
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 20 травня 2021р.  № 140   
м.Стрий

Про організацію роботи щодо формування
і затвердження проєкту бюджету Стрийської
міської територіальної громади на середньостроковий період
 2022 – 2024 роки 

Відповідно до вимог статей 75, 75-1 та 77 Бюджетного кодексу України, 
у терміни, визначені цим кодексом, з метою забезпечення економічно 
обґрунтованого формування і затвердження проєкту бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на середньостроковий період 2022 - 2024 
роки,   виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити План заходів щодо складання та схвалення прогнозу 
Стрийської міської територіальної громади на середньостроковий період 
2022-2024 роки, згідно додатку № 1.

2. Затвердити План заходів щодо складання і затвердження проєкту 
бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік, згідно  
додатку № 2.

3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) забезпечити координацію 
роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі необхідності, 
застосовувати додаткові бюджетні процедури.

4. Начальникам галузевих управлінь та відділів міськвиконкому, в 
межах наданих повноважень, забезпечити виконання затверджених заходів у 
визначені терміни.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

                                                                       Додаток 1
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до рішення міськвиконкому
                                                                                                від 20 травня 2021р. № 140

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання та схвалення прогнозу бюджету

 Стрийської міської територіальної громади
на середньостроковий період 2022 – 2024 роки

№/п Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Надання фінансовому управлінню 
основних прогнозних показників 
економічного і соціального розвитку 
території на середньостроковий 
період

до 20 червня
2021 року

Відділ 
економічного 
розвитку та 

стратегічного 
планування

2. Надання фінансовому управлінню 
інформації щодо чисельності 
населення

до 20 червня 
2021р.

Головне 
управління 

статистики у 
Львівській області

3. Підготовка та подання фінансовому 
управлінню разом з поясненнями  
прогнозних обсягів доходів 
бюджету на середньостроковий 
період відповідно до типової форми 
прогнозу бюджету

до 20 червня
2021р.

Стрийське 
управління ГУ 

ДПС у Львівській 
області

4. Прогнозування обсягів доходів 
бюджету Стрийської міської 
територіальної громади, визначення 
обсягів фінансування та орієнтовних 
граничних показників видатків 
бюджету на середньостроковий 
період на підставі прогнозу 
економічного і соціального розвитку 
України та  аналізу виконання 
бюджету в попередніх та поточному 
бюджетних періодах 

до 5 липня
2021р.

Фінансове 
управління

5. Надання фінансовому управлінню 
пропозицій до прогнозу бюджету 
міської територіальної громади

до 15 липня
2021р.

Головні 
розпорядники 

бюджетних коштів

6. Здійснення аналізу, поданих 
головними розпорядниками 
бюджетних коштів пропозицій до 
прогнозу бюджету міської 
територіальної громади 

до 31 липня
2021р.

Фінансове
управління

7. Проведення погоджувальних нарад з до 31 липня Фінансове
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головними розпорядниками 
бюджетних коштів щодо 
узгодження показників прогнозу 
бюджету міської територіальної 
громади 

2021р. управління
Головні 

розпорядники 
бюджетних коштів

8. Доопрацювання прогнозу бюджету 
міської територіальної громади за 
результатами проведених 
погоджувальних нарад

до 10 серпня
2021р.

Фінансове 
управління

9. Подання прогнозу бюджету міської 
територіальної громади на розгляд 
виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

до 15 серпня
2021р.

Фінансове 
управління

10. Розгляд та схвалення прогнозу 
бюджету Стрийської  міської 
територіальної громади 

до 1 вересня 
2021р.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Керуюча справами міськвиконкому Оксана Затварницька

                                                                                                    Додаток 2
                                                                                                до рішення міськвиконкому
                                                                                              від 20 травня 2021р. № 140
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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання і затвердження  проєкту бюджету

 Стрийської міської територіальної громади 
на 2022 рік

№/п Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
особливостей складання розрахунків 
до проекту бюджету міської 
територіальної громади та 
прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів на 2022 рік,надісланих 
Мінфіном

друга половина 
серпня 2021р.

Фінансове 
управління

2. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів:
-прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів,врахованих у проекті 
державного бюджету, схваленого 
Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

вересень
2021р.

Фінансове 
управління

3. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів :
-інструкції з підготовки бюджетних 
запитів;
-граничних обсягів видатків 
бюджету

до 1 жовтня
2021р.

Фінансове 
управління

4. Організація роботи з розробки 
бюджетних запитів.
Подання бюджетних запитів 
фінансовому управлінню

до 20 жовтня
2021р.

Головні 
розпорядники 

бюджетних коштів

5. Здійснення аналізу бюджетних 
запитів, отриманих від головних 
розпорядників бюджетних коштів та 
прийняття рішення щодо включення 
їх до пропозиції проекту бюджету 
міської територіальної громади

до 5 листопада
2021р.

Фінансове 
управління

6. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
обсягів міжбюджетних трансфертів, 
врахованих у проекті державного 
бюджету, прийнятого Верховною 
Радою України у другому читанні  

листопад
2021р.

Фінансове 
управління

7. Вжиття заходів щодо залучення 
громадськості до процесу складання 
проекту бюджету міської 

жовтень-листопад
2021р.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
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територіальної громади 
(громадських слухань, вивчення 
громадських думок)

міської ради,
Фінансове 

управління,
Головні 

розпорядники 
бюджетних коштів

8. Підготовка проєкту рішення 
бюджету міської територіальної 
громади з додатками згідно з 
типовою формою та його подання 
виконавчому комітету Стрийської 
міської ради

до 20 листопада 
(граничний 

термін)
2021р.

Фінансове 
управління

9. Схвалення проекту рішення про 
бюджет Стрийської міської 
територіальної громади

до 25 листопада
(граничний 

термін)
2021р.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

10. Направлення  схваленого проекту 
рішення про бюджет міської 
територіальної громади на 2022 рік з 
додатками до нього та 
пояснювальною запискою до 
міської ради для розгляду і 
затвердження

до 27 листопада 
(граничний 

термін)
2021р.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

12. Оприлюднення схваленого проекту 
рішення про бюджет Стрийської 
міської територіальної громади на 
2022 рік

не пізніше, як за 
10 робочих днів до 

дати його 
розгляду радою

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

13. Затвердження бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 
2022 рік

до 25 грудня 
(включно)

2021р.

Стрийська міська 
рада

14. Оприлюднення рішення сесії 
міської ради про бюджет Стрийської 
міської територіальної громади на 
2022 рік у газеті, що визначена 
міською радою

не пізніше, ніж 
через 10 днів після 

затвердження 
бюджету

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Керуюча справами міськвиконкому         Оксана Затварницька
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