
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 04 жовтня                                            м.Бурштин                                                     №650 
 

Про складання проекту 

бюджету міста на 2020 рік  

та його прогнозу на 2021-2022 роки 

 

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування показників 

бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на середньостроковий 

період, відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 

фінансів України від 29.03.2019р. №130 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на 

середньостроковий період »: 

1. Покласти в основу формування проекту міського бюджету на 2020 

рік Бюджетний кодекс України, основні макропоказники економічного і 

соціального розвитку України на 2020-2022 роки затверджені постановою 

КМУ від15.05.2019 року №555, інші закони України та нормативно-правові 

акти, що не суперечать бюджетному законодавству.   

 2. Розробити та подати у термін до 21 жовтня 2019 року до 

фінансового відділу міської ради: 

 1) відділу економіки і промисловості (М. Назар) : 

- інформацію про очікувані у 2019 році та прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку міста Бурштин і с.Вигівка 

на 2020 рік і два наступні бюджетні періоди (2021-2022 роки) 

та пояснювальну записку до них. 

- розрахунок потреби в коштах на виконання робіт по 

благоустрою міста (в розрізі видів робіт); 

- пропозиції щодо переліку об’єктів з будівництва 

(реконструкції), капітального ремонту комунального майна 

міста, які необхідно включити до видатків бюджету на 2020 рік, 

які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку 

(спеціального фонду);  

- розрахунок потреби в коштах на будівництво, реконструкцію та 

утримання автомобільних доріг місцевого значення (у розрізі 

об’єктів та у розрізі поточних, капітальних видатків ); 



 2) земельно-екологічному відділу (В. Копаниці): 

- пропозиції щодо визначення прогнозних сум надходжень до 

міського бюджету у 2020 році коштів від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

- пропозиції щодо переліку видатків на 2020 рік, які необхідно 

провести за рахунок коштів місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища; 

 3) сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального 

майна (І.Бандурі) 

- пропозиції щодо визначення прогнозних сум надходжень до 

міського бюджету у 2020 році від плати за оренду майнових 

комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності міста.  

3. Головним розпорядникам коштів міського бюджету: 

 - до 21 листопада поточного року вжити заходів щодо внесення 

відповідних змін для продовження дії або затвердження нових міських 

цільових програм у разі необхідності фінансування їх у 2020-2022 роках та 

оптимізувати їх кількість; 

- організувати складання бюджетних запитів та надати їх фінансовому 

відділу міської ради у визначені ним терміни; 

- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги 

витрат на утримання відповідних галузей та подати їх з детальними 

обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому відділу міської ради; 

- забезпечити своєчасний та якісний розгляд показників проектів 

мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснити аналіз законності, 

доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій); 

- провести оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та 

неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання 

основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника . 

4. Фінансовому відділу (О.Петровській): 

  1) провести розрахунки надходжень доходів міського бюджету на 

2020 рік та прогнозу доходів на 2021-2022 роки ; 

 2) у термін до 28 жовтня 2019 року провести аналіз бюджетних 

запитів, поданих головними розпорядниками коштів для прийняття рішення 

про врахування у проекті міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-

2022роки; 

 3) у термін до 1 листопада 2019 року узагальнити подані 

структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями, підприємствами, 

організаціями та установами матеріали для складання проекту міського 

бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022роки; 

 4) у тижневий термін після оприлюднення Кабінетом Міністрів 

України законів, що впливають на формування показників  місцевих 

бюджетів, уточнити показники проекту міського бюджету на 2020 рік та 

прогнозу на 2021-2022роки; 



5) підготувати та подати виконавчому комітету для схвалення 

проект рішення про міський бюджет на 2020 рік та прогноз на 2021-

2022роки з додатками до нього та пояснювальною запискою; 

6) після схвалення виконавчим комітетом рішення про проект 

міського бюджету на 2020 рік та прогноз на 2021-2022роки, у термін до 

20 листопада 2019 року подати даний проект рішення з додатками та 

пояснювальною запискою на розгляд міської ради з його подальшим 

прийняттям відповідно до норм Бюджетного кодексу України – до 25 

грудня 2019 року на сесії міської ради;  

7) опублікувати в засобах масової інформації рішення міської 

ради про міський бюджет на 2020 рік не пізніше ніж через десять днів з 

дня його прийняття.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за собою . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перший заступник  

міського голови 

В. Гулик 

______________________2019р. 

 

Начальник юридичного відділу 

міської ради  

М. Михайлишин 

______________________2019р. 

 

 

Начальник фінансового відділу 

О.Петровська 

______________________2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Відділ освіти 

2. Відділ культури 

3. КО «Бурштинська ЦМЛ» 

4. КНП «Бурштинський  

міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Бурштинської міської ради 

5. І.Федунків 

6. М.Назар 

7. В.Копаниця 

8. І. Бандура 

9. фінансовий відділ 

10. відділ соціального захисту 

 


