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  ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

28.02.2019                                  м. Первомайськ                                      № 12











Зареєстровано в головному територіальному управлінні юстиції 07 березня 2019 року № 64/3349

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання  районного бюджету Первомайського району

На виконання пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого Міністерством юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 та з метою приведення у відповідність до норм чинного бюджетного законодавства України питання щодо складання і виконання розпису районного бюджету,

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису районного бюджету, що додається.

2. Заступнику начальника фінансового управління – начальнику відділу доходів та економічного аналізу, начальникам відділів фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації в процесі складання і виконання розпису районного бюджету використовувати форми кошторису (у тому числі зведеного), плану асигнувань із загального фонду бюджету (у тому числі зведеного), зведення показників спеціального фонду кошторису, плану використання бюджетних коштів, лімітної довідки про бюджетні асигнування, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованим Міністерством юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

3. Заступнику начальника – начальнику відділу доходів та економічного аналізу фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації Юрченку О.А. подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області у строк встановлений діючим законодавством.

4. Заступнику начальника фінансового управління – начальнику відділу доходів та економічного аналізу, начальникам відділів фінансового управління райдержадміністрації після набрання чинності цим наказом довести  його до  відома головних  розпорядників коштів районного бюджету для відповідного застосування в процесі виконання районного бюджету.   

5. Наказ фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації  від 16 жовтня 2013 року  № 44 «Про затвердження Інструкції, щодо складання та виконання розпису районного бюджету», зареєстрований Первомайським міськрайонним управлінням юстиції у Миколаївській області 05 листопада 2013 року за № 6/134 визнати таким, що втратив чинність.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління - начальника відділу доходів та економічного аналізу, начальників відділів фінансового управління згідно із розподілом обов'язків.


Начальник фінансового 
управління  райдержадміністрації                                                О. МАРЕНЧУК
                        



















	

