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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про схвалення прогнозу бюджету 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2022–2024 роки 

 

Керуючись статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, статтями 

52,53,частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Схвалити прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади 

на 2022–2024 роки згідно з додатком (додається). 

2. «Фінансовому управлінню» міської ради внести на розгляд чергової сесії 

Бережанської міської ради прогноз бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022–2024 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Петра Гончара. 
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міської ради 
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ПРОГНОЗ 

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

19548000000 
(код бюджету) 

І. Загальна частина 

Прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022- 

2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного 

кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на 

період до 2025, та складено відповідно до прогнозних та програмних документів 

економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та 

державних цільових програм. 

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме 

забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у 

середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного 

зростання та сталого розвитку міста. 

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного 

прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями 

розвитку міста та можливостями бюджету. 

Основними цілями бюджетної політики в Бережанській громаді в 2022-

2024 роках є: 

- забезпечення надходжень до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у 

порівнянні з попередніми роками; 

- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними 

коштами шляхом використання елементів програмно-цільового 

методу планування і виконання місцевих бюджетів; 

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а 

також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги; 

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів; 

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом 

економічного і соціального розвитку міста; 

- визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної 

громади; 

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету 

розвитку міської територіальної громади. 

Основними завданнями Прогнозу є: 

- Підвищення результативності та ефективності управління 

бюджетними коштами; 

- забезпечення виконання доходної частини бюджету Бережанської 

міської територіальної громади відповідно до показників, 



затверджених міською радою; 

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, зокрема, шляхом 

забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та 

земельними ресурсами; 

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та 

виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) 

програмами; 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження. 

Прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного 

середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування 

бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової 

економіки міста, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними 

цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання 

гарантованих державою соціальних зобов’язань. 

Невиконання прогнозних показників бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в 

економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення 

коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку м. Бережани показникам, 

врахованим під час формування прогнозу. 

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

Цей Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, 

які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей. 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення 

дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення 

взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та 

можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі. 

Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період 

є забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення 

модернізації економіки Бережанської міської територіальної громади та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

 
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку Бережанської міської територіальної громади  

у 2022-2024 роках 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1. Чисельність наявного населення тис.осіб 26,5 26,7 26,8 

2. Загальний приріст населення осіб 100 100 100 

3. 
Індекс промислового 

виробництва, у порівняних цінах 
% 106,2 105,3 105,0 



4. 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у відпускних цінах 

підприємств 

млн грн 190,6 200,1  210,1 

5. 

Кількість малих (враховуючи 

ФОП), зареєстрованих як 

платники податків 

од. 58 61 64 

6. 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, наростаючим 

підсумком 

млн дол. 

США 
0 0 0 

7. Обсяг експорту товарів 
млн дол. 

США 
25,0 26,2 27,5 

8. Обсяг імпорту товарів 
млн дол. 

США 
0 0 0 

9. 
Середньомісячна заробітна плата 

працівників  
грн 9933 10459 10982 

 

Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, 

спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах 

життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної 

підтримки населення. 

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної 

системи. 

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період 

здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та 

Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть 

поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, 

децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо. 

Прогноз міського бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках 

економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року 

№ 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:  

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку 
 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Розмір мінімальної заробітної плати:       

з 1 січня року (гривні)  

з 1 жовтня року 

6500 

6700 

7176 7665 

ріст до попереднього року (відсоток) 3,1 7,1 6,8 

Розмір посадового окладу працівника І тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки: 

      

з 1 січня року (гривні)  

з 1 жовтня року 

2893 

2982 

3193 3411 

ріст до попереднього року (відсоток) 3,1 7,1 6,8 

Прожитковий мінімум становитиме: 

Показники 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

В розрахунку на одну особу:       

- з 1 січня року (гривні) 2393 2589 2778 



- з 1 липня року (гривні) 2508 2713 2911 

- з 1 грудня року (гривні) 2589 2778 2972 

Для основних соціальних і демографічних груп 

населення: 

      

дітей віком до 6 років:       

- з 1 січня року (гривні) 2100 2272 2438 

- з 1 липня року (гривні) 2201 2381 2555 

- з 1 грудня року (гривні) 2272 2438 2609 

дітей віком від 6 до 18 років:       

- з 1 січня року (гривні) 2618 2833 3040 

- з 1 липня року (гривні) 2744 2969 3186 

- з 1 грудня року (гривні) 2833 3040 3253 

працездатних осіб:       

- з 1 січня року (гривні) 2481 2684 2880 

- з 1 липня року (гривні) 2600 2813 3018 

- з 1 грудня року (гривні) 2684 2880 3082 

осіб, які втратили працездатність:       

- з 1 січня року (гривні) 1934 2093 2246 

- з 1 липня року (гривні) 2027 2193 2354 

- з 1 грудня року (гривні) 2093 2246 2403 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 

106,2%, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік – 105, %.  

