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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про виконання районного
бюджету  за І квартал 2023 року

Розглянувши поданий відділом з питань фінансів та внутрішнього аудиту  
районної військової адміністрації звіт про виконання районного бюджету за        
І квартал 2023 рік, слід зазначити, що  дохідна частина районного бюджету  по 
власних надходженнях виконана в 6,9 рази більше плану, або понад план до 
бюджету надійшло 100,0 тис. гривень. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, 
надійшло у І кварталі поточного року 214,2 тисячі гривень, що складає 66,7 
відсотків до планових показників.

В І кварталі поточного року з бюджету Кременецької міської 
територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 200,0 тисяч гривень.

За звітний період в межах власних надходжень та субвенцій з державного 
та місцевих бюджетів проведено видатки на загальну суму  225,9  тис. гривень, 
з них направлено на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 224,6 тис. 
гривень, оплату послуг – 1,3 тис. гривень.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, законів України ,,Про 
місцеві державні адміністрації”, ,,Про правовий режим воєнного стану”, Указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення 
воєнного стану в Україні”, від 24 лютого 2022 року № 68/2022 ,,Про утворення 
військових   адміністрацій”,   від   06  лютого   2023   року   № 58/2023        ,,Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 ,,Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” та чинного 
бюджетного   законодавства,    враховуючи    підсумки    виконання    районного

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 59/02-07/1 від 27.04.2023

Сертифікат 248197DDFAB977E504000000526D0001B9A11504 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 19.04.2023 14:13:10 по 18.04.2024 23:59:59

Н=\ВДh*88NJzQО



                                                            2
бюджету за І квартал 2023 року та з метою належної організації бюджетного 
процесу у 2023 році:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2023 
року, що додається.

2. Відділу з питань фінансів та внутрішнього аудиту районної державної 
адміністрації:
        1)   подати звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2023 року  
на розгляд та затвердження районної ради;
       2) забезпечити раціональний розподіл коштів, одержаних від 
перевиконання дохідної частини районного бюджету, не допускаючи 
виникнення  заборгованості за захищеними статтями видатків;
        3)  детально проаналізувати фактичне використання передбачених до кінця 
року бюджетних призначень на утримання бюджетних установ та внести 
пропозиції щодо переміщення коштів між статтями видатків з метою 
забезпечення виплати заробітної плати, оплати за енергоносії, ефективного та 
раціонального   використання виділених асигнувань.

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

1)  привести наявну штатну чисельність працівників у відповідність до 
фонду оплати праці;

2) забезпечити проведення видатків в першу чергу за захищеними статтями 
видатків бюджету, не допускаючи простроченої заборгованості по них. 
Стимулюючі виплати здійснювати лише при стовідсотковій забезпеченості 
річним фондом оплати праці.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника районної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК
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