проект
Від 06 травня 2020 року

№ 2042

м.Бурштин
Про внесення змін
до бюджету міста на 2020 рік
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного

кодексу України, враховуючи

ст.78

рекомендації комісії з питань бюджету та

економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Збільшити обсяг дохідної частини бюджету міста.
2.Збільшити обсяг видаткової частини бюджету міста та спрямувати :

КПКВКМБ
1

0116020
2
0116030

Спеціальни
Загальний
й
фонд
коду фонд
сума,грн.
сума,грн.

Назва розпорядників коштів,
класифікації
Міська рада
Забезпечення
функціонування
підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги («Програма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства «Житловик» на 20182020роки для оплати за електроенергію)
+400000,00
Організація
благоустрою
населених
пунктів(косіння трави по місту)
+28000,00

Відділ соціального захисту населення
3
"Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення"(компенсація
хворим на ниркову недостатність за
0813242
доставку до лікарень)
+20000,00
3.Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету за ККД41055000 в сумі 55811,00грн. та спрямувати Міській раді для КНП
«Бурштинська центральна міська лікарня» на здійснення доплати за березень 2020 року
медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та
здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
Спеціальни
Загальний й
фонд
Назва розпорядників коштів, коду фонд
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада
1
Організація
благоустрою
населених
0116030
пунктів
(придбання
вапна,фарби, -10000,00

матеріалів для підготовки міста до свят)

0116030

Організація
благоустрою
населених
пунктів (Програма благоустрою та
розвитку комунального господарства
міста на 2020-2022рр. для закупівлі
матеріалів для косіння трави по місту)
+10000,00

5.Внести зміни в рішення міської ради від 24 квітня 2020 року №01/94-20 «Про внесення змін
до бюджету міста Бурштина на 2020 рік» в п.3 замінити суму передачі з загального фонду
до бюджету розвитку «49862,95грн.» на «83606,95грн.».
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проєкту:
Начальник фінансового відділу
Погоджено:
Перший заступник міського голови
Юридичний відділ

Петровська О.І.

Гулик В.Р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік»
від 6 травня 2020 №
Фінансовий відділ Бурштинської міської ради
1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.
Для забезпечення збалансованості між бюджетами, своєчасного здійснення видатків
виникла необхідність внесення змін до бюджету міста Бурштина та підготовки проекту
рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2020 рік»
При внесенні запропонованих змін враховано вимоги статті 78 Бюджетного кодексу України
щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
2. Мета і завдання підготовки проекту рішення.
Метою підготовки проекту рішення є внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020рік
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
3.1. Бюджетний кодекс України.
3.2. Рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина
на 2020 рік».
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження
рішення.
Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік»
сприятиме правовому врегулюванню проведених змін до розпису бюджету міста.
Доповідач: начальник фінансового відділу О.Петровська
Начальник
фінансового відділу

