
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

ІII позачергова сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

23 грудня 2020 р.          № 37 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до показників міського бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2020 рік”, враховуючи звернення головних розпорядників коштів районного 

бюджету, пропозиції постійних комісій, президії районної ради, керуючись п. 17 ст. 43 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно висновку відділу фінансів, бюджету, 

бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської міської ради № 1 

від 21.12.2020року «Про недовиконання дохідної частини загального фонду Бібрського 

міського бюджету за 2020 року», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Бібрської міської ради № 1404 від 24.12.2019 року «Про місцевий 

бюджет Бібрської міської ради на 2020 рік», а саме: 

В абзаці другому пункту 1 зменшити доходи міського бюджету в сумі 1 950 000,00 гривень, у 

тому числі: 

- доходи загального фонду міського бюджету зменшити на 1 950 000,00 грн. у зв’язку із 

недовиконанням дохідної частини міського бюджету у 2020 році та відповідно до ст. 78 

Бюджетного Кодексу України зменшити: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати (код доходів 11010100) в сумі 925200,00 гривень; 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата (код доходів 11010400) в сумі 399800,00 гривень; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код доходів 18010400) в сумі 125 000,00 

гривень; 

- земельний податок з юридичних осіб (код доходів 18010500) в сумі 100 000,00 гривень; 

- єдиний податок з юридичних осіб (код доходів 18050300) в сумі 300 000,00 гривень; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 (код доходів 18050500) в сумі 100 000,00 гривень. 

2. Відповідно в абзаці третьому п. 1 зменшити  видатки загального фонду міського бюджету в 

сумі 1 950 000,0 гривень за КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медицина» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, 

фінансів та бюджету.  

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


