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СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
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 ІI  СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                     

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                          

від  3  грудня  2020р.                            м.Стрий                                           №  19

13207100000
код бюджету

Про внесення змін до показників
міського  бюджету  м.Стрия  
на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, рішення 
XХІIІ   сесії     VІІ  демократичного     скликання    від   10 грудня    2019 року 
№ 836  «Про міський бюджет   м.Стрия  на 2020 рік» , розпорядження голови 
Львівської ОДА від 28.10.2020р. № 972/0/5-20 «Про виділення коштів», 
розпорядження голови Львівської ОДА від 24.11.2020р. № 1107/0/5-20 «Про 
перерозподіл коштів обласного бюджету у 2020 році»  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 ради від 10.12.2019 
року № 836 «Про міський бюджет м.Стрия на 2020 рік», а саме: 

- у  п.1 збільшити  загальний обсяг доходів  міського бюджету на 
2020 рік  на 399698,30 грн.   за рахунок субвенцій  і   внести зміни, згідно з 
додатком № 1;

-  у п.1 видатки загального фонду зменшити на 1028400,00грн. в тому 
числі  за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду 
1011500,00грн. та субвенції з обласного бюджету на суму 16900,00грн. 
Видатки спеціального фонду збільшити на 1428098,30грн. в тому числі за 
рахунок передачі коштів субвенції із загального фонду до спеціального 
фонду на 1716598,30грн.  та зменшити на 288500,00грн. за рахунок передачі 
із спеціального  фонду до загального фонду, згідно з додатком № 3; 

- збільшити профіцит загального фонду міського бюджету  на 
1428098,30 грн. згідно з додатком № 2 ;
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- збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 
1428098,30 грн., згідно з додатком № 2;

- у п.2 внести зміни до розподілу видатків міського бюджету за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком № 3;

  - у п.4 внести зміни до переліку об»єктів (видатків), фінансування яких 
буде здійснюватися з міського бюджету розвитку згідно з додатком № 5;

  - у п.5 внести зміни до обсягу коштів та переліку місцевих програм 
згідно з додатком № 4;

3.  Затвердити рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  
від 30.09.2020р. № 212  «Про внесення змін до показників міського бюджету 
на 2020 рік», від 12.10.2020р. № 250  «Про внесення змін до показників 
міського бюджету на 2020 рік», від 12.10.2020р. № 252 «Про виділення 
коштів з резервного фонду міського бюджету», від 19.10.2020р. № 256 «Про 
внесення змін до показників міського бюджету на 2020 рік», від 19.10.2020р. 
№ 255«Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету», від 
28.10.2020р. № 261 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 
2020 рік», та від 16.11.2020р. № 278 «Про внесення змін до показників 
міського бюджету на 2020 рік».

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

Міський голова Олег Канівець
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