
 ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «01 серпня 2019 р.                                                  №19 
 

На засіданні    

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

Іванюк Р.С.                          

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:1667 

 

  

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1667 ) 

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

проектом рішення та запропонувала викласти його в такій редакції: 

 

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 660000,00грн.,а саме: 

Код Назва податку                                                            (+/-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді зар. плати 

+760,000 

14031900 Пальне -50,000 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

-50,000 

 ВСЬОГО 660, 000 

 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 600000,00грн., та спрямувати її: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата праці з нарахуваннями) 400000,00 

 

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) 200000,00 

 

 

 

 



 

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

3.1. По міській раді 

Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0118230 «Інші 

заходи громадського порядку та безпеки» по міській програмі «Безпечне місто на 2017-

2019 роки» в сумі 11032,00грн.  

3.2. По КО «Бурштинська центральна міська лікарня за КПКВКМБ 0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення» відповідно до акту ревізії 

фінансово-господарської діяльності та виявленими порушеннями:зайве використання 

коштів. 

Зменшити призначення за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населення» -2391,84грн. 

Та збільшити за КПКВКМБ 0122144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»+2391,84грн. 

 

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

запропонував погодити проект рішення №1667 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1667 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    

 

 


