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13581000000
код бюджету

Про внесення змін до показників бюджету
Стрийської міської  територіальної громади  
на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, рішення 
ІIІ   сесії     VІІІ  демократичного     скликання    від   22 грудня    2020 року № 
25  «Про  бюджет  Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року 
№1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів» у 2021 році, рішення Моршинської міської ради від 02.09.2021 
року та  керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення сесії Стрийської міської територіальної 
громади  від   22 грудня    2020 року № 25  «Про  бюджет  Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

- у п.1 збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету на 
2021 рік на 1450046,66 грн., в тому числі  за рахунок  субвенцій загального 
фонду на суму – 650046,66 грн. та субвенції спеціального фонду на суму 
800000 грн., і  внести зміни  згідно з додатком № 1;

-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на  
1750046,66 грн. Видатки загального фонду збільшити на 1466242,00 грн., в 
тому числі: за рахунок зменшення передачі коштів із загального фонду  до 
спеціального фонду на суму 542564,34грн., за рахунок  субвенції з 
державного бюджету на суму 139900,00грн., інших субвенцій на суму 
783777,66 грн.  Видатки спеціального фонду збільшити  на 283804,66 грн., в 
тому числі: за рахунок передачі залишків бюджетних коштів загального 
фонду на початок року на суму 300000,00 грн., зменшення передачі коштів із 



загального фонду до спеціального фонду на суму 542564,34 грн., за рахунок 
субвенцій на суму 526369,00 грн. і внести зміни  згідно з додатками №№ 2,3; 
        -    доповнити п.1 абзацами восьмим і дев»ятим  такого змісту:

«повернення кредитів до бюджету Стрийської міської територіальної 
громади в сумі 500000,00грн., у тому числі повернення кредитів до 
спеціального фонду  - 500000,00грн.», згідно з додатком №7;

«надання кредитів з бюджету Стрийської міської територіальної 
громади в сумі 500000,00грн., у тому числі надання кредитів із загального 
фонду – 500000,00 грн.», згідно з додатком №7;

-  у п.2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам 
бюджетних коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами на  1750046,66 грн.

Внести зміни до розподілу видатків міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком № 3; 

    - у п.3 внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 
2021рік згідно з додатком № 6;

   
   - у п.4 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об»єктами у 2021 році згідно з додатком № 5;

 
  - у п.5 внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2021 році згідно з додатком 
№ 4.

2. Затвердити рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
22.09.2021 року №22 «Про виділення коштів з резервного фонду міського 
бюджету».

     
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
 


