
          
                                  ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

   Р І Ш Е Н Н Я

15.12. 2020 №   11                                            ІІ позачергова сесії селищної ради
смт Воскресенське                                     восьмого скликання  

Про забезпечення виконання бюджетів 
Грейгівської та Михайло-Ларинської сільських 
рад до завершення бюджетного періоду 

Керуючись   статтями  25,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  підпунктами 15,  16 та 17 пункту 61  розділу V
«Прикінцеві  та  перехідні  положення»  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» Воскресенська селищна рада 

ВИРІШИЛА:
1.  На час  проведення  припинення органів  місцевого самоврядування

розформованих територіальних громад, бюджети сільських рад виконуються
окремо до закінчення бюджетного періоду.

2.  Воскресенська  селищна  рада  може  вносити  зміни  до  рішень  про
місцеві бюджети, прийняті Грейгівської та Михайло-Ларинської сільськими
радами.

3.  До  завершення  періоду  окремого  виконання  бюджетів  функції
головних розпорядників,  розпорядників  бюджетних коштів розформованих
територіальних  громад  здійснює  Воскресенська  селищна  рада  в  особі
Воскресенського селищного голови Шаповалова Олександра Михайловича.

4.  До  завершення  періоду  окремого  виконання  бюджетів,  функції
місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють:
-  відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій
територіальних громад;
-  Воскресенський  селищний  голова  Шаповалов  Олександр  Михайлович,
якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені
згідно із законом.



5. Залишки коштів (у тому числі боргові зобов ,язання), які утворилися
на  кінець  бюджетного  періоду  на  рахунках  бюджетів  розформованих
територіальних  громад,  перераховуються  одночасно  до  бюджету
Воскресенської селищної ради на підставі платіжних доручень за підписом
Воскресенського селищного голови;

6.  Відповідно  до  п.6.2  Порядку  відкриття  і  закриття  рахунків  у
національній  валюті  в  органах  Державної  казначейської  служби  України,
затвердженого  наказом Міністерства  фінансів  України  від  22  червня  2012
року №758, зареєстрованого в міністерстві  юстиції України 18 липня 2012
року за №1206/21518 установити, що:

- право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і
банківських документів розформованих територіальних громад надати
Воскресенському  селищному  голові  Шаповалову  Олександру
Михайловичу;

- право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і
банківських документів розформованих територіальних громад надати:
для  оформлення  вказаних  документів  Грейгівської  сільської  ради  –
головному  бухгалтеру  Коваленко  О.В.;  для  оформлення  вказаних
документів  Михайло  –  Ларинської   сільської  ради  –  головному
бухгалтеру Ярцевій І.А.;

Селищний  голова                                                       Олександр ШАПОВАЛОВ
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