
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XХIII позачергова сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 листопада 2022 року         № 3821 

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 зі змінами, керуючись Законом 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» зі 

змінами, рішення Бібрської міської ради № 3820 від 22.11.2022 р. «Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2022 рік та внесення змін до 

Програми комплексного розвитку територій Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 

роки», розпоряджень голови Львівської обласної військової адміністрації № 428/0/5-22ВА від 

05.10.2022 р. «Про надання додаткової дотації», № 512/0/5-22ВА від 24.10.2022 р. «Про надання 

додаткової дотації», № 579/0/5-22ВА від 15.11.2022 р. «Про надання додаткової дотації», листів 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області 10 

ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області № 10-3744/58 від 27.10.2022 р., відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради № 461 від 09.11.2022 р., № 471 від 14.11.2022 р., відділу 

культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради № 192/02-03 від 

17.11.2022 р., заслухавши інформацію начальника відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

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

1.1. В абзаці другому пункті 1 збільшити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на суму 

262 884,11 гривень, в тому числі загального фонду – 35 553,80 гривень та спеціального фонду – 

227 330,31 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.2. В абзаці третьому пункті 1 збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 

1 926 698,53 гривень, в тому числі загального фонду – 809 553,80 гривень та спеціального фонду – 

1 117 144,73 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

1.3. В абзаці четвертому пункті 1 зменшити обсяг профіциту загального фонду місцевого бюджету на 

774 000,0 гривень, з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 795 000,0 гривень. згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.4. В абзаці четвертому пункті 1 збільшити обсяг дефіциту спеціального фонду місцевого бюджету 

на 889 814,42 гривень, з них до бюджету розвитку 795 000,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

1.5. У пункті 3 внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів між місцевим та іншими 

бюджетами, згідно з додатком 4 до цього рішення. 

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

програм, згідно з додатком 5 до цього рішення. 

2. Внести зміни в додатки 1-4, 6 до рішення міської ради № 3551 від 22.12.2021 р. “Про місцевий 

бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік” згідно з додатками 1-5 до даного 

рішення. 

3. 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. 

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

фінансів та бюджету. 
 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


