
 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.12.2018          №   59     
 

 

Про затвердження Інструкції 
з підготовки бюджетних  
запитів до проекту районного 
бюджету Бериславського 
району Херсонської області за 
програмно-цільовим методом  
складання та виконання 
місцевих бюджетів 

 
 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про 
затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих 
бюджетів» (із змінами), керуючись підпунктом 12 пункту 10 Положення              
про фінансове управління Бериславської районної державної адміністрації 
Херсонської області, затвердженого розпорядженням голови Бериславської 
районної державної адміністрації Херсонської області від 24 травня 2018 року 
№ 259, з метою удосконалення бюджетного процесу, 
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту 
районного бюджету Бериславського району Херсонської області за 
програмно-цільовим методом складання та виконання місцевих бюджетів, що 
додається. 

 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ фінансового управління  

Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області від                      
10 листопада 2016 року № 19 «Про затвердження Інструкції з підготовки 
бюджетних запитів до проекту районного бюджету Бериславського району  

 

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Н А К А З 

 



2 
Херсонської області за програмно-цільовим методом складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрований в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Херсонській області 30 листопада 2016 року за  № 47/1617. 
 

3. Заступнику начальника, начальнику бюджетного відділу фінансового 
управління Бериславської районної державної адміністрації Херсонської 
області Кальчик І.Ф. забезпечити в установленому порядку доведення цього 
наказу до відома головних розпорядників коштів Бериславського районного 
бюджету. 
 

4. Заступнику начальника, начальнику бюджетного відділу фінансового 
управління Бериславської районної державної адміністрації Херсонської 
області Кальчик І.Ф. забезпечити в установленому чинним законодавством  
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного 
територіального управління юстиції у Херсонській області. 

  
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дати його державної 

реєстрації, але не  раніше дня його офіційного опублікування 
 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

  

  
 
Начальник фінансового управління  
Бериславської районної державної 
адміністрації Херсонської області                                               І.ЛИТВИНОВА 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник начальника, 
начальник бюджетного відділу 
фінансового управління Бериславської 
районної державної адміністрації  
Херсонської області                                                                         І.КАЛЬЧИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 


