
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XXIV сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2022 року         № 3835 

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 «Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2022 

рік» зі змінами, рішення Бібрської міської ради № 3559 від 22.12.2021 «Про реорганізацію 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НОВОСТРІЛИЩАНСЬКА 

АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

листів відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради № 157 від 06.12.2022, № 537 

від 14.12.2022, відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської 

міської ради № 204/02-03 від 07.12.2022, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської 

міської ради № 208 від 14.12.2022, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бібрської міської ради № 03-11/127 від 02.12.2022 та № 03-11/135 від 06.12.2022, Львівської 

районної військової адміністрації № 130-1603/0/2-22 від 02.12.2022, 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 “Про 

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

1.1 В абзаці другому пункті 1 зменшити загальний обсяг доходів загального фонду місцевого 

бюджету на суму 1 300 000,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

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

початок бюджетного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 11 263,32 

гривні на реалізацію Комплексної програми з територіальної оборони, забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік. 

2.1 В абзаці третьому пункті 1 зменшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 

1 288 736,68 гривень, з них за загальним фондом - 1 227 178,45 гривень та спеціальним фондом – 

61 558,23 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2.2 В абзаці четвертому пункті 1 збільшити обсяг профіциту загального фонду місцевого 

бюджету в сумі 61 558,23 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.  

2.3 В абзаці четвертому пункті 1 зменшити обсяг дефіциту бюджету розвитку спеціального 

фонду місцевого бюджету в сумі 61 558,23 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.  

2.4 У пункті 3 внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету, згідно 

з додатком 4 до цього рішення. 

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

програм, згідно з додатком 5 до цього рішення. 

2.6 Зменшити оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету, визначений на 2022 

рік в сумі 50 000 гривень. 

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

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

рішення. 



4. Затвердити Програму Програми підтримки забезпечення діяльності управління соціального 

захисту населення Львівської районної державної адміністрації Львівської області в умовах 

воєнного стану на 2022 рік, згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Внести зміни до Паспорту Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 

території Бібрської міської територіальної громади 2021-2022 року та визначити обсяг 

фінансового ресурсу, необхідного для реалізації програми на 2022 рік – 7 919 685,0 гривень. 

6. Внести зміни до Паспорту Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань на 2022 рік, визначивши загальний обсяг фінансового ресурсу, 

необхідного для реалізації програми з місцевого бюджету в сумі 292 720,0 гривень.  

7. Внести зміни до Паспорту, ресурсного забезпечення, переліку заходів, завдань та 

результативних показників Програми з відзначення державних, регіональних пам’ятних і 

святкових дат та реалізація культурних заходів на території Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки та визначити загальний обсяг фінансового ресурсу, необхідного для 

реалізації даної програми у 2022 році в сумі 110 000,0 гривень. 

8. Внести зміни до Паспорту Програма фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного 

господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки та 

визначити загальний обсяг фінансового ресурсу, необхідного для реалізації даної програми у 

2022 році в сумі 3 560 000,0 гривень. 

9. Внести зміни до Паспорту Програми благоустрою населених пунктів Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки та визначити загальний обсяг фінансового ресурсу, 

необхідного для реалізації даної програми у 2022 році в сумі 5 650 000,0 гривень. 

10. Внести зміни до Паспорту, ресурсного забезпечення, переліку заходів, завдань та 

результативних показників Комплексної програми з територіальної оборони, забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік, 

визначивши обсяг фінансового ресурсу з місцевого бюджету, необхідного для реалізації 

Програми – 1 029 140,32 гривень. 

11. Внести зміни до Паспорту, ресурсного забезпечення Програми фінансування заходів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки, визначивши загальний обсяг фінансового ресурсу, необхідного для реалізації 

програми у 2022 році – 1 860 000,0 гривень. 

11.1 Внести зміни в Перелік заходів, завдань та результативних показників Програми 

фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

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

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

програм з урахуванням внесених змін. 

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

фінансів та бюджету Бібрської міської ради. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