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за 

основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, 

взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших 

рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у 

попередньому бюджетному періоді. 

Показники прогнозу на 2022-2024 роки бюджету територіальної громади 

можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням IІ сесії VIII скликання 

від 21.12.2020 № 41 «Про прогноз бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки» внаслідок: 
6 

1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного 

і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні 

прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному 

періоді; 

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням IІ сесії VIII 

скликання від 21.12.2020 № 40 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від 

аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади 

міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді; 

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до 

бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного 



податку на пальне. 

При розрахунку показників бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки враховано: 

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку 

надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік. 

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування 

чинних ставок оподаткування. 

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної 

декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає: 

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 

відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків; 

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 

млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 

млрд. грн; 

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 

становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 

році, 105,0 відсотків у 2024 році; 

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 

2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 

році 105,7 відсотків. 

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з1 

жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 

2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 

року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків). 

5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -

2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. 

(темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп 

приросту- 6,8 відсотка). 

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1. 

 

ІV. Показники доходів бюджету 

Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної 

громади на 2022–2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування 

податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і 

доповненнями. 

Подальша консолідація податкового законодавства у Податковому кодексі 

України дасть можливість уникнути безсистемного внесення змін до 

податкового законодавства, забезпечить його стабільність, сприятиме 

інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового 

навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, 



збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази 

оподаткування та поліпшення адміністрування. 

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду 

бюджету територіальної громади (понад 60 %) є податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших 

виплат. Детально дохідна частина бюджету розписано у Додатку 2.  

 

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету 

територіальної громади: 

- збільшення кількості робочих місць; 

- своєчасна виплата заробітної плати; 

- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку територіальної 

громади; 

- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, 

легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального 

розміру заробітної плати; 

- своєчасне погашення податкових зобов’язань перед бюджетом; 

- збільшення власних надходжень бюджетних установ. 

 

Основними пріоритетними завданням економічного і 

соціального розвитку міста є: 

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності міста та 

покращення якості життя населення; 

- покращення міжрегіонального економічного співробітництва та розвиток 

економічних відносин з містами-партнерами за кордоном; 

- створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи 

прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання 

дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через 

електронні комунікації; 

- створення привабливого інвестиційного середовища та формування 

репутації Бережан, як надійного бізнес-партнера у бізнес- спільноті; 

- реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення 

нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій; 

- підтримка ініціатив городян які беруть активну участь повсякденному 

житті міста, за рахунок дії громадського бюджету. 
9 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 

гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій 
 

Фінансування бюджету 



Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) на 2022 рік – 1000,0 тис. грн., на 2023 рік – 2000,0 тис. 

грн., на 2024 рік – 3500,0 тис. грн. 

Місцеві запозичення якщо здійснюватимуться, то відповідно до умов, що 

складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування відповідних 

міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для 

внутрішніх боргових зобов’язань буде визначатися відповідно до встановленої 

ставки НБУ. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, 

залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників. 

Платежі з обслуговування місцевого боргу на 2022-2024 роки не 

прогнозуються.  

 

VІ . Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-

2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, 

стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне 

використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. 

Фінансування видатків бюджету Бережанської міської територіальної 

громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в 

рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане 

підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх 

пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. 

 

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є: 

Державне управління 

- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, 

необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її 

прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними 

установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, 

соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, 

фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і 

делегованих повноважень. 

 

Освіта 

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних 

закладів та інших закладів освіти; 

- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників 

споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу. 

 

Охорона здоров’я 

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливостей щодо його доступності та якості; 

- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 



- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам; 

- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт; 

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, 

оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей; 

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

 

Культура і мистецтво 

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких 

заходів. 

