
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

XV сесія VII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

19 червня 2020 року          № 1857 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до показників міського бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік та 

програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 2020-2022 

роки 

Відповідно до вимог ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 п. 23 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанов Кабінету 

Міністрів України № 237 від 04 квітня 2018 року «Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», № 105 від 12 лютого 2020 року «Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році, № 325 

від 29 квітня 2020 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України № 237 від 

4 квітня 2018 р. і № 105 від 12 лютого 2020 року», враховуючи розпорядження голови 

Львівської обласної державної адміністрації № 348/0/5-20 від 29 травня 2020 року «Про 

внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 212/0/5-20 від 25 

березня 2020 року «Про виділення субвенції», рішення Бібрської міської ради № 1405 від 24 

грудня 2019 року «Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2020-2022 роки», лист 

відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради № 237 від 05 червня 2020 р. та 

висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до рішення Бібрської міської ради № 1404 від 24.12.2019 “Про 

місцевий бюджет Бібрської міської ради на 2020 рік” а саме: 

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів загального фонду міського 

бюджету на 563 450,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.   

В абзаці третьому пункту 1 зменшити видатки загального фонду на 15 700,0 гривень та 

збільшити видатки спеціального фонду – 579 150,0 гривень, згідно з додатком 3 до цього 

рішення.  

В абзаці четвертому пункту 1 зменшити обсяг профіциту загального фонду міського   бюджету 

на 579 150,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.  

В абзаці п’ятому пункту 1 збільшити обсяг дефіциту спеціального фонду на 579 150,0 гривень.  

2. Внести зміни до Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства 

на 2020-2022 роки, згідно з додатком 5 до цього рішення. 

3. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


