
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «21» липня 2020 р.                                                                                                    №14 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради: Крижалка А., Сенчина Т                    

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проектів: 2102 
 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (проект №2102) 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнити його 

1.Відповідно до звернень розпорядників бюджетних коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

 

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 ) +200000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні(Програма 

розвитку та фінансової підтримки 

громадської організації фізкультурно-

спортивного спрямування НФК «Бурштин- 

юнаки U14-U16» на 2020 рік) -90000,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів 

спорту(Міська цільова соціальна програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр.) -10000,00 

 

 

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення(Програма 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт 

та дітей , позбавлених батьківського 

піклування , захисту їх житлових прав , 

попередження дитячої бездоглядності  та 

безпритульності на 2016-2020рр.) 

 

-100000,00 

 

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



100000,00грн. 

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

запропонував погодити проєкт № 2102 зі змінами  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2102 зі змінами та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


