
 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «26» грудня 2019 р.                                                  №34 
 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Рик В.Л., Процик А.С., Сенчина Т.М., Іванюк Р.С.                          

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:1918 

 1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1918 ) 

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

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста: 

1.1.За кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам »  в 

сумі 669500,00 грн. та спрямувати 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». 

1.2 За кодом 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 500000,00 грн. та спрямувати 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». 

1.3.За кодом 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 2004000,0грн.та 

спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату праці з 

нарахуваннями 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

2. Частину залишку коштів «Освітньої субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам »  , який склався станом на 01.01.2019 в сумі 417,13 грн. направити:  

2.1.Відділу освіти на науки за КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)»  для 

погашення заборгованості по заробітній платі + 417,13 грн. 

3.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету міста в сумі 

200000,00грн., а саме: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 297 750,0 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості -450,0 



18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10 200,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -12 500,0 

18050400 Єдиний податок з юридичних осіб  -95 000,0 

ВСЬОГО   200 000,0 

4.Збільшити обсяг видаткової частини загального бюджету міста Бурштин на суму 

200000,0грн., а саме: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

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) 200000,00 

 

 

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

запропонував погодити проект рішення №1918 з доповненнями. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1918 з доповненнями та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

            Секретар комісії   

 

 

 

 

 
 


