
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
_______________ № ___________

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 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

Фінансовий відділ 
райдержадміністрації

протягом року

2.  Посилити контроль за виконанням договорів 
щодо використання майна, що належить до 
комунальної власності територіальних громад;

ініціювати розгляд питання щодо передачі його в 
оренду з урахуванням вимог Закону України “Про 
оренду державного та комунального майна”.

     
Тернопільська  районна рада

протягом року

3. Забезпечити обґрунтований підхід до 
ефективного розподілу вільних залишків коштів та 
коштів, одержаних від перевиконання дохідної 
частини місцевих бюджетів, з урахуванням 
забезпеченості ресурсами захищених видатків 
відповідних бюджетів;

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року



не допускати спрямування додаткового ресурсу на 
фінансування непершочергових видатків при 
наявній незабезпеченості коштами видатків на 
оплату праці та розрахунки за комунальні послуги та 
енергоносії.

4 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.

Тернопільська районна державна 
адміністрація

протягом року

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

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року

6. Вжити вичерпних заходів щодо упорядкування та 
оптимізації мережі,штатів та контингентів 
бюджетних установ,які утримуються за рахунок 

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року



коштів місцевих бюджетів,з метою оптимального 
та ефективного використання ресурсів на надання 
якісних суспільних послуг населенню;
не допускати необґрунтованого розширення 
мережі,штатів та контингентів закладів бюджетної 
сфери

7. Проаналізувати доцільність розроблення нових 
чи продовження на наступні періоди діючих 
цільових регіональних програм, термін реалізації 
яких завершився у 2021 році;

утриматись від ініціювання фінансування з 
обласного бюджету неефективних видатків, або 
таких, що можуть здійснюватись за рахунок інших 
джерел;

запровадити постійний моніторинг досягнутих 
результатів від реалізації регіональних програм.

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.

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року

9. Забезпечити  складання  проєктів  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 

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року



внесення відповідних даних до інформаційно-
аналітичної системи управління та виконання 
місцевих бюджетів «LOGICA»

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

Фінансовий відділ 
райдержадміністрації;

Головні розпорядники коштів 
районного бюджету

протягом року

Т.в.о. начальника  фінансового  
відділу адміністрації                                                                                                          Світлана ВАЦЛАВСЬКА


