
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

від 8 жовтня 2019 р.                           Чернігів                                                № 50

Про внесення змін до наказу Департаменту
фінансів Чернігівської облдержадміністрації
від 30 березня 2015 року № 24

Відповідно до Положення про Департамент фінансів обласної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням Чернігівської обласної державної
адміністрації від 26 червня 2019 року № 373, на підставі наказів Міністерства
фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету» та від 20 вересня 2017 року № 793
«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів» і внесених до них змін н а к а з у ю:

1. Внести зміни до Порядку складання і виконання розпису обласного бюджету,
затвердженого наказом Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від
30 березня 2015 року № 24:

1.1. Слова «коди тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів» та «коди тимчасової класифікації видатків та кредитування» у Порядку
замінити словами «коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів» у всіх відмінках.

1.2. Перше речення абзацу другого пункту 1.7 Порядку після слів «природний
газ» доповнити словами «інші енергоносії, комунальні послуги».

1.3. У пункті 2.7 та абзаці третьому пункту 3.6 Порядку слова «фінансових
управлінь районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів»
замінити словами «структурних підрозділів з питань фінансів районних державних
адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного підпорядкування,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад».

1.4. У пункті 3.9 Порядку в першому реченні абзацу другого після слів
«затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис» та в четвертому
реченні цього абзацу після слів «за три тижні до кінця бюджетного періоду внести
зміни до спеціального фонду кошторису» додати слова «зі зведенням показників
спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін», перше речення абзацу
третього – доповнити словами «та зведення показників спеціального фонду
кошторису із зазначенням суми змін».

2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                        Валерій ДУДКО
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