
Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення № 1661

Комісія погоджує проект №1661 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 
рік» зі змінами, а саме:

Відповідно до протоколу №17 від 25.06.2019року 
1 .Згідно реєстру про зміни помісячного розпису асигнувань зменшити обсяг державної 
субвенції «На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії 
,природного газу ,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення , квартирної плати ( 
утримання будинків і споруд) » -2720000,0 грн._____________________________________

К П К В К М Б Н а зв а  р о зп о р я д н и к ів  к ош тів , к о д у  к л а си ф ік а ц ії сум а,гр н .

813011 Н адання пільг на оплату ж итлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

300624 ,68

813012
Н адання субсидій  населенню  для відш кодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг -3020624 ,68

Відповідно до протоколу №18 від 08.07.2019року 
1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 500000,00грн.,а саме:
2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 500000,00грн., та спрямувати її:
2.1. Бурштинській КО «Бурштинська ЦМЛ» за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню»(оплата праці з арахуваннями)+3 00000,0грн.
2.2. Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
ЖКЩПрограма фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» на 
2018-2020роки)» +200000,0грн.
3.Зменшити призначення по спеціальному фонду по іншій субвенції з обласного 
бюджету в сумі 15000,00грн. та збільшити по загальному фонду по іншій субвенції з 
обласного бюджету в сумі 15000,00грн.( Придбання вхідних дверей для харчоблоку 
Бурштинського ДНЗ №1 «Веселка») та відповідно за видатками по відділу освіти та 
науки за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити призначення по 
спеціальному фонду в сумі 15000,00грн. та відповідно збільшити по загальному фонду 
в сумі 15000,00грн.
4.Врахувати в складі доходів субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 
48500,ООгрн.та спрямувати відділу освіти та науки на зміцнення матеріально-технічної 
бази закладів загальної середньої освіти, зокрема, придбання меблів, спортивного 
обладнання та інвентарю для ЗОШ І-ІІІст.№2 за КПКВКМБ 0611020 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами» видатки споживання-5000,00грн.,видатки розвитку 
43500,00грн. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку спеціального фонду на суму 43500,00грн.

3.Врахувати в доходах загального фонду міського бюджету субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 300000,00грн.,



передбачену додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 
року № 365-р. та спрямувати відділу освіти і науки Бурштйнської міської ради за 
КПКВКМБ 0617693 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на «Капітальний ремонт 
приміщення ДНЗ №1 «Веселка» в сумі 300000,00(триста тисяч) грн.

рекомендує прийняти його на черговій сесії.

Протоколи комісії з питань бюджету та економічного розвитку №17 від 
25.06.2019 р., №18 від 08.07.2019р.

Г олова комісії Рик В.Л.