 

Фізична культура і спорт 

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи; 

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення 

здоров’я нації та попередження захворювань; 

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, 

організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, 

підтримка спорту вищих досягнень; 

 

Житлово-комунальне господарство 

- забезпечення утримання в належному стані міських доріг; 

- утримання в належному стані території громади; 

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, кладовищ, 

зони відпочинку, прибережної смуги; 

- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення. 

 

Граничні показники видатків Бережанської міської територіальної 

громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних 

коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу. 

Граничні показники видатків бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу. 

 

Будівництво 

У прогнозний період буде проводитися оновлення матеріально-технічної 

бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та 

інформатизацію закладів загальної середньої освіти і комунальних закладів 

охорони здоров’я; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням. 
 

Кредитування бюджету 

Надання кредитів не прогнозується на 2022-2024 роки.  
 

VІІ. Бюджет розвитку 



Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в 

сумі 1600,0 тис. грн., на 2023 рік в сумі 2700,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 

4200,0 тис. грн.( додаток 9), в т.ч. кошти, що надходять до бюджету розвитку 

прогнозуються на 2022 рік в сумі 600,00 тис. грн., на 2023 рік – 700,0 тис. грн., 

на 2024 рік – 700,0 тис. грн. 

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

прогнозуються на 2022 рік в сумі 1000,0 тис. грн., на 2023 рік – 2000,0 тис. грн. 

на 2024 рік 3500,0 тис. грн. 

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються. 

Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 

1600,0 тис. грн., на 2023 рік в сумі 2700,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 

4200,0 тис. грн., 

в т. ч. капітальні видатки бюджету розвитку прогнозуються на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-

культурної сфери та об’єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 

300,0 тис. грн., на 2023 рік – 300,0 тис. грн., на 2024 рік – 300,0 тис. грн. 

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогнозуються у зв’язку з 

відсутністю інвестиційних проєктів. 
 

VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими 

бюджетами 

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету Бережанської міської 

територіальної громади складають: 

на 2022 рік освітня субвенція 68749,9 тис. грн.; базова дотація - 

25154,6 тис грн.; 

на 2023 рік освітня субвенція 75297,9 тис грн.; базова дотація - 158 

29681,1 тис. грн.; 

на 2024 рік освітня субвенція 80436,2 тис. грн.; базова дотація - 35041,1 тис. 

грн.; 
 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

В прогнозі бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки наявні наступні додатки: 

додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;  

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;  

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 

бюджету головним розпорядникам коштів»; 

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»; 

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»; 

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; 

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим 

бюджетам». 

 



У прогнозі бюджету відсутні додатки: 

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;  

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і 

надання місцевих гарантій»; 

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету»; 

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів» не подається до прогнозу, у зв’язку з 

відсутністю показників. 



 Додаток 1 
 

Загальні показники бюджету Бережанської міської територіальної громади 
 
 

19548000000 
 (код бюджету)     (грн) 

 
№ з/п 

 
Найменування показника 

2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Загальні граничні показники надходжень 
1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 119 887 522 178 465 052 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 116 485 813 174 564 850 180404500,0 195479000,0 209977300,0 

 спеціальний фонд  3 401 709 3 900 202 2550000,0 2800000,0 2900000,0 

2. Фінансування, у тому числі:  -4 873 910 9 263 016 0 0 0 

 загальний фонд -7 173 683 7 904 258 -1000000,0 -2000000,0 -3500000,0 

 спеціальний фонд  2 299 773 1 358 758 1000000,0 2000000,0 3500000,0 

3. Поверенення кредитів, у тому числі:  0 0 0 0 0 

 загальний фонд      

 спеціальний фонд      

 УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 119 887 522 178 465 052 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 116 485 813 174 564 850 179404500,0 193479000,0 206477300,0 

 спеціальний фонд  3 401 709 3 900 202 3550000,0 4800000,0 6400000,0 

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів 
1. Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 115 013 612 187 728 068 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 109 312 130 182 469 108 179404500,0 193479000,0 206477300,0 

 спеціальний фонд  5 701 482 5 258 960 3550000,0 4800000,0 6400000,0 

2. Надання кредитів,у тому числі:  0 0 0 0 0 

 загальний фонд      

 спеціальний фонд      

 УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 115 013 612 187 728 068 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 109 312 130 182 469 108 179404500,0 193479000,0 206477300,0 

 спеціальний фонд  5 701 482 5 258 960 3550000,0 4800000,0 6400000,0 

 



Додаток 2 
 

Показники доходів бюджету 
 

19548000000 

 (код бюджету)     (грн.) 

