
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 травня 2018 року                  №17
с. Дмитрівка

Про порядок виконання бюджетів
Дмитрівської, Макариської сільських рад
до завершення бюджетного періоду
 

Відповідно до статті 8  Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», статті 26, 51 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та пункту третього частини другої статті 22 
Бюджетного кодексу України, Дмитрівська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади
 

вирішила:
 

1. На час проведення припинення органів місцевого самоврядування 
територіальних громад, що об’єдналися повноваження щодо забезпечення 
окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися 
здійснює Дмитрівський сільський голова Стиркуль Наталія Євстафіївна.

2. Відповідно до п. 6.2 Порядку відкриття і закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України 06.2012 №758, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 р. за №1206/21518 установити, що:

o Право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 
банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Дмитрівську 
сільську об’єднану територіальну громаду надати Стиркуль Наталії Євстафіївні 
– Дмитрівському сільському голові. Надати право Дмитрівському сільському 
голові Стиркуль Н.Є підписувати розпорядження про виділення коштів з 
загального та спеціального фонду бюджетів с.Дмитрівка, с.Макариха.

o Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 
банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Дмитрівську 
сільську об‘єднану територіальну громаду надати:
         - спеціалісту Дмитрівської сільської ради Заєць Анастасії Олександрівні;



- головному бухгалтеру Макариської сільської ради Ціцей Олександрі 
Андріївні;

2.3. Спеціалісту Дмитрівської сільської ради Заєць Анастасії Олександрівні та 
головному бухгалтеру Макариської сільської ради Ціцей Олександрі Андріївні 
підготувати та надати в установленому законодавством порядку до органів 
Державної казначейської служби України картки зі зразками підписів та інші 
необхідні документи.

3. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися виконуються окремо до 
закінчення бюджетного періоду.

4. Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади може вносити 
зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими радами, обраними 
територіальними громадами, що об’єдналися.

5. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, 
що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, 
що об’єдналися, здійснюють:

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання 
територіальних громад;
2) Дмитрівський сільський голова, обраний об’єднаною територіальною 
громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові 
органи не були створені згідно із законом.
3) Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних 
громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної 
територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом 
Дмитрівського сільського голови, обраного об’єднаною територіальною 
громадою.

6. Уповноважити спеціаліста Дмитрівської сільської ради Заєць Анастасію 
Олександрівну та головного бухгалтера Макариської сільської ради Ціцей 
Олександру Андріївну здійснювати підготовку документів щодо виконання 
дохідної і видаткової частин відповідних бюджетів.

Дмитрівський сільський  голова Стиркуль Н.Є.


