
  

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ДРУГА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 10.12.2020                                                                   № 14 

с. Миколаївка  

Про порядок виконання бюджету  

Яструбинської сільської ради  

Сумського району, яка  

приєдналася до Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

   

 Керуючись Законом України № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 723-р від 12.06.2020 року «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Сумської області», на підставі рішення Миколаївської 

сільської ради від 02.12.2020 р. № 1 «Про початок повноважень депутатів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області», сільська 

рада вирішила: 

1. Головним розпорядником коштів бюджету Яструбинської сільської ради 

Сумського району є Миколаївська сільська рада Сумського району 

(Миколаївська сільська об’єднана територіальна громада), в особі 

Миколаївського сільського голови Самотоя Сергія Володимировича. 

2. Установити, що на період реорганізації Яструбинської сільської ради, 

що приєдналася, та до закінчення бюджетного року, виконання бюджету 

Яструбинської сільської ради здійснюється окремо відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Фінансові та платіжні документи на проведення видатків з бюджету 

Яструбинської сільської ради (на період реорганізації) готує головний 

бухгалтер Яструбинської сільської ради Гаврило Юлія Ярославівна. 



4. Право першого підпису на платіжних, розрахункових та інших 

розпорядчих документах, договорах та додаткових угодах, для проведення 

фінансових операцій в бюджеті Яструбинськї сільської ради надати  голові 

Миколаївської сільської ради Самотой Сергію Володимировичу - голові Комісії 

з реорганізації Яструбинської сільської ради. 

5. Право другого підпису на платіжних, розрахункових та інших 

розпорядчих документах, договорах та додаткових угодах, для проведення 

фінансових операцій в бюджеті Яструбинської сільської ради надати головному 

бухгалтеру Яструбинської сільської ради Гаврило Юлії Ярославівні   – члену 

Комісії з реорганізації  Яструбинської сільської ради. 

6. Здійснювати фінансування витрат на утримання працівників, які 

обслуговують Яструбинську сільську раду, згідно штатного розпису 

Яструбинської сільської ради за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених 

кошторисом на утримання апарату Яструбинської сільської ради. 

7. Виплати працівникам, які звільняються відповідно до закону у зв’язку з 

реорганізацією бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Яструбинської сільської ради та бюджетних асигнувань, передбачених 

кошторисом. 

8. Інші видатки з бюджету Яструбинської сільської ради здійснюються 

відповідно до затверджених Яструбинською сільською радою бюджетних 

призначень та асигнувань, передбачених кошторисами. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного 

розвитку громади, планування місцевого бюджету, фінансів, підприємництва та 

торгівлі, реалізації державної регуляторної політики.                                                        

(голова комісії – Вода А.О.) 

 
 

 

Секретар сільської ради     Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 


