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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
19 жовтня 2021 року
Борислав
№ 284



Про схвалення змін в додатки  1,3,4,6 до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним фондом
13544000000   
(код бюджету)

Відповідно до пп.1 п.а частини першої ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 11 жовтня 2021 року №980/0/5-21 „Про розподіл субвенції”, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 13 жовтня 2021 року №01-35/508, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Схвалити зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 22 грудня  2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік”, а саме:
	у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 74000 гривень, у тому числі: 

обсяг доходів за загальним  фондом – на суму 74000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
„1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 408190772 гривень, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 332118614 гривень;
спеціального фонду бюджету в сумі 76072158 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 61959314 гривень”;
	у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 74000 гривень, у тому числі:

за загальним фондом - на суму 74000 гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
„1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 412876796 гривень 72 копійки, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 319197767 гривень 72 копійки;
спеціального фонду бюджету в сумі 93679029 гривня, у тому числі бюджету розвитку в сумі 79435587 гривень.”

	Схвалити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету Бориславської міської територіальної громади у 2021 році згідно з додатком 3.





	Схвалити зміни до підпункту 28 пункту 13 рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” і викласти його в такій редакції:

„13.28) субвенція бюджету Східницької селищної територіальної громади в сумі 450000 гривень на капітальний ремонт водопровідних мереж, які передані з балансу КП „Вододар” на баланс Східницької селищної територіальної громади;”.

	Схвалити зміни до розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 4.


	Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.


	Начальнику фінансового управління міської ради Петріву Юрію подати на затвердження міської ради схвалені зміни в додатки 1,3,6 до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним фондом.


7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків.



Міський голова                                                                            Ігор ЯВОРСЬКИЙ







