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Від _04.01.2021_                                                                                                         №_3_ 

 

НАКАЗ 

Про внесення змін до Порядку 

складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Черкаси 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 5 наказу Міністерства фінансів 

України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету» (із змінами), враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 

13.11.2020 № 707 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 

2002 року N 57» та з метою приведення бюджетного процесу до вимог чинного 

законодавства, 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити зміни до Порядку складання і виконання розпису міського бюджету 

м. Черкаси, який затверджений наказом директора департаменту фінансової політики від     

21 січня 2016 року № 6 (в редакції наказу департаменту фінансової політики від 02 квітня 

2018 року № 77), що додаються.  

2. Відділу планування та аналізу бюджету бюджетного управління департаменту 

фінансової політики довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів міського 

бюджету та відділам департаменту фінансової політики для застосування в роботі.  

3. Начальникам відділів департаменту фінансової політики забезпечити неухильне 

дотримання норм наказу в роботі. 

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника бюджетного управління департаменту фінансової політики 

Жовніра Р.С. 

 

Заступник директора департаменту                                                                     О.В.Шевченко 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                      А.М. Король 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом департаменту 

фінансової політики Черкаської 

міської ради 

від_04 січня_2021 року N_3__ 

 

 

Зміни 

до Порядку складання і виконання розпису міського бюджету м.Черкаси 
 

1. У додатках до Порядку складання і виконання розпису міського бюджету м.Черкаси: 

1) у додатках 1 - 17: 

слова "_____________________________________" та /П.І.Б/ 

                         (підпис)             (ініціали і прізвище) 

замінити словами "___________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ"; 

                                     (підпис) 

слово "грн." замінити словом "грн"; 

2) у додатках 11-16: 

слова "______________________" 

                 (число, місяць, рік) 

замінити цифрами та словом "__________________ 20__ р."; 

3) у додатках 11, 12 слова "Для вищих навчальних закладів" замінити словами "Для закладів 

фахової передвищої та вищої освіти"; 

4) у додатках 13-16 слова "національних вищих навчальних закладів" замінити словами 

"національних закладів вищої освіти". 

 

 

Заступник директора департаменту 

фінансової політики                                                                                                         О.В.Шевченко 
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