
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА                
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V  СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                     

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                                               

Від  25  лютого  2021р.                          м. Стрий                                  №  150

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», 
розпоряджень ЛОДА від 01.02.2021р. №57/0/5-21 «Про виділення субвенції», 
від 11.02.2021 року №79/0/5-21 «Про видатки на охорону здоров’я» 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 2838400,00 грн. за рахунок субвенції і внести зміни згідно з 
додатком №1;

-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на 
5193900,00грн. Видатки загального фонду збільшити на 4896100,00грн., в 
тому числі за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року 
1046500,00грн. Видатки спеціального фонду збільшити на 297800,00грн., 
згідно з додатком №3; 

- зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на 
1011200,00грн., згідно з додатком №2;



- зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 
1011200,00 грн., згідно з додатком №2;

-  у п.2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам 
бюджетних коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами на 5193900,00грн.

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;

- п.14 доповнити абзацом такого змісту:
«Функції головного розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт 

по об’єктах:
-Будівництво дитячої  дошкільної установи с. Слобідка
-Реконструкція загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів в 

с.Нежухів Стрийського району Львівської області
надати  Управлінню освіти Стрийської міської ради»;

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


