
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

ПРОЕКТ Н А К А ЗУ

                                                            Чугуїв                                             №  

     

Про затвердження Інструкції 

з підготовки бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів 

районного бюджету Чугуївського району

Харківської області

Відповідно до частини першої статті 20, частини третьої статті 75, пункту

18  розділу  VI  «Прикінцеві  та  перехідні  положення» Бюджетного  кодексу

України,  наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання  місцевих  бюджетів»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції

України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів

України  від  17  липня  2015 року  №  648  «Про  затвердження  типових  форм

бюджетних  запитів  для  формування  місцевих  бюджетів»,  зареєстрованого  в

Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, Положення

про  фінансове  управління  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,

затвердженого розпорядженням  голови  Чугуївської  районної  державної

адміністрації Харківської області від 21 листопада 2016 року № 435, з метою



дотримання  вимог  бюджетного  законодавства,  керуючись  статтями  6,  41

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», н а к а з у ю:

1.  Затвердити  Інструкцію  з  підготовки  бюджетних  запитів  головними

розпорядниками коштів районного бюджету Чугуївського району Харківської

області (додається).

2. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру

фінансового  управління  Чугуївської  районної  державної  адміністрації

(Л. СТАДНИК) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на

державну  реєстрацію  до  Головного  територіального  управління  юстиції  у

Харківській області.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази фінансового управління

Чугуївської районної державної адміністрації:

від  11  листопада  2013  року  №  51  «Про  затвердження  Інструкції  з

підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного

бюджету»,  зареєстрований  в  Чугуївському  районному  управлінні  юстиції

Харківської області 25 листопада 2013 року за № 3/96;

від  22  листопада  2016  року  № 25  «Про  внесення  змін  до  Інструкції  з

підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного

бюджету», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у

Харківській області 13 грудня 2016 року за № 61/1545.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового 

управління Чугуївської районної 

державної адміністрації                                                         Т. БУРЕЙКО
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Розробник
Заступник начальника управління,
начальник відділу планування та 
виконання  місцевих бюджетів 
фінансового управління 
Чугуївської районної
державної адміністрації

Т. КРЮКОВА

«___»___________ 2019 р.

Головний спеціаліст відділу 
планування та виконання місцевих 
бюджетів фінансового управління
Чугуївської районної
державної адміністрації

О. ШЕВЧЕНКО

«___»___________ 2019 р.

Головний спеціаліст відділу 
планування та виконання місцевих 
бюджетів фінансового управління
Чугуївської районної
державної адміністрації

О. ЛІТВІНОВА

«___»___________ 2019 р.
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