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Українська асоціація
районних та обласних рад

Про розгляд звернення

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 15.12.2022  № 26511/0/1-22 розглянуло звернення 
Української асоціації районних та обласних рад від 07.12.2022 № П 01-157/374 
щодо повноважень районних, обласних рад і районних, обласних військових 
адміністрацій у період воєнного стану та повідомляє.

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) в Україні введено воєнний стан.

В умовах воєнного стану правові засади діяльності органів державної влади, 
військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій регулюються Законом 
України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон).

Відповідно до статті 9 Закону Кабінет Міністрів України, інші органи 
державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані 
їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Зокрема, статтею 15 Закону визначені повноваження обласних та районних 
військових адміністрацій, в тому числі бюджетні.

Відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів 
загальної мобілізації Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо 
особливостей формування та виконання місцевих бюджетів, діяльності 
учасників бюджетного процесу на відповідних територіях.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі 
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» 
(далі – постанова) передбачено, що з метою оперативного та ефективного 
прийняття управлінських рішень для забезпечення безперебійного 
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функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств 
та задоволення життєво необхідних потреб жителів територіальних громад у 
період воєнного стану виконання та формування місцевих бюджетів 
здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням певних 
особливостей.

Зокрема, постановою передбачено спрощені умови організації бюджетного 
процесу для військових адміністрацій.

Наразі воєнний стан вимагає мобілізацію ресурсів усіх органів влади на 
реалізацію заходів щодо забезпечення національної безпеки та територіальної 
оборони країни, злагодженої співпраці органів місцевого самоврядування та 
військових адміністрацій, оперативності у виконанні ними повноважень, 
визначених законодавством в умовах воєнного стану.

Отже, реалізація повноважень районними та обласними радами, а також 
районними та обласними військовими адміністраціями має здійснюватися з 
дотриманням вимог Закону, бюджетного законодавства та з урахуванням його 
особливостей в умовах воєнного стану.

Директор Департаменту 
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів                                                                 Олександр КОРЕНЬ
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