КОД Найменування показника 
2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверд

жено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

10000000 Податкові надходження, у тому числі 63638535 80812000 84180000 88135000 92077000 

 загальний фонд 63627009 80787000 84150 000 88095000 92037000 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 41555209 54325000 56600000 59505000 62510000 

11020000 Податок на прибуток підприємств 0 0 0 0 0 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1058426 1200000 1250 000 1289 000 1315 000 

13030000 Рентна плата за користування надрами 11647 18000 19 000 20 000 21 000 

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 0 1000 1 000 1 000 1 000 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) 
1046278 0 0 0 0 

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3654640 0 0 0 0 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
1245791 1750000 1830000 1900000 1980000 

18010000 Податок на майно 5630538 8313000 8650 000 9010 000 9390 000 

18030000 Туристичний збір 0     

18050000 Єдиний податок 9424480 15180000 15800000 16370000 16820000 

 спеціальний фонд 11526 25000 30 000 40 000 40 000 

19010000 Екологічний податок 11526 25000 30 000 40 000 40 000 

19050000 
Збір за забруднення навколишнього природного 

середовища 
0     

20000000 Неподаткові надходження, у тому числі 2289108 3418000 3650000 3835000 3983000 

 Загальний фонд 1504634 1763000 1850000 1905000 1963000 



21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність 

0 0 0 0 0 

21080000 Інші надходження 96394 73000 76000 80000 83000 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1062954 1482 000 1541000 1578000 1619000 

22080000 
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном 
61760 110000 130000 140000 150000 

22090000 Державне мито 46990 53000 56000 58000 60000 

24060000 Інші надходження 236536 45000 47000 49000 51000 

 Спеціальний фонд 784476 1655000 1800000 1930000 2020000 

21110000 
Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 
0     

24060000 Інші надходження 15266 0 0 0 0 

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0 0 0 0 0 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 
26474 0 0 0 0 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 
689680 1655000 1800000 1930000 2020000 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 53056 0 0 0 0 

30000000 Доходи від операцій з капіталом, у тому числі 2466070 1200000 600000 700000 700000 

 загальний фонд 0 0 0 0 0 

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою 

або територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також 

валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 

невідомі 

0  0 0 0 

 спеціальний фонд 2466071 2000000 600000 700000 700000 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності 

1322741 800000 0 0 0 

33010000 Кошти від продажу землі 1143330 1200000 600000 700000 700000 

50000000 Цільові фонди, у тому числі 139636 100000 120000 130000 140000 

 спеціальний фонд 139636 100000 120000 130000 140000 



50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

та місцевими 

органами виконавчої влади 

139636 100000 120000 130000 140000 

 УСЬОГО за розділом I, у тому числі 68533350 85512000 88550000 92800000 96900000 

 загальний фонд 65131641 82550000 86000000 90000000 94000000 

 спеціальний фонд 3401709 3780000 2550000 2800000 2900000 

ІІ Трансферти з державного бюджету 

41020000 Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 9915800 23403900 25154600 29681100 35041100 

 загальний фонд 9915800 23403900 25154600 29681100 35041100 

 спеціальний фонд      

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 34446700 62994100 68749900 75297900 80436200 

 загальний фонд 34446700 62994100 68749900 75297900 80436200 

 спеціальний фонд      

 УСЬОГО за розділом IІ, у тому числі 44362500 86398000 93904500 104979000 115477300 

 загальний фонд 44362500 86398000 93904500 104979000 115477300 

 спеціальний фонд      

ІІІ Трансферти з інших місцевих бюджетів 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 
 

1869100 
2478700    

 загальний фонд 1869100 2478700    

 спеціальний фонд      

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
5122570 3138150 500000 500000 500000 

 загальний фонд 5122570 3138150 500000 500000 500000 

 спеціальний фонд  120202    

 УСЬОГО за розділом IІІ, у тому числі 6991670 5737052 500000 500000 500000 

 загальний фонд 6991670 5616850 500000 500000 500000 

 спеціальний фонд  120202    

 РАЗОМ за розділами І,ІІ та ІІІ, у тому числі 119887522 178465052 182954500 198279000 212877300 

