
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТІ
                  XV СЕСІЯ VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

                                                                                                     
РІШЕННЯ                                               

від 02 грудня 2021р.                                    м.Стрий                                  № 747

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»,  розпорядження голови  ЛОДА від 22.11.2021 року №1155/0/5-21 «Про 
виділення коштів», рішення VII чергової   сесії VIII скликання    Львівської   
обласної ради №200 від 30.09.2021року «Про внесення змін до                                     
Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки та до Переліків об»єктів у рамках 
реалізації Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації 
та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки», рішення VIII чергової   сесії VIII 
скликання    Львівської   обласної ради № 264 від 16.11.2021року «Про внесення 
змін до Комплексної програми  розвитку фізичної  культури та спорту Львівщини 
на 2021-2025 роки» , рішення VIII чергової   сесії VIII скликання    Львівської   
обласної ради № 260 від 16.11.2021року «Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного та культурного  розвитку  Львівської  області на 2021-2023 
роки», рішення ЛОДА від 09.11.2021р. №259/0/5-21 «Про внесення змін до 
показників обласного бюджету», 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 423600,00 грн. Доходи загального фонду збільшити на 6140000,00 грн.,  
з них за рахунок перевиконання  на 6400000,00 грн.  та зменшити за рахунок  
зменшення субвенції з обласного бюджету на 260000,00 грн.  Доходи  спеціального  
фонду  зменшити на суму 5716400,00 грн., з них за рахунок зменшення надходжень   



від продажу землі на суму 8418550,00 грн. та збільшити за рахунок коштів 
субвенції на суму 2702150,00 грн і  внести зміни  згідно з додатком № 1;

-  у п.1 збільшити загальний обсяг видатків  бюджету на  2021 рік на  
1586500,00 грн. Видатки загального фонду зменшити на 408100,00 грн., з них для  
збільшення  передачі до спеціального фонду -596600,00 грн., передачі субвенції по 
НУШ до спеціального фонду на суму 64400,00 грн., зменшення субвенції по ІРЦ на 
суму 260000,00 грн та збільшити за рахунок вільних залишків бюджетних коштів 
на початок року на суму 512900,00 грн. Видатки спеціального фонду збільшити  на 
1994600,00 грн., в тому числі за рахунок субвенцій на суму 2702150,00 грн., 
передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку на суму 7711000,00 грн. 
та зменшити надходження спеціального фонду від продажу землі на суму 
8418550,00 грн. 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 1586500,00 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;

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

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

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

 


