
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА                
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ІI  СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                     

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                          

від  8  грудня  2020р.                            м.Стрий                                           №  23

13207100000
код бюджету

Про внесення змін до показників
міського, селищного, сільських
бюджетів 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 30.11.2020р. № 1129/0/5-20 «Про виділення субвенції», 
розпорядження голови Львівської ОДА від 30.11.2020р. № 1134/0/5-20 «Про 
розподіл коштів», висновків фінансового управління Стрийської районної 
державної адміністрації №№ 214, 215, 216, 217 від 01.12.2020р. і № 224 від 
07.12.2020р. про перевиконання дохідних частин загального фонду бюджетів 
с.Стрілків, с.Розгірче, с.Добрівляни, с.Ланівки, с.П”ятничани, листа 
Підгірцівської сільської ради №132 від 03.12.2020р. листа Дашавської 
селищної ради № 1 від 07.12.2020р 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 1355287,00 грн.   за рахунок субвенцій  і   внести зміни, згідно з 
додатком № 1;

-  у п.1 збільшити   загальний  обсяг видатків міського бюджету на  
2020 рік на 1355287,00 грн., за рахунок субвенцій з обласного бюджету  з 
них: видатки загального фонду збільшити на 955287,00 грн. та видатки 
спеціального фонду збільшити на 400000,00 грн., згідно з додатком № 3; 
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- збільшити профіцит загального фонду міського бюджету  на 
400000,00грн. згідно з додатком № 2 ;

- збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 
400000,00грн., згідно з додатком № 2;

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

2. Збільшити  загальний обсяг доходів та видатків сільського бюджету  
с.Розгірче на 2020 рік  на 84255,00 грн. за рахунок  перевиконання дохідної 
частини  бюджету та  внести зміни, згідно з додатком № 4.1 та № 4.2;

3. Збільшити  загальний обсяг доходів та видатків сільського бюджету  
с.Стрілків на 2020 рік  на 184856,00 грн. за рахунок  перевиконання дохідної 
частини  бюджету та  внести зміни, згідно з додатком № 5.1 та № 5.2;

4. Збільшити  загальний обсяг доходів та видатків сільського бюджету  
с.Добрівляни 2020 рік  на 75000,00 грн. за рахунок  перевиконання дохідної 
частини  бюджету та  внести зміни, згідно з додатком № 6.1 та № 6.2;

5. Збільшити  загальний обсяг доходів та видатків сільського бюджету  
с.Ланівка на 2020 рік  на 95000,00 грн. за рахунок  перевиконання дохідної 
частини  бюджету та  внести зміни, згідно з додатком № 7.1 та № 7.2;

6. Внести зміни по  видатках загального фонду сільського бюджету  
с.Підгірці на 2020 рік  згідно з додатком № 8.1 ;

7. Внести зміни по доходах і видатках загального фонду селищного 
бюджету  смт.Дашава на 2020 рік   на 60000,00 грн. згідно з додатком № 9.1 
та № 9.2 ;

8. Збільшити  загальний обсяг доходів та видатків сільського бюджету  
с. П”ятничани  на 2020 рік  на 60000,00 грн. за рахунок  перевиконання 
дохідної частини  бюджету та  внести зміни, згідно з додатком № 10.1 та   
№10.2;

  9. 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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