 загальний фонд 116485813 174564850 180404500 195479000 209977300 

 спеціальний фонд 3401709 3900202 2550000 2800000 2900000 



Додаток 3 

 
 

Показники фінансування бюджету Бережанської міської територіальної громади 
 

19548000000 
 (код бюджету)     (грн) 

Код Найменування 

показника 

2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: -4 873 910 9 263 016 0 0 0 

 загальний фонд -7 173 683 7 904 258 -1 000 000 -2 000 000 -3 500 000 

 спеціальний фонд  2 299 773 1 358 758 1 000 000 2 000 000 3 500 000 

300000 Зовнішнє фінансування, у тому числі:      

 загальний фонд      

 спеціальний фонд      

 УСЬОГО за розділом І, у тому числі: -4 873 910 9 263 016 0 0 0 

 загальний фонд -7 173 683 7 904 258 -1 000 000 -2 000 000 -3 500 000 

 спеціальний фонд 2 299 773 1 358 758 1 000 000 2 000 000 3 500 000 

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов'язання 

400000 Фінансування за борговими зобов'язаннями, у тому числі:      

 загальний фонд      

 спеціальний фонд      

600000 Фінансування за активними операціями, у тому числі: -4 873 910 9 263 016 0 0 0 

 загальний фонд -7 173 683 7 904 258 -1 000 000 -2 000 000 -3 500 000 

 спеціальний фонд 2 299 773 1 358 758 1 000 000 2 000 000 3 500 000 

 УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: -4 873 910 9 263 016 0 0 0 

 загальний фонд -7 173 683 7 904 258 -1 000 000 -2 000 000 -3 500 000 

 спеціальний фонд 2 299 773 1 358 758 1 000 000 2 000 000 3 500 000 



 Додаток 6 
 

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Бережанської міської територіальної громади головним 

розпорядникам коштів 
1954800000 

(код бюджету) (грн) 

Код відомчої 

класифікації 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

міського бюджету 

2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

 01  Бережанська міська рада, у тому 

числі:  38 215 588  42 546 912 41050000,0  44570000,0 49080000,0 

 загальний фонд 36 119 678 40 985 332 39600000,0 42000000,0 45000000,0 

 спеціальний фонд 
2 095 910 1 561 580 1450000,0  2570000,0  4080000,0 

06 Відділ освіти, молоді і спорту у 

тому числі: 
64 569 184 117 451 376 118249900,0 127887900,0 136086200,0 

 загальний фонд 61 256 219 114 616 996 116749900,0 126297900,0  134436200,0 

 спеціальний фонд 3 312 966  2 834 380 1500000,0  1590000,0  1650000,0 

10 Вiддiл культури, туризму та 

релiгiй Бережанської мiської 

ради, у тому числі: 
 9 280 740 19 443 100 21100000,0 21640000,0 23170000,0 

 загальний фонд 8 988 134 18 880 100 19500000,0 21000000,0 22500000,0 

 спеціальний фонд 292 606  563 000  600000,0  640000,0 670000,0 

37 «Фінансове управління», у тому 

числі: 
 2 948 100  8 286 680  3554600,0  4181100,0  4541100,0 

 загальний фонд 2 948 100 7 986 680 3554600,0  4181100,0 4541100,0 

 спеціальний фонд 
0 0 0 0 0 

 УСЬОГО, у тому числі: 
115 013 612 187 728 068 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 
109 312 130 182 469 108 179404500,0 193479000,0 206477300,0 

 спеціальний фонд 
5 701 482  5 258 960 3550000,0 4800000,0 6400000,0 

 



Додаток 7 

Граничні показники видатків бюджету Бережанської міської територіальної громади за Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 
19548000000 

(код бюджету)

 (грн) 

Код Найменування показника 2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік (план) 2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

 0100  Державне управління, у тому числі: 17 217 459 24 589 324 24797000,0 25680000,0 26900000,0 

 загальний фонд 17 145 389 24 580 824 24797000,0 25680000,0 26900000,0 

 спеціальний фонд 72 070 8 500 0 0 0 

1000 Освіта, у тому числі: 67 211 771 121 114 472 123597900,0 133987900,0 142736200,0 

