
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від « 3  » травня 2019 р.                                                  №12 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Рик В.Л.,Іванюк Р.С., Процик А.С., Сенчина Т.М. , :  

Крижалка А.С._                          

На засіданні відсутні депутати міської ради  

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

       Розгляд проектів: 1588 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1588 ) 

ДОПОВІДАВ Начальник фінансового відділу  – Петровська О.І., яка запропонувала 

доповнити проект рішення, а саме: 

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 550000,0грн. 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 550000,0грн., та спрямувати її: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд сума,грн. 

  Міська рада    

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,оплата 

електроенергії) 300000,00 

 

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 250000,00 

 

3.Відповідно до розпоряджень. міського голови №199 від 27.03.2019р., №292 від 

26.04.2019 "Про виділення коштів з резервного фонду" внести  наступні зміни до 

бюджету: 

по фінансовий відділу за КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»-84465,60грн. 

по міській раді за КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха»+84465,60грн. 

4.Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Галицького районного бюджету в сумі 

100000,00грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (за надані 

медичні послуги сільському населенню, яке проживає на території Дем’янівської, 

Насташинської, Озерянської, Коростовичівської, Тенетниківської та Старомартинівської 

сільських рад) за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+100000,00грн. 



5. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

  Відділ соціального захисту населення   

0813043 

Надання допомоги при народженні дитини 

 - 1029964,12 

0813044 

Надання допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

         +  2560,26 

0813082 

- Надання державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної 

соціальної допомоги на догляд 

         + 7403,86 

0813087 

Надання допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім`ях 

 

+ 1020000,00 

 

 

 

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

запропонував погодити проект рішення №1588 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

Доручити начальнику земельно-екологічного відділу опрацювати питання і надати 

інформацію з приводу подальших дій щодо отримання додаткових коштів до бюджету від 

об’єктів та мереж РЕМ розміщених та території міста Бурштин. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1588 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: Про виділення  матеріальної допомоги на лікування.   

ДОПОВІДАВ Начальник фінансового відділу  – Петровська О.І., яка ознайомила зі 

зверненням, а саме про виділення матеріальної допомоги Горбатій О.М. на лікування 

чоловіка. 

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

запропонував виділити  5 000,0 грн на лікування та відділу соціального захисту 

зареєструвати проект рішення з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: погодити пропозицію  голови комісії  та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

Секретар комісії    


