
   

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

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 
районного бюджету, у 2022 році

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 „Про 
ефективне використання державних коштівˮ (зі змінами), вимог Бюджетного 
кодексу України, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
24 грудня 2021 року № 1046/01.02-01 „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 районного бюджету, у 2022 
роціˮ та з метою забезпечення виконання основних бюджетних показників в 
умовах децентралізації, запобігання виникненню ризиків розбалансування 
районного бюджету, економного і раціонального використання коштів та 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. Затвердити заходи щодо наповнення районного бюджету, економного та 
раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої 
бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету, у 2022 році 
(додаються).

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2. Виконавцям заходів про стан їх реалізації інформувати фінансове 
управління райдержадміністрації  щокварталу до 2 числа місяця, що настає за 
звітним періодом, за підсумками року – до 25 січня 2023 року.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 
узагальнення інформації щодо реалізації заходів і про стан виконання 
розпорядження інформувати районну державну адміністрацію щокварталу до 
10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за підсумками року – до                   
01 лютого 2023 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 
голови районної державної адміністрації Михайлу ДЕМЧУКУ.

Голова адміністрації                                                                         Володимир ШИПІТКО

Михайло Демчук

Олеся Хом’як 

     Галина  Ізвєкова

Галина Семирозум 

     Володимир Коцюк 

    



Проєкт                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації
 №  

                                                                                                                                    ЗАХОДИ
щодо наповнення районного бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів,  дотримання 

суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок 
коштів районного бюджету, у 2022 році

№ 
з/п Зміст заходу       Виконавці Строк 

виконання
1. Забезпечити виконання показників дохідної частини 

районного бюджету на 2022 рік, виявляти та 
використовувати всі наявні резерви збільшення надходжень

Чортківська ОДПІ Головного 
управління ДПС у Тернопільській 

області (за згодою), 
райдержадміністрація

протягом 
року

2. Підвищити ефективність роботи із платниками податків з 
викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, 
легалізації зайнятості та детінізації виплати заробітної плати 
суб’єктами підприємницької діяльності; активізувати 
претензійно-позовну роботу з ліквідації   заборгованості зі 
сплати податків та зборів

Чортківська ОДПІ Головного 
управління ДПС у Тернопільській 
області (за згодою), Чортківська 
районна філія ТОЦЗ  (за згодою)

протягом 
року



3. Посилити контроль за виконанням договорів щодо 
використання комунального майна спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Чортківського 
району

Чортківська районна рада (за згодою) протягом 
року

4. Забезпечити обґрунтований підхід до ефективного розподілу 
вільних залишків коштів та коштів, одержаних від 
перевиконання дохідної частини районного бюджету, з 
урахуванням забезпеченості ресурсами захищених видатків 
районного бюджету;
не допускати   спрямування   додаткового   ресурсу   на 
фінансування непершочергових видатків при наявній 
незабезпеченості коштами видатків на оплату праці та 
розрахунки за комунальні послуги та енергоносії.

райдержадміністрація протягом 
року

5. З метою безумовного дотримання вимог статей 51 та 77 
Бюджетного кодексу України планувати видатки, пов’язані зі 
стимулюванням працівників бюджетних установ, за умови 
забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів 
обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших 
соціальних виплат, у тому числі стипендій, видатків на 
проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;
забезпечити утримання чисельності працівників, здійснення 
фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах

головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом 
року



6. Вжити невідкладних заходів, спрямованих на погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 
бюджетних установ та усунення причин її виникнення;
не допускати утворення простроченої кредиторської 
заборгованості за захищеними статтями видатків.

головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом 
року

7. Вжити вичерпних заходів щодо упорядкування та оптимізації 
мережі, штатів та контингентів бюджетних установ, які 
утримуються за рахунок коштів районного бюджету, з метою 
оптимального та ефективного використання ресурсів на 
надання якісних суспільних послуг населенню;
не допускати необґрунтованого розширення мережі, 
штатів та контингентів закладів бюджетної сфери

головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом 
року

8. Надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам 
лише у нагальних випадках з обов’язковим та 
обгрунтованим визначенням її цільового спрямування;
розглянути можливість надання такої підтримки на 
поворотній основі з метою стимулювання залучення 
інвестицій із приватного сектору

Чортківська районна рада (за згодою) протягом 
року

9. Здійснити з урахуванням фінансової спроможності районного 
бюджету перегляд затверджених переліків інвестиційних 
проєктів щодо посилення контролю за розподілом коштів 
бюджету розвитку районного бюджету відповідно до вимог 
статті  71 Бюджетного кодексу України

головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом 
року



10. Забезпечити складання прогнозів місцевих бюджетів на 
середньостроковий період із безумовним дотриманням вимог 
та термінів, визначених Бюджетним кодексом України, із 
врахуванням показників соціально- економічного розвитку та 
пріоритетів бюджетної політики, а також внесення 
відповідних даних до інформаційно-аналітичної системи 
управління  плануванням та виконанням місцевих бюджетів
„LOGICA”

фінансове управління 
райдержадміністрації

серпень- 
грудень

11. Неухильно дотримуватись фінансово-бюджетної та 
виконавської дисципліни на усіх стадіях бюджетного 
процесу

головні розпорядники коштів протягом  
року

Начальник фінансового 
управління адміністрації                                                                                                                  Галина ІЗВЄКОВА

           Галина Семирозум


