
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «28 жовтня 2019 р.                                                  №26 
 

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:1824 

 1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1824 ) 

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

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів  здійснити перерозподіл коштів та внести 

наступні зміни до бюджету: 

№ 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

   Міська рада    

 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 

2019-2020 роки) -75838,57 

 

 

 

 

-260487,88 

 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -157313,60 -108129,00 

 
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 

-70000,00 

 

 

 
0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата праці з нарахуваннями) +688329,68 

 

 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

 

 
0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку -702,43 

 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги +4,94 

 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг -15610,14 

 



 
0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення -253,00 

 

 
0611010 

Надання дошкільної освіти(продукти 

харчування+35000,00) +35000,00 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами(продукти харчування) -35000,00 

 

 

 

Разом +368616,88 -368616,88 

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

368616,88грн. 

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

запропонував погодити проект рішення №1824 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1824 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 


