
 
 
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

11.07.2008                                                                                               № 256 
 
 
 
 
 
Про внесення змін  і доповнень  
до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації від 
04.09.2007 № 301  
                                                                        Зареєстровано в Головному управлінні 
                                                                        юстиції у Запорізькій області 
                                                                        17.07.2008 за № 32/1316 
 
   Керуючись Бюджетним кодексом України,   відповідно  до      постанови  
Кабінету Міністрів України  від 27.02.2008 № 126  « Про   затвердження 
Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення фінансової підтримки підприємства агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів»,  рішення обласної ради від 
26.06.2007 № 4  «Про Програму забезпечення Запорізької області продовольчим 
зерном на 2007-2008 маркетинговий рік» ( із змінами та доповненнями ) внести 
зміни та доповнення до  Порядку використання коштів з обласного бюджету, що 
спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування 
короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у 
комерційних банках на закупівлю продовольчого зерна  та борошна ( далі – 
Порядок), затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації  від  04.09.2007 № 301, яке зареєстроване у Головному управлінні 
юстиції у Запорізькій області  07.09.2007 за 37/1263, зі  змінами та 
доповненнями :  
 
 1.    Абзац  13 пункту 8 Порядку виключити. 
.  
 2.    Пункти 11, 12, 13 викласти в новій редакції:  



 2 
  «11. Відповідно до обсягів фінансування, визначених комісією для 
кожного     хлібопекарського   підприємства,  головний  розпорядник  подає   до 
 
обслуговуючого  територіального органу Державного казначейства розподіл 
коштів згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 
затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205, 
зареєстрованим у Міністерстві  юстиції України 26.11.2002 за  № 919/7207, зі  
змінами та доповненнями. 
 12.   Головний розпорядник  відповідно  до затвердженого кошторису 
затверджує одержувачу коштів  план використання бюджетних коштів. 
 13. Хлібопекарські підприємства - одержувачі бюджетних коштів 
відкривають в обслуговуючому територіальному органі Державного 
казначейства рахунок і перераховують кошти відповідно до плану використання  
надавачам кредиту згідно з розрахунком  установи банку про суму фактично 
нарахованих відсотків за користування короткостроковими кредитами». 
 
  3.    Доповнити  Порядок пунктами 14, 15, 16: 
 
 «14.  Хлібопекарські підприємства зобов`язані щомісяця до 10 числа, що 
настає за звітним періодом,  подавати головному розпоряднику звіт про 
використання коштів, виділених на компенсацію кредитної ставки. 
 15. Головний розпорядник у місячний термін, після закінчення 
бюджетного року подає до головного фінансового управління 
облдержадміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, 
виділених на компенсацію кредитної ставки. 
 16. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, 
виділених на компенсацію кредитної ставки за користування короткостроковими 
кредитами , достовірність поданих головному розпоряднику розрахунків несуть 
хлібопекарські підприємств -  одержувачі  бюджетних коштів». 
 
 4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Бережного О.П. 
 
 5. Розпорядження набуває чинності з моменту його офіційного 
оприлюднення. 
 
 
Тимчасово виконуючий  обов`язки голови 
 обласної  державної адміністрації     О.В.Старух 
            

 
 

  
 
 
 


