
 ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «19 серпня 2019 р.                                                  №20 
 

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 доповнити його: 

1.Збільшити видаткову частину бюджету міста в сумі 60000,00грн., 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) 33896,00 

 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

 

0813242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» для надання 

матеріальної допомоги на ремонт соціального 

житла Чабан О.С. 10000,00 

 

 

Відділу освіти та науки 

 

 

0611010 

«Надання дошкільної освіти» на капітальний 

ремонт  музичного залу Бурштинського ДНЗ №3 

 

10000,00 

0611020 

 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

на спів фінансування проекту «Інклюзія. Як 

зробити школу доступною для всіх» 

 

6104,00 

 При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

16104,0грн. 

 

 



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

№ 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й 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) 150000,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста на 2017-2019 

р) -150000,00 

 

2. 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» по програмі про фонд міської ради 

на виконання депутатських повноважень на 

2016-2020 роки -12341,00 

 

 

 

12341,00 

3. 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» по Програмі фінансового 

забезпечення апарату управління 15190,00 

 

 

-15190,00 

4. 

0117693 

 «Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю» 

 

-200000,00 

0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»(оплата праці з 

нарахуваннями-20000,00грн., виготовлення 

технічної документації -180000,00грн.) 200000,00 

 

5. 

0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» (оплата праці з 

нарахуваннями) 200000,00 

 

 

Відділ культури 

 

 

1011100 

«Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» -200000,00 

 

 

 

Відділ освіти та науки 

 

 

6. 0611010 «Надання дошкільної освіти» -10500,00 10500,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

192349,00грн. 

3.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 3779,14,грн. та відповідно за видатками по міській раді за КПКВКМБ 

0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань»в сумі 3779,14грн. 

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    


