
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про затвердження розпоряджень 

голови районної державної 

адміністрації 

 

16310200000 

(код бюджету) 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та беручи до уваги висновки постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, 

регуляторної політики та інвестиційної діяльності, 

 

районна рада  вирішила: 

 

1. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації 

прийняті протягом липня - серпня 2021 року, що стосуються фінансових питань 

згідно з додатком. 

 

 

 

 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної  

державної адміністрації    Ольга БОНДАРЕНКО 

      

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради   Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради   Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації   Олег ЛЄДНІК 

 

 

Керівник апарату Кременчуцької  

районної державної адміністрації   Таміла САМБУР 

 

 

Начальник юридичного відділу 

апарату Кременчуцької районної  

державної адміністрації    Яків СІНАЮК 

 

 

Голова постійної комісії                     

Кременчуцької районної ради  

з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності    Микола ГУДИМ     

 

 

 

 

 



            Додаток  

до рішення восьмої сесії  

Кременчуцької районної ради  

восьмого скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                            від “   “                2021 року 

 

Перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, 

прийнятих протягом липня — серпня 2021 року,  

що стосуються фінансових питань 

№ 

з/п 

№ і дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Сума,  

(грн.) 

1 
№ 222  від 

01.07.2021 

Про збільшення річного обсягу іншої 

субвенції з місцевого бюджету у 2021 році 
12100 

2 
№ 277 від 

18.08.2021 

Про схвалення прогнозу районного бюджету 

Кременчуцького району 

на 2022-2024 роки 

 

 Разом:  12100 

Заступник голови                                                                                               

районної ради                                                                Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення “Про затвердження   

розпоряджень голови районної державної адміністрації” 

 

Розробник проєкту рішення фінансовий відділ Кременчуцької районної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до 17 частини 1 статті 43  Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні на розгляд сесії районної ради виноситься питання про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” 

розроблено на підставі пункта 17 частини 1 статті 43  Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”. 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації” зумовлюється дотриманням встановлених вимог законодавства. 

  

3. Суть проєкту акта 

Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” 

підготовлено з метою виконання діючого законодавства. 

  

4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації” дозволяє затвердити розпорядження голови районної державної 

адміністрації прийняті в міжсесійний період з метою виконання статті 108 

Бюджетного Кодексу України, а саме своєчасного затвердження міжбюджетних 

трансфертів з інших місцевих бюджетів для ефективного використання коштів. 

 

 6. Прогноз впливу 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації” дозволяє затвердити розпорядження голови  

 



2 

райдержадміністрації, прийняті протягом липня - серпня 2021 року, що 

стосуються фінансових питань. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” не 

потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

8. Громадське обговорення 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” буде 

оприлюднено на офіційному сайті районної ради. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

        Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” 

безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Запобігання дискримінації 

У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” відсутні 

положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

11. Запобігання корупції 

 У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” відсутні 

правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

12. Прогноз результатів 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації” є 

виконанням пункту 17 частини 1 статті 43  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні.” 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної державної адміністрації 

державної адміністрації     Ольга БОНДАРЕНКО 