 загальний фонд 63 985 039 118 846 996 121737900,0 131997900,0 140666200,0 

 спеціальний фонд 3 226 732 2 267 476 1860000,0 1990000,0 2070000,0 

2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 0 4 088 940 2350000,0 2750000,0 3500000,0 

 загальний фонд 0 3 588 940 2350000,0 2750000,0 3500000,0 

 спеціальний фонд 0 500 000 0 0 0 

 3000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення, у т. ч: 

2 880 069 5 157 610 4850000,0 5220000,0 5680000,0 

 загальний фонд 2 860 823 5 157 610 4850000,0 5220000,0 5680000,0 

 спеціальний фонд 19 246 0 0 0 0 

 4000  Культура і мистецтво, у тому числі: 3 182 673 10 653 100 10410000,0 10820000,0 11450000,0 

 загальний фонд 3 145 990 10 420 100 10170000,0 10580000,0 11200000,0 

 спеціальний фонд 36 683 233 000 240000,0 240000,0 250000,0 

 5000 Фізична культура і спорт, у тому числі: 2 579 100 3 025 000 3210000,0 3590000,0 3910000,0 

 загальний фонд 2 488 973 3 017 122 3210000,0 3590000,0 3910000,0 

 спеціальний фонд 90 127 7 878 0 0 0 

 6000 Житлово-комунальне господарство, у т.ч.: 8 888 318 8 221 176 8850000,0 10300000,0 12050000,0 

 загальний фонд 7 583 269 7 621 176 7650000,0 8000000,0 8250000,0 

 спеціальний фонд 1 305 049 600 000 1200000,0 2300000,0 3800000,0 

 7000 Економічна діяльність, у т.ч.: 3 435 009 4 018 604 3300000,0 3810000,0 4270000,0 

 загальний фонд 2 826 187 2 821 700 3080000,0 3580000,0 4030000,0 

 спеціальний фонд 608 822 1 196 904 220000,0 230000,0 240000,0 

 8000 Інша діяльність, у тому числі: 211 961 751 202 1089600,0 1621100,0 1881100,0 

 загальний фонд 196 209 606 000 1059600,0 1581100,0 1841100,0 



 спеціальний фонд 15 752 145 202 30000,0 40000,0 40000,0 

 9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 9 407 252 6 108 640 500000,0 500000,0 500000,0 

 загальний фонд 9 080 252 5 808 640 500000,0 500000,0 500000,0 

 спеціальний фонд 327 000 300 000 0 0 0 

  УСЬОГО, у тому числі: 115 013 612 187 728 068 182954500,0 198279000,0 212877300,0 

 загальний фонд 109 312 130 182 469 108 179404500,0 193479000,0 206477300,0 

  спеціальний фонд 5 701 482 5 258 960 3550000,0 4800000,0 6400000,0 



Додаток 9 
 

 

Показники бюджету розвитку Бережанської міської територіальної громади 
19548000000 
(код бюджету 

(грн.) 

№ з/п Найменування показника 
2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

І. Надходження бюджету розвитку 

1. 
Кошти, що надходять до бюджету 

розвитку 
2 492 545 2 000 000 600000,0 700000,0 700000,0 

2. 
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету, у тому числі: 
3 871 450 153 354 1000000,0 2000000,0 3500000,0 

2.1 доходи бюджету 3 670 178 7 878 1000000,0 2000000,0 3500000,0 

 2.2 трансферти з державного бюджету 201 272 145 476    

2.3 трансферти з місцевих бюджетів      

3. 
 Капітальні трансферти (субвенції) з 

інших бюджетів 
9 448     

4. 
Місцеві запозичення (кредитні 

кошти) 
     

  УСЬОГО за розділом І 6 373 443 2 153 354 1600000,0 2700000,0 6400000,0 

ІІ. Витрати бюджету розвитку 

 1. 
Капітальні видатки бюджету 

розвитку, у тому числі: 
4 877 892 3 358 758 1600000,0 2700000,0 6400000,0 

 1.1 
на виконання інвестиційних 

проектів 
     

 1.2 
капітальні трансферти (субвенції) 

іншим бюджетам 
1 560 855 300 000    

1.3 інші капітальні видатки 3 317 037 3 058 758    

 2. 
Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання 
     

3. Погашення місцевого боргу      

4. Інші видатки бюджету розвитку   1600000,0 2700000,0 6400000,0 

  УСЬОГО за розділом ІІ 4 877 892 3 358 758 1600000,0 2700000,0 6400000,0 

 



