
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

 від « 11 » квітня 2019 р.                                                                         №9 

 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Іванюк Р.С.,  Крижалка А.С._                           

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І.,Рибчук Б.Б., Кицела Н.Ю.,Петровська О.І., Назар  

М.С.,Олійник О.М., Назар Т.Т.,Павлишин О.М.,Сопільняк С.М., Марчук В.І.,Башук І.С.  

 
Порядок денний 

 

 Розгляд проектів: 1544,1569,1572,1582,1585 
 

ВИСТУПИВ: Рик В.Л., який запропонував обрати секретарем комісії Процика А.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших  необоротних матеріальних 

активів (принтерів) на баланс  Галицького  РВК ( проект 1544) 

ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер     – Федунків І.М., яка  ознайомила   з проектом 

рішення 

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

запропонував погодити проект № 1544  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект №1544 та рекомендувати прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про  фінансово-господарську діяльність КО “Бурштинська центральна 

міська лікарня” за 2018 рік ( проект 1569) 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови – Кицела Н.Ю., яка ознайомила з проектом 

рішення. 

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

запропонував погодити проект № 1569  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект №1569 та рекомендувати прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про  фінансово-господарську діяльність КП “Житловик»  за 2018 рік 



 ( проект 1572) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна  –  Бандура І., яка  

ознайомила   з проектом рішення 

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

запропонував погодити проект № 1572  і  прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект №1572  та  рекомендувати прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про   внесення змін до Програми  фінансового забезпечення апарату 

управління  Бурштинської міської ради Івано-Франківської  області на 2019-2020 роки  

( проект 1582) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст відділу економіки та промисловості  –  Рибчук І.Я., 

яка  ознайомила   з проектом рішення 

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

запропонував погодити проект № 1582  і  прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект №1582  та  рекомендувати прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про   внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект 1585) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу – О.Петровська, яка  ознайомила   з 

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Внести зміни  в рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету міста на 2019рік» 

від 24 січня 2019 року № 09/66-19, а саме п.1 викласти в наступній редакції : «Врахувати в 

складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету в сумі 10000,0грн та 

спрямувати відділу освіти та науки для придбання паливо-мастильних матеріалів для 

перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які 

знаходяться на території Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти». 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

По відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» -

6000,0грн. 

Та відповідно збільшити за КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)»+6000,0грн. 

3.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 1200000,0грн. 

4.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1200000,0грн., та спрямувати її: 

 

 

 

 



КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд сума,грн. 

  Міська рада    

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 (оплата членських 

внесків  АМУ) 5000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління) 

 

2500,00 

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) 140500,00 

 

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 600000,00 

 

0122144 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет(Міська 

цільова програма «Цукровий діабет» на 

період  2019-2020роки) 50000,00 

 

  Відділ освіти та науки     

611010 

Надання дошкільної освіти(виготовлення 

ПКД на капітальний ремонт приміщення ДНЗ 

№1-50000,0грн.,капітальний ремонт музичної 

зали ЗДО №3 «Світлячок»-50000,0грн.)                  
 

100000,00  

611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами(Оплата праці з 

нарахуваннями ЗОШ І-ІІІст№1-

150000,0,гімназія-142000,0грн.) 
292000,0 

  

 

Фінансовий відділ 

 

 

3719800 
Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-
10000,0 

 



економічного розвитку регіонів (Програма 

надання шефської допомоги 

Чернівецькому прикордонному 

загону Західного регіонального 

управління Державної прикордонної 

служби України на 2018-2020роки) 

 

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

102500,0грн. 

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

запропонував погодити проект № 1585  і  прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект №1585  та  рекомендувати прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

             Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    


