
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «28» квітня 2020 р.                                                                                                    №9 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Рик В., Процик А. Сенчина Т.,  

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

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.,  
 

Порядок денний 

 

 

1.Внесення змін до бюджету 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік  

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу  – Петровська О.І., яка  запропонувала 

внести наступні зміни до бюджету: 

1.Збільшити обсяг дохідної частини бюджету міста. 

2.Збільшити обсяг видаткової  частини бюджету міста та спрямувати : 
 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

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 для оплати за електроенергію) +400000,00 

 

2 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(косіння трави по місту) +28000,00 

 

 

 
Відділ соціального захисту населення 

 

 

3 

0813242 

"Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення"(компенсація 

хворим на ниркову недостатність за 

доставку до лікарень) +20000,00 

 

3.Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету за ККД41055000 в сумі 55811,00грн.  та спрямувати Міській раді для 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 “Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» на здійснення доплати за березень 2020 року 

медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та 

здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

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



 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (придбання вапна,фарби, 

матеріалів для підготовки міста до свят) -10000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (Програма благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста 

на 2020-2022рр. для закупівлі матеріалів 

для косіння трави по місту) +10000,00 

 

2 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 

Зменшити по спеціальному фонду  

180000,00грн.( придбання основних засобів 

-188000,0грн., експертиза проектної 

документації по реконструкції приміщень 

приймального відділення+8000,00грн.), та 

збільшити по загальному фонду 

180000,00грн. а саме: 

 транспортні послуги по 

перевезенню медичних 

працівників+132000,00грн. 

 виготовлення ліцензії+40000,00грн. 

 виготовлення ліцензії на 

наркотики+8000,00грн.  

 +180000,00 

-180000,00 

 

5.Внести зміни в рішення міської ради: 

5.1.Від 24 квітня 2020 року №01/94-20 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 

2020 рік» в п.3 замінити суму  передачі з загального фонду до бюджету розвитку 

«49862,95грн.» на «83606,95грн.».  

5.2.Від 27 березня 2020 року №01/92-20 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина 

на 2020 рік» п 1.1. після слів «міській раді» доповнити (для КП «Житловик).  

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

запропонував погодити запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

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

 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

 та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


