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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

04 грудня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 113         

 

Про надання права першого та 

другого підписів на фінансових 

документах та фінансовій звітності 

 

       Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2002 № 228 

«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами),  наказу  Державної 

казначейської служби України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження Порядку  

відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної 

казначейської служби України» (зі змінами), ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

       1. Надати право першого підпису на фінансових та банківських документах 

(розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевого 

бюджету, розподіл виділених бюджетних асигнувань та платіжні доручення, 

заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, відомості 

для зарахування коштів на вкладні рахунки, чеки,  розподіли відкритих асигнувань 

загального та спеціального фондів міського бюджету, мережа розпорядників та 

одержувачів коштів місцевого бюджету, розподіли показників зведених 

кошторисів і зведених планів асигнувань загального та спеціального фонду 

міського бюджету, кошториси і довідки змін до них у розрізі виконавців 

відповідних бюджетних програм та бюджетних установ, плани асигнувань 

загального та спеціального фонду бюджету, розрахунки видатків, плани 

використання бюджетних коштів, лімітні довідки, штатні розписи бюджетних 

установ, плани використання бюджетних коштів, фінансова і бюджетна звітність 

та ін.): 

 

-    міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу, 

-    секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні,  



-    першому заступнику міського голови Савченку Олександру Миколайовичу, 

-   заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикову 

Олександру Миколайовичу. 

 

2. Право   другого   підпису  на   фінансових  та   банківських   документах        

надати: 

-     начальнику фінансового відділу Барсук Олені Іванівні,        

-  начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному бухгалтеру) 

Кожемі Оксані Миколаївні, 

-  провідному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та звітності  Музиченко 

Вікторії Вікторівні. 

 

      3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 

23.03.2017 № 57 «Про надання права першого та другого підписів на  фінансових 

документах та фінансовій звітності». 

 

      4. Контроль за виконанням даного  розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 
 


