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до рішення сесії міської ради 

 23 липня 2021 року  №  17                                                         

 
 

                                                            

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади за 2021 рік 

 

№ 
з/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 

виконання 
1. Надання до відділу фінансів Деражнянської міської 

ради річної бюджетної звітності 
До 25 січня 
2022 року 

Головні 

розпорядники 
коштів 

2. Надання до відділу фінансів Деражнянської міської 
ради звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм за 2021 рік 
3. Подання інформації, що міститься в звітах про 

виконання паспортів бюджетних програм головних 

розпорядників бюджетних коштів за 2021 рік через 

ІАС “LOGICA” 

До 31 березня 
2022 року 

4. Подання відділу фінансів Деражнянської міської 

ради узагальнених результатів аналізу ефективності 
бюджетних програм за 2021 рік 

Протягом 30 

днів після 
складання звіту 

про виконання 

паспорта 

бюджетної 

програми 

5. Підготовка пояснювальної записки та інших 

матеріалів до річного звіту про виконання місцевого 

бюджету 

Січень-лютий 

2022 року                        

(термін 

визначається 
Департаментом 

фінансів 
Хмельницької 

обласної 
державної 

адміністрації) 

Відділ фінансів  

6. Підготовка та зведення річного звіту по мережі, 

штатах і контингентах 

7. Подання річного звіту про виконання бюджету 
Деражнянської міської територіальної громади до 

виконавчого комітету 
Лютий 2022 

року 

Відділ фінансів  

8. Подання річного звіту про виконання бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади до 

міської ради 

 

 

Після схвалення 

виконавчим 

комітетом 

Деражнянської 

міської ради 

Виконавчий комітет 

відділ фінансів  

9. Прийняття міською радою рішення щодо 

затвердження річного звіту про виконання бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади за 

2021 рік 

До 1 березня 

2022 року 

Деражнянська 

міська рада 



10. Опублікування інформації про виконання бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади за 

підсумками року 

На сайті міської 

ради 

Відділ фінансів  

11. Оприлюднення рішення міської ради щодо річного 

звіту про виконання бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади за 2021 рік 

На сайті міської 

ради не пізніше 

ніж через 10 
днів  з дня його 

прийняття 

Деражнянська 

міська рада 

12. Надання інформації щодо виконання місцевого 

бюджету за 2021 рік через ІАС «LOGICA» 

До 1 березня 

2022 року 

Відділ фінансів  

 
 
 
 

 

 

Начальник відділу фінансів                                     Валентина ПЕТРІВ 
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