
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «11 листопада 2019 р.                                                  №28 
 

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: 

5.Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста: 

5.1.Субвенцію з Насташинського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з 

місцевого бюджету” в сумі 5500,00грн.та спрямувати  відділу освіти та науки на 

придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення дітей до Насташинської ЗОШ  

І-ІІст. З с.Куничі до с.Насташине , які знаходяться на території Насташинської сільської 

ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти». 

5.2.Субвенцію з Тенетниківського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції 

з місцевого бюджету” в сумі 10000,00грн.та спрямувати КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» для покриття видатків затрачених для лікування жителів с.Тенетники та 

с.Новий Мартинів за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню». 

5.3.Субвенцію з Бовшівського сільського бюджету  за КБКД 41053900 “Інші субвенції з 

місцевого бюджету” в сумі 200000,00грн.  та спрямувати КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» для покриття видатків затрачених для лікування жителів с.Бовшів за 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

5.4. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції з Галицького районного бюджету  за КБКД 

41051501 в сумі 140000,00грн.  та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» для покриття видатків затрачених для лікування жителів за КПКВКМБ 0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

5.5.Субвенцію з Дем’янівського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з 

місцевого бюджету” в сумі 60000,00грн. та спрямувати: 

-  відділу культури , туризму та зовнішніх зв’язків для надання освітніх послуг 

Бурштинською ДМШ жителям с.Дем’янів за КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної 

освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 10000,00грн. 

-  КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для надання медичних послуг жителям 

с.Дем’янів за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» в сумі 50000,00грн. 

5.6.Субвенцію з Демешківського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з 

місцевого бюджету” в сумі 10000,00грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна 



міська лікарня» для надання медичних послуг жителям населених пунктів, які належать до 

Демешківської сільської ради за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» в сумі 10000,00грн. 

 

 6.Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

-        надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для 

закладів середньої освіти у сумі 6600,00грн. та відповідно по відділу освіти та науки за 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

-     виплату державної соціальної дпомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату соціальної допомоги  на утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя , підтримку малих групових будинків у сумі -20000,0 грн.  та  відповідно по 

відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813230 «Виплата державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг» 

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 


