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Про внесення змін до показників
міського бюджету м.Стрия на 2020 рік
Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, рішення
XХІIІ сесії VІІ демократичного скликання від 10 грудня 2019 року
№ 836 «Про міський бюджет м.Стрия на 2020 рік», наказу Департаменту
охорони здоров»я Львівської ОДА від 13.03.2020р. № 146 «Про визначення
резервних закладів охорони здоров»я Львівської області для госпіталізації
осіб з підозрою на ймовірну гостру респіраторну хворобу, спричинену
коронавірусом COVID – 19» (зі змінами), листа відділу з питань НС та ЦЗН,
оборонної і мобілізаційної роботи виконкому міської ради, листів КНП
«Стрийська центральна міська лікарня», КНП «Стрийська міська дитяча
лікарня», КНП «Стрийський пологовий будинок», КНП «Стрийська міська
стоматологічна поліклініка», КНП «Центр первинної медико – санітарної
допомоги» та керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада вирішила :
1. Внести зміни до рішення сесії Стрийської міської ради від 10.12.2019
року № 836 «Про міський бюджет м.Стрия на 2020 рік», а саме:
у п.1 збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету на
2020 рік на 3201100,00грн. за рахунок інших субвенцій і внести зміни
згідно з додатком № 1;
- у п.1 збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020
рік на 7841800,00 грн. В тому числі видатки загального фонду збільшити на
5772800,00 грн., з них за рахунок залишків бюджетних коштів на початок
року - 4640700,00грн., та за рахунок інших субвенції - 1132100,00 грн.

Видатки спеціального фонду збільшити на 2069000,00 грн. за рахунок
передачі коштів інших субвенцій із загального фонду до спеціального;
- у п.1 збільшити резервний фонд міського бюджету на
3600000,00 грн.

суму

- у п.2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам
бюджетних коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних
виконавців за бюджетними програмами на 7841800,00 грн.
Внести зміни до розподілу видатків міського бюджету за головними
розпорядниками коштів згідно з додатком № 3;
- у п.3 внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів між
міським бюджетом м.Стрия та іншими бюджетами на 2020рік згідно з
додатком №5;
- у п.5 внести зміни до обсягу коштів та переліку місцевих програм
згідно з додатком №4;
2. КНП «Стрийська центральна міська лікарня»:
кошти, отримані від визначених територій (Інші субвенції з місцевого
бюджету) використовувати за цільовим призначенням для здійснення заходів
щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби та
надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного
захворювання, спричиненого коронавірусом COVID – 19.
3. Затвердити рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради
від 17.03.2020р. №48 «Про виділення коштів з резервного фонду міського
бюджету», від 19.03.2020 р. №79 «Про внесення змін до показників міського
бюджету на 2020 рік» та від 24.03.2020 р. № 80 «Про виділення коштів з
резервного фонду міського бюджету».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету та економіки.
Міський голова

Роман Шрамов’ят

