
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

   01   вересня 2022 року м.Стрий №  182

  
Про організацію роботи щодо формування
і затвердження проєкту бюджету Стрийської
міської територіальної громади на  2023 рік 

Відповідно до вимог статей 75 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону 
України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» , з метою забезпечення 
економічно обґрунтованого формування і затвердження проєкту бюджету 
Стрийської міської територіальної громади на 2023рік :

1. Затвердити План заходів щодо складання і затвердження проєкту 
бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2023 рік, згідно  з 
додатком.

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

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

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

Міський голова                            Олег Канівець



                                                                   Додаток 
                                                                                                до розпорядження голови

                                                                                               від  01 вересня 2022р. №  182

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання і затвердження  проєкту бюджету

 Стрийської міської територіальної громади 
на 2023 рік

№/п Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Доведення до головних розпорядників 
бюджетних коштів особливостей 
складання розрахунків до проєкту 
бюджету міської територіальної 
громади та прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів на 2023 
рік.

вересень
2022р.

Фінансове 
управління

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

до 1 жовтня
2022р.

Фінансове 
управління

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

до 20 жовтня
2022р.

Головні 
розпорядники 

бюджетних коштів

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

до 5 листопада
2022р.

Фінансове 
управління

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

листопад
2022р.

Фінансове 
управління

6. Підготовка проєкту рішення про 
бюджет міської територіальної громади 
з додатками, згідно з типовою формою 
та його подання виконавчому комітету 
Стрийської міської ради

до 20 листопада 
(граничний термін)

2022р.

Фінансове 
управління

7. Схвалення проекту рішення про 
бюджет Стрийської міської 
територіальної громади

до 25 листопада
(граничний термін)

2022р.

Виконавчий комітет 
Стрийської міської 

ради
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8. Направлення  схваленого проєкту 
рішення про бюджет міської 
територіальної громади на 2023 рік з 
додатками до нього та пояснювальною 
запискою до міської ради для розгляду 
і затвердження

до 27 листопада 
(граничний термін)

2022р.

Виконавчий комітет 
Стрийської міської 

ради

9. Оприлюднення схваленого проєкту 
рішення про бюджет Стрийської 
міської територіальної громади на 2023 
рік

не пізніше, як за 
10 робочих днів до 
дати його розгляду 

радою

Виконавчий комітет 
Стрийської міської 

ради

10. Затвердження бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2023 
рік

до 25 грудня 
(включно)

2022р.

Стрийська міська 
рада

11. Оприлюднення рішення сесії міської 
ради про бюджет Стрийської міської 
територіальної громади на 2023 рік у 
газеті, що визначена міською радою

не пізніше, ніж 
через 10 днів після 

затвердження 
бюджету

Виконавчий комітет 
Стрийської міської 

ради

Керуючий справами міськвиконкому Оксана Затварницька
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