Додаток 11 
 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів Бережанській міській територіальній громаді 
 

19548000000 

(код бюджету) (грн) 

 

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету/ код 

бюджету 

 Найменування трансферту/ найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 
2020 рік (звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

41020100  Базова дотація 9 915 800,00 23 403 900,00 25154600,00 29681100,00 35041100,00 

41033900  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  30 558 500,00 62 994 100,00 68749900,00 75297900,00 80436200,00 

41034200  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  3 888 200,00     

41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  

     

99000000000  Державний бюджет 44362500,0 86398000,0 93904500,0 104979000,0 115477300,0 

41050900 

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

376 557,00     

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
1 236 300,00 1 499 000,00    

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

420 200,00 333000,00    

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

625 493,00     



ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

41053000 

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

1 343 681,55     

41054900 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  

1 120 339,20     

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету  

1869100,00 2 478 700,00    

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 558000,0    

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  168210,0    

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 6991670,75 5036910,0 0 0 0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   109940,0 100000,0 100000,0 100000,0 

19553000000 Нараївський сільський бюджет  109940,0 100000,0 100000,0 100000,0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету   470000,0 400000,0 400000,0 400000,0 

19537000000 Саранчуківський сільський бюджет  470000,0 400000,0 400000,0 400000,0 

  УСЬОГО за розділом І, у національній валюті (грн.) 51354170,75 92014850,0 94404500,0 105479000,0 115977300,0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 120202,0 0 0 0 

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 0 120202,0 0 0 0 

 УСЬОГО за розділом ІІ, у національній валюті (грн.) 0 120202,0 0 0 0 

 РАЗОМ за розділами І,ІІ, у тому числі: 51354170,75 92135052,0 94404500,0 105479000,0 115977300,0 

 загальний фонд 51354170,75 92014850,0 94404500,0 105479000,0 115977300,0 

 спеціальний фонд 0 120202,0 0 0 0 



Додаток 12 
 

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам Бережанської міської територіальної громади 
19548000000 

(код бюджету) (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету/ 

код 

бюджету 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

Найменування трансферту/ найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту 

2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджен

о) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

  3719800 9800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

 

210000,0 
  227300,0 0 0 0 

 99000000000  Державний бюджет 210000,0 227300,0 0 0 0 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 120150,0 1000000,0 0 0 0 

 3719750  9750 
Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів 

2950000,

0 
3500000,0 0 0 0 

 19100000000  Тернопільський обласний бюджет 
3070150,

0 
4500000,0 0 0 0 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 481340,0 0 0 0 

 19315200000  Тернопільський районний бюджет 0 481340,0 0 0 0 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 600000,0 500000,0 500000,0 500000,0 

 19537000000  Саранчуківський сільський бюджет 0 600000,0 500000,0 500000,0 500000,0 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 
1773191,

99 
0 0 0 0 

 19301200000  Бережанський районний бюджет 
1773191,

99 
0 0 0 0 

  
УСЬОГО за розділом І, у національній валюті 

(грн.) 

 

5053341,99 
5808640,0 500000,0 500000,0 500000,0 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 150000,0 0 0 0 0 

 19301200000  Бережанський районний бюджет 150000,0 0 0 0 0 

 3719770  9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 300000,0 0 0 0 



 19553000000  Нараївський сільський бюджет 0 300000,0 0 0 0 

  
УСЬОГО за розділом ІІ, у національній валюті 

(грн.) 
150000,0 300000,0 0 0 0 

  РАЗОМ за розділами І,ІІ, у тому числі: 
5203341,

99 
6108640,0 500000,0 500000,0 500000,0 

  загальний фонд 
5053341,

99 
5808640,0 500000,0 500000,0 500000,0 

  спеціальний фонд 150000,0 300000,0 0 0 0 
 



СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про прогноз бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

подається відповідно до вимог ст. 751 Бюджетного кодексу України. 

Метою прогнозу бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку 

між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 

забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики громади. 

Державна бюджетна політика на 2022 – 2024 роки щодо місцевих бюджетів та 

міжбюджетних відносин передбачає розвиток середньострокового бюджетного планування 

на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової 

спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності 

використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних 

відносин. 

 

 
 

Начальник «Фінансового управління» 

Бережанської міської ради Олег ТИМАНСЬКИЙ 


