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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» 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  3203465,00грн. за рахунок «Інших субвенцій з місцевого 
бюджету» ( з м.Львів та районного бюджету Стрийського району)  і  внести 
зміни   згідно з додатком № 1;

-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на 
35330402,00грн. В тому числі видатки загального фонду збільшити на 
24024102,00 грн., втому числі за рахунок залишків бюджетних коштів на 
початок року 22104102,00грн. та інших субвенцій 1920000,00грн.. Видатки 
спеціального фонду збільшити на 11306300,00грн., з них за рахунок коштів 
субвенцій з інших бюджетів  2685500,00грн. (з них залишок бюджетних 
коштів на початок року -1402035,00грн.); залишку коштів екологічного 
податку -172600,00грн., та  передачі коштів із загального до спеціального 
фонду 8448200,00грн. ( за рахунок залишку бюджетних коштів на початок 
року) і внести зміни згідно з додатком №3; 



- збільшити профіцит загального фонду міського бюджету  на 
8448200,00грн., згідно з додатком №2 ;

- збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 
8448200,00грн., 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 35330402,00грн.

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 викласти в новій редакції:

«Функції головного розпорядника бюджетних коштів та замовника 
робіт по капітальному будівництву та капітальних вкладеннях, капітальному 
ремонту житлового фонду, ремонту доріг та заходах з упередження аварій та 
запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та 
на інших аварійних об’єктах комунальної власності, по інвестиційних 
проектах, коштах на здійснення заходів по передачі житлового фонду та 
об’єктів соціально-культурної сфери у комунальну власність   надати  відділу  
капітального будівництва»;

- п.15 викласти в новій редакції:
    «Функції головного розпорядника бюджетних коштів та замовника 

робіт по благоустрою, по  житлово-комунальному господарству та 
поточному ремонту доріг надати управлінню житлово-комунального 
господарства»
  

-   п.п.17.5 п.17 викласти в новій редакції: 



«Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 
послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, що укладають 
договори за кожним видом енергоносіїв в межах бюджетних асигнувань, 
затверджених у кошторисах»;

-  п.п.19.2 п.19 – виключити;

-     у п.23 внести зміни до додатку №7;

2. Проводити фінансування видатків з оплати праці працівників 
бюджетних установ, які будуть вивільнені з переданих установ, згідно 
додатку №7,   за рахунок отриманих субвенцій. 

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

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

 


