
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «02» червня 2020 р.                                                                                                    №11 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Рик В., Процик А. Сенчина Т., Іванюк Р.,  

Крижалка А.                        

На засіданні відсутні депутати міської ради:  

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.,  
 

Порядок денний 

Розгляд проектів:2059 
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (проект №2059) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу  – Петровська О.І., яка ознайомила з 

проєктом та запропонувала доповнити його: 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 29 травня 2020 року №01/95-20 «Про внесення 

змін до бюджету міста Бурштин на 2020 рік» в п. 4 після слів «косіння трави » доповнити 

«підстригання та формування живоплоту та декоративних садженців та видалення дерев». 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести зміни до бюджету: 

 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» 

Зменшити по спеціальному фонду  

150000,00грн.( придбання основних 

засобів), та збільшити по загальному фонду 

150000,00грн. (придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів) +150000,00 

-150000,00 

2 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги («Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018-2020роки для оплати 

за електроенергію ) +400000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста на 2020-

2022рр.) -400000,00 

 

3 
0611010 “Надання дошкільної освіти» -41480,00 

 

0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» для фінансування 

Програми розвитку та фінансової підтримки +41480,00 

 



КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» для преміювання працівників до 

Дня медичного працівника 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

150000,00грн. 

3.Врахувати в доходах загального фонду : 

3.1.«Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що 

утворилась на початок бюджетного періоду» за кодом доходу 41051100  в сумі 406040,00 

грн. та спрямувати Відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» на ремонт та придбання обладнання для їдалень ( 

харчоблоків) : 

       -  Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №2 – 94880,0 грн. 

       -  Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №3 – 311160,0 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

406040,00грн. 

3.2.Субвенцію з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету за кодом доходу 41051400 в сумі 78500,00грн. 

та спрямувати Відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» на закупівлю засобів навчання та обладнання 

(крім комп’ютерного) в сумі 78500,00грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

78500,00грн. 

4.Відповідно до рішення міської ради від 29 травня 2020 року №17/96-20 «Про внесення 

змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік»внести наступні зміни 

до бюджету : 

Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» на суму 180000,00грн. 

та відповідно збільшити по відділу культури за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 180000,00грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проєкт № 2059 зі змінами  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2059 зі змінами та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


