
 

 

 

 

 

      Проект рішення  

 

 

 

 

Від 12.08.2021                                                                                                                    №159  

 

 

Про схвалення прогнозу бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади  

на 2022-2024 роки  

 

 
Керуючись статтями 75, 75¹ Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 

№314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо 

його складання» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 

«Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», рішенням виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 24.06.21 №98 «Про затвердження плану заходів щодо 

складання прогнозу бюджету Бурштинської міської територіальної громади  на 2022-2024 

роки та Плану заходів щодо складання проекту бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік»,  виконавчий комітет міської ради 

вирішив : 

1. Схвалити прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022–

2024 роки (додається). 

2. Начальнику фінансового відділу Ользі Петровській винести на розгляд 

Бурштинської міської ради прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022–2024 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова       Василь Андрієшин  

    

 



 

 

 

Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга Петровська 

______________________2021р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія Яцик 

_______________________2021р. 

 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав Стасько 

_______________________ 2021р. 

 

Юридичний відділ 

________________________2021р. 

 

Керуюча справами 

Надія Кицела 

________________________2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення «Про прогноз бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади 

на 2022-2024 роки» 
 

 від  12.08.2021 № 159 

 

1. Фінансовий відділ Бурштинської міської ради. 

2. Обгрунтування прийняття рішення. 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 75 Бюджетного Кодексу України здійснення складання у 2021 

році місцевого бюджету на середньостроковий період. 

3. Мета та завдання прийняття рішення. 

Посилення інституційної спроможності місцевих органів влади з питань 

середньострокового бюджетного планування. 

Забезпечення координації бюджетного процесу та узгодження дій між його 

учасниками . 

Завдання полягає у визначенні показників місцевого бюджету на 

середньостроковий період, що забезпечить основу для складання проєкту бюджету 

територіальної громади. 

4. Стан нормативно- провової бази у даній сфері правового регулювання 

Закон України «Промісцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс 

України 

Доповідач: начальник фінансового відділу Ольга Петровська 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                           Ольга Петровська 



 

 


