
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

ХІХ позачергова сесія VIІI скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

24 лютого 2022 року         № 3605 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до показників місцевого бюджету  

Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік 

код бюджету 13536000000 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Бібрської міської ради 

№ 3551 від 22.12.2022 р. «Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 

2022 рік», враховуючи рішення Бібрської міської ради № 3574 від 16.02.2022 р. «Про 

затвердження Програми фінансування окремого батальйону територіальної оборони (військова 

частина А7074) за рахунок коштів місцевого бюджету органів місцевого самоврядування 

Бібрської міської територіальної громади, який дислокується в районі територіальної оборони 

(Львівський район) на 2022-2023 роки», рішення Бібрської міської ради № 3604 від 24.02.2022 

р. «Про затвердження програм Бібрської міської територіальної громади», лист Департаменту 

фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 18.02.2022 та рекомендації постійної 

комісії з економічних питань, фінансів та бюджету, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення Бібрської міської ради № 3551 від 22.12.2021 р. “Про місцевий 

бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік”, а саме: 

1.1 В абзаці третьому пункті 1 збільшити загальний обсяг видатків споживання загального 

фонду місцевого бюджету на 2022 рік в сумі 1 030 000,0 гривень за рахунок зменшення 

видатків розвитку бюджету розвитку спеціального фонду на 1 030 000,0 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

1.2 В абзаці четвертому пункті 1 збільшити профіцит загального фонду місцевого бюджету в 

сумі 1 030 000,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.3 В абзаці п’ятому пункті 1 зменшити дефіцит бюджету розвитку спеціального фонду 

місцевого бюджету на суму 1 030 000,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.4 У пункті 3 внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету на 

2022 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

1.5 Внести зміни до обсягів капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних 

проєктів у 2022 році, згідно з додатком 4 до цього рішення. 

1.6 Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних 

програм у 2022 році, згідно з додатком 5 до цього рішення. 

1.7 Додатки 1-5 є невід'ємною частиною цього рішення. 

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

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


