
Висновок 
постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету 

та управління комунальною власністю  

щодо процесу прийняття рішення «Про бюджет Музиківської сільської  
територіальної громади на 2022 рік » (21510000000)» 

Відповідальна комісія – постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (надалі – постійна комісія), 
керуючись  Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні та Положенням про постійні комісії Музиківської сільської ради 
розглянула проєкт рішення Музиківської сільської ради «Про бюджет Музиківської 
сільської  територіальної громади на 2022 рік » (21510000000)» та встановила наступне.  

Розробником проєкту рішення є виконавчий комітет сільської ради. Проєкт рішення 
підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік»  

В цілому при підготовці проєкту бюджету на 2022 рік витримана необхідна 
послідовність. 

01.11.2021 року - на сайті сільської ради в розділі «Новини» зроблено оголошення  про 
збір пропозицій до бюджету на 2022 рік https://muzykivskaotg.gov.ua/news/zbir-propozitsi-do-
silskogo-byudzhetu-muzikivskoi-gromadi--2021-11-01  

18.11.2021 року – оприлюднено проєкт рішення в розділі «Документи» 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ckwdg6cx8544f0742ruc9xsyd  

18.11.2021 року – виконавчий комітет схвалив проєкт рішення - 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ckwaepzo4leqy07422i1wc91t  

24.11.2021 року – на сайті сільської ради розпочата  онлайн консультація з 
громадськістю - https://muzykivskaotg.gov.ua/public-
discussions/show/ckwdh44l3573t0742zk6e2lju 

24.11.2021 року – на сайті сільської ради в розділі «Новини» зроблено оголошення про 
розроблення проєкту рішення - https://muzykivskaotg.gov.ua/news/oznaomtes-z-proktom-
byudzhetu-muzikivskoi-tg-na-2022-rik--2021-11-24 

24.11.2021 року – оприлюднено пояснювальну записку до проєкту рішення та 
посилання на відповідні документи на офіційній сторінці Музиківської СТГ в мережі 
Фейсбук - https://www.facebook.com/MuzykivkaOTG/videos/440233180824186 

25.11.2021 року – під час 17 сесії сільської ради депутати розгляднули проєкт рішення - 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ckwp09ya1dqrg0742sxyncv9g  

13.12.2021 року - відбулося засідання громадської ради при сільському голові щодо 
розгляду проєкту рішення - https://www.youtube.com/watch?v=hrjHhJGuuP4 

13.12.2021 року – бюджетна комісія розглянула оновлений проєкт рішення та зміни, які 
відбулися у зв’язку з внесенням змін у проєкт бюджету України на 2022 рік - 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cky15mi7fkzyd0814npt7jtc8  

15.12.2021 року – під час 19 сесії сільської ради було прийнято рішення «Про бюджет 
Музиківської сільської  територіальної громади на 2022 рік » (21510000000)» - 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ckxixatqcl6pu0742e25o9d2q  

23.12.2021 року - оприлюднено пояснювальну записку до рішення та посилання на 
відповідні документи на офіційній сторінці Музиківської СТГ в мережі Фейсбук - 
https://www.facebook.com/MuzykivkaOTG/videos/448520570226315     

Пропозиції до бюджету на 2022 рік від громадян не надходили. Зауваження до проєкту 
рішення від громадян відсутні.  

  
Голова комісії І.В. Шнирук 

 


