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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 ЛОДА від 17.03.2021 року №194/0/5-21 «Про розподіл 
субвенції»  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 2030911,00 грн. Доходи загального фонду збільшити на 
1040911,00грн. за рахунок субвенції. Доходи спеціального фонду на 
990000,00грн.  і  внести зміни   згідно з додатком № 1;

-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на 
6458711,00 грн. Видатки загального фонду збільшити на 2946861,00 грн. в 
тому числі 1905950,00грн. за рахунок залишків бюджетних коштів на 
початок року та 1040911,00грн за рахунок субвенції . Видатки спеціального 
фонду збільшити на 3511850,00грн., в тому числі 2521850,00грн. за рахунок 
залишків бюджетних коштів на початок року та 990000,00грн. за рахунок 
збільшення доходів, згідно з додатками №№2,3; 



-  у п.2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам 
бюджетних коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами на 6458711,00 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;

  - у п.19 внести зміни, а саме: 
відшкодування пільг проводити в готівковій формі; надавати пільги з 

оплати комунальних послуг одиноким особам з інвалідністю (І, ІІ групи 
інвалідності) в розмірі  - 100 відсотків в межах норм користування, 
встановлених чинним законодавством; грошову допомогу вдовам 
політв»язнів проводити  в розмірі 350 грн. щомісячно.

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

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

 


