
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «04 листопада 2019 р.                                                  №27 
 

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: 

1.Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму 850000,00грн. 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 850000,00грн. 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) 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) 700000,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(Програма благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста на 2017-2019 р) 50000,00 

 

 

3.Відповідно до змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік» внести наступні зміни до бюджету : 

Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» на суму 150000,00грн. та відповідно збільшити по фінансовому 

відділу за КПКВКМБ3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для ліквідації лісових та 

степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків (субвенція 3 ДПРЧ м. Галич УДСНС 

України в Івано-Франківській області) +150000,00грн. 

            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. 

   Відділ соціального захисту населення    

 

0813084 

«Надання тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату» - 22752,45 

 

 

 

 

 

 

0813083 

«Надання допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу» 

  22752,45 

 

 

 

 

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 


