
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від « 30» жовтня 2020 р.                                                                                                 №23 

 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:. Крижалка А.  

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О. 

 

 

Секретарем комісії обрано Процика А. 

 

Порядок денний 

 

Про внесення змін до бюджету міста 

 

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік  

ДОПОВІДАВ:  Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка запропонувала внести 

наступні зміни до бюджету: 

     1. Врахувати в доходах субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення подачею 

кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками за ККД41055200 в сумі 834000,00грн. та спрямувати міській раді для КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010   «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню»   в сумі 834000,00грн. (в тому числі видатки 

споживання 535000,00грн., видатки розвитку 299000,00грн.).  

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

299000,00грн. 

    2.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів 

по міській раді: 

2.1.По загальному фонду 

КПКВКМБ 0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» ( Міська цільова соціальна 

програма "Молодь Бурштина" на 2017-2020рр.) зменшити на суму 20000,00 грн. 

КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (Цільова програма у галузі 

розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 

роки»)зменшити на суму 20000,00грн. 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 

(Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» на 2018 – 2020 

роки) збільшити на суму 180000,00грн. 

КПКВКМБ  0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Програма 

"Безпечне місто 2020-2025роки.) збільшити на суму 100000,00грн. 

2.2.По спеціальному фонду 

КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» (Програма 

залучення інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.) зменшити на суму 

140000,00грн. 



КПКВКМБ  0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Програма 

"Безпечне місто 2020-2025роки.) зменшити на суму 100000,00грн. 

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

240000,00грн.  

 

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

запропонував погодити  запропоновані зміни  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни  та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

Голова комісії  з питань 

бюджету та економічного 

розвитку                                                                                                           Володимир Рик 

 

Секретар комісії                                                                                                Андрій Процик 


