Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку
по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проєкту рішення №2021
Комісія погоджує проєкт №2021«Про внесення змін до бюджету міста на 2020
рік» з змінами :

п.2 відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0810160 "
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах" для надання премії за квітень місяць в розмірі посадового окладу для трьох
соціальних працівників, які безпосередньо надають послуги вдома громадянам похилого віку в сумі
10194,0грн.
за КПКВКМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" для
фінансування програми соціального захисту населення , а саме "Допомога на поховання громадян, які
мають особливі заслуги перед містом (почесні громадяни міста) в сумі 10000,00грн.
КНП "Бурштинська ЦМЛ" за КПКВКМБ0112010 " Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню"(для надання премії за березень місяць працівникам, які безпосередньо були зайняті
лікування лабораторно підтверджених випадків COVID-19) 141769,0грн
п.3
Спеціальни
Загальний й
фонд
Назва розпорядників коштів, коду фонд
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада
Організація
благоустрою
населених
1
пунктів (Придбання матеріалів для
0116030
вуличного освітлення)
-22,95
+49862,95
Забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів(Поточний ремонт
2
ліфтів - -49840,0 грн. Капітальний ремонт
ліфтів по вул.О.Басараб,2 - +49862,95 грн.) -49840,00
0116015
При цьому збільшити передачу з загальногофонду до бюджету розвитку в сумі 49862,95грн.
п.6.1.збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету в сумі 131000,00грн. та спрямувати міській раді
за КПКВКМБ 0112144" Централізовані заходи з лікування хворих на
п.6.2. збільшити обсяг субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053600 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 110000,00грн та спрямувати міській раді на
заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул.Незалежності від будинку 1
до будинку 27 м.Бурштин Івано-Франківської області за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні
заходи за рахунок цільових фондів»
5.Внести зміни в рішення міської ради від 27 березня 2020 року №01/92-20 "Про внесення змін до
бюджету міста Бурштина на 2020 рік", а саме : п.4.1.2. викласти в наступній редакції:
Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» ( субвенція ДУ « Івано –
Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинської міськміжрайонної філії) в
сумі 20000,00 грн.(придбання засобів індивідуального захисту -9000,0грн., придбання обладнання
11000,00грн.). При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
11000,00грн

і рекомендує прийняти його на черговій сесії.
Голова комісії з питань бюджету
та економічного розвитку
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Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку №6 від 1.04.2020р.,
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