
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про заходи щодо наповнення 

місцевого бюджету, економного та 

раціонального використання 

 бюджетних коштів, дотримання 

суворої бюджетної  дисципліни, 

 упорядкування мережі бюджетних 

установ, які фінансуватимуться за 

рахуноккоштів місцевого бюджету, 

у 2021 році 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. № 710 "Про 

ефективне використання державних коштів " (зі змінами), вимог Бюджетного 

кодексу України та з метою забезпечення виконання місцевих бюджетів в 

умовах децентралізації, запобігання виникненню ризиків розбалансування 

місцевих бюджетів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, 

стипендій та інших соціальних виплат, економного і раціонального 

використання коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та на 

виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 24 грудня 2020 року № 796/01.02-01 «Про заходи щодо 

наповнення місцевого бюджету, економного та раціонального використання  

бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування 

мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого 

бюджету, у 2021 році» :  

1. Затвердити заходи щодо наповнення місцевого бюджету, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 5/01-1 від 16.01.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003AED540045509F01  

Підписувач МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ 

Дійсний з 06.07.2020 12:15:18 по 06.07.2021 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD3%WRmО   
 

 



2 

 

бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, у 2021 році 

(додаються). 

2. Виконавцям заходів про стан їх реалізації інформувати фінансове 

управління Чортківської райдержадміністрації щокварталу до 1 числа місяця, 

що настає за звітним періодом, за підсумками року - до 28 січня 2022 року.  

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

узагальнення інформації щодо реалізації заходів і про стан виконання 

розпорядження інформувати районну державну адміністрацію щокварталу до 5 

числа місяця, що настає за звітним періодом, за підсумками року - до 1 лютого 

2022 року.  

4.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 20 січня 2020 року № 9-од “Про заходи щодо 

наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання  

бюджетних коштів, дотримання  суворої бюджетної дисципліни, упорядкування 

мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, у 2020 році ”.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації  Івана Заболотного. 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Арсен МАРЧИШАК   
 

 

 

 

 

 

 

 

         

                Людмила Мельник 

          

              Галина Ізвєкова  

 

              Володимир Коцюк 

 

              Вікторія Байрак  

 

              Ганна Бурак 

 

 

 


