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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 Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 року №1253-р 
«Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 
червня 2021 року №619», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
28.10.2021 року №1311-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів 
та розвиток об»єктів соціально - культурної сфери», розпорядження голови  ЛОДА 
від 13.10.2021 року №1005/0/5-21 «Про перерозподіл коштів на ремонт 
автомобільних доріг за рахунок субвенції з державного бюджету»,  розпорядження 
голови  ЛОДА від 23.10.2021 року №1044/0/5-21 «Про виділення коштів», рішення 
VII чергової   сесії VIII скликання    Львівської   обласної ради № 207 від 
30.09.2021року «Про внесення змін до Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки», від 11.10.2021р. №980/0/5-21 «Про розподіл 
субвенції», від 01.10.2021р. №943/0/5-21, офіційного висновку про перевиконання 
дохідної частини міського бюджету станом на 01.11.2021р  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 22703630,29 грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини 
загального фонду  на 11942200,00грн.,  за рахунок  субвенцій загального фонду на 
суму 10635691,49грн. та субвенції спеціального фонду на суму 125738,80грн., і  
внести зміни  згідно з додатком № 1;



-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на  
24530220,29 грн. Видатки загального фонду збільшити на 14319801,49 грн., в тому 
числі: за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  на 
11942200,00грн., за рахунок   субвенцій на суму 641011,49грн., залишків 
бюджетних коштів на початок року на суму 1736590,00грн.   Видатки спеціального 
фонду збільшити  на 10210418,80 грн., в тому числі: за рахунок передачі залишків 
бюджетних коштів загального фонду на початок року на суму 90000,00 грн., 
зменшення передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду на суму 
5320,00 грн., за рахунок субвенцій на суму 10125738,80 грн.( субвенцію в сумі 
10000000,00грн. передано із загального фонду до бюджету розвитку)  і внести 
зміни  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 24530220,29 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;
  - доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

«11-1. Відповідно до вимог п.3 статті 16 та статей 18,74 Бюджетного кодексу 
України, надати право фінансовому управлінню Стрийської міської ради в особі 
начальника управління здійснити  зовнішнє запозичення до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) бюджету Стрийської міської територіальної громади».

2. Затвердити рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  від 
23.10.2021р. №335 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік», від 01.11.2021 року № 365 «Про виділення 
коштів з резервного фонду міського бюджету»

     
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
 


