
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XXIІ сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

28 жовтня 2022 року        № 3728 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до показників місцевого бюджету  

Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік  

код бюджету 13536000000 

Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., відповідно до вимог Бюджетного кодексу України зі змінами, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення 

Бібрської міської ради № 3551 від 22.12.2022 «Про місцевий бюджет Бібрської міської 

територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, листа Львівської обласної військової 

адміністрації «Щодо закупівлі шкільних автобусів та обсягу фінансування», врахувавши 

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

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

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

1.1 Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду місцевого бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 960 000,00 

(дев’ятсот шістдесят тисяч) гривень для співфінансування обласному бюджету на закупівлю 

шкільного автобуса «Школярик» для перевезення здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл 

Бібрської міської територіальної громади. 

1.2 Здійснити перерозподіл вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету 

шляхом передачі коштів до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 960 000,0 (дев’ятсот 

шістдесят тисяч) гривень. 

1.3 Збільшити видаткову частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету за 

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» на суму 960 000,0 (дев’ятсот шістдесят тисяч) 

гривень. 

2. Відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради внести відповідні зміни до 

показників місцевого бюджету на 2022 рік та здійснювати фінансування зазначених видатків з 

урахуванням внесених змін. 

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

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


