
 ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «12» листопада 2020 р.                                                                                                   №24 

 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради: Крижалка А.,  

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О 
 

Порядок денний 
 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік  

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

зміни до бюджету: 

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 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад -16722,00 

 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`(Міська цільова 

соціальна програма "Молодь Бурштина" на 

2017-2020рр) -19000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

(Міська цільова соціальна програма 

"Оздоровлення і відпочинок дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигвка на 

2018-2021 рр.) -15000,00 

 

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) -12600,00 

 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства (Програма 

співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоповерхових будинках -26134,00 

 



м.Бурштин на 2020рік) 

0117610 

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва (Програма розвитку малого 

і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018-2020 роки) -2500,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення (Програма 

фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної 

оборони на 2019-2020 роки) -8044,00 

 

0117350 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 

Програма розроблення(оновлення) 

містобудівної документації території 

м.Бурштин на 2018-2020рр.) -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 – 2020 роки (оплата 

праці з нарахуваннями +100000,00грн., оплата 

за технічне обслуговування ліфтів 

+100000,00грн.)) +200000,00 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


