
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XVIІ позачергова сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2021 року         №  

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської ради на 2021 рік 

код бюджету 13536000000 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п. 17 ст. 43 Закону 

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

комітету Бібрської міської ради № 4 від 20 грудня 2021 року «Про недовиконання дохідної 

частини загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської ради за 2021 рік», враховуючи 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення сесії Бібрської міської ради № 31 від 23.12.2020 року «Про місцевий 

бюджет Бібрської міської ради на 2021 рік», а саме: 

В абзаці другому пункту 1 зменшити доходи місцевого бюджету в сумі 1 500 000,0 (один 

мільйон п’ятсот тисяч) гривень: 

- доходи загального фонду місцевого бюджету зменшити на 1 500 000,0 (один мільйон п’ятсот 

тисяч) гривень у зв’язку із недовиконанням дохідної частини місцевого бюджету у 2021 році та 

відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України зменшити: 

- земельний податок з фізичних осіб (код доходів 18010700) в сумі 500 000,0 (п’ятсот тисяч) 

гривень;  

- єдиний податок з юридичних осіб (код доходів 18050300) в сумі 1000 000,0 (один мільйон) 

гривень; 

2. Відповідно в абзаці третьому пункту 1 зменшити видатки споживання загального фонду 

місцевого  бюджету в сумі 1 500 000,0 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, з них за 

КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» на загальну суму 1 000 000,0 (один мільйон) 

гривень та КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на загальну суму 500 000,0 

(п’ятсот тисяч) гривень.  

3. Затвердити розпорядження голови Бібрської міської ради, що були погоджені впродовж 01.01 

– 21.12.2021, згідно з додатком. 

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

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова _________________________ Гринус Р.Я. 


