
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «03 вересня 2019 р.                                                  №21 
 

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 дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму672777,00грн. 

1.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 672777,00грн. 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) 200000,00 

 

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) 350000,00 

 

0116030 

0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» ( Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста на 2017-2019 р) 100000,00 

 

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) 22777,00 

 

 

2. Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету  в сумі 60000,00грн. та 

спрямувати її  КО «Бурштинській центральній міській лікарні» за КПКВКМБ0122144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  в сумі 

60000,00грн. 



 

3.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 

90100,00грн. спрямувати міській раді для фінансування «Цільової програми у галузі 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 

0117130«Здійснення заходів з землеустрою». 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету по 

міській раді: 

4.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства»(Програма спів фінансування заходів вікон та дверей у 

багатоповерхових будинках м.Бурштин-104956,00грн., Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

м.Бурштин на 2019 рік-172267,00грн.) на суму 277223,00грн. 

Та відповідно збільшити за КПКВКМБ0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги (Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018-2020роки) на суму 277223,00грн. 

4.2.Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0110180 

«Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі фінансового забезпечення 

кадрової служби на суму 1300,00грн. 

4.3.Зменшити призначення  по Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини на період до 2020 року в сумі 7250,00грн. та спрямувати на  

Міську програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2019-2020 

роки. При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за 

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»  в сумі 

5250,00грн. 

5.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста Бурштина (бюджет 

розвитку) на суму 10400,00грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0117130 

«Здійснення заходів із землеустрою» на проведення експертної грошової  оцінки 

земельних ділянок в сумі 10400,00грн. 

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 
 


