
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
18.06.2019                  м. Запоріжжя                                  № 317 

 
 
 
Про надання права  
першого та другого підписів 
фінансових документів 
 
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до Указу Президента України від 11 червня 2019 року № 365/2019 
«Про звільнення К. Бриля з посади голови Запорізької обласної державної 
адміністрації», Указу Президента України від 11 червня 2019 року № 380/2019 
«Про тимчасове виконання обов’язків голови Запорізької обласної державної 
адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від  22  червня 2012 року 
№ 758 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у 
національній валюті в органах Державної казначейської служби України", 
зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  18  липня  2012  року  за     
№ 1206/21518, у зв’язку з кадровими змінами та з метою визначення права 
першого та другого підписів на фінансових документах апарату обласної 
державної адміністрації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 
 1. Надати право першого підпису на фінансових документах апарату 
обласної державної адміністрації (платіжні доручення, розподіли відкритих 
асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, мережа 
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, розподіли 
показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань загального та 
спеціального фондів державного бюджету, кошториси, плани асигнувань 
загального та спеціального фонду бюджету, розрахунки видатків на утримання 
апарату, плани використання бюджетних коштів та інші) за таким порядком: 
 Слепян Еллі Валеріївні, тимчасово виконувачу обов’язків голови обласної 
державної адміністрації;  
 Бойко Зінаїді Михайлівні, керівнику апарату обласної державної 
адміністрації; 
 Лемешко Олені Олександрівні, начальнику відділу управління 
персоналом, заступнику керівника апарату обласної державної адміністрації. 
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2. Надати право другого підпису на фінансових документах апарату 
обласної державної адміністрації за таким порядком:  

Христіч Вікторії Валеріївні, начальнику відділу – головному бухгалтеру 
відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації; 
 Мельниченко Ользі Анатоліївні, заступнику начальника відділу 
фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації. 

 
3. Відділ фінансового забезпечення апарату обласної державної 

адміністрації оформити картку із зразками підписів та відбитка печатки, яка 
підтверджує повноваження на право першого та другого підписів, та надати її 
до Головного управління Державної казначейської служби України в 
Запорізькій області. 

 
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20.12.2018 № 688 «Про надання права першого та 
другого підпису фінансових документів». 

 

 
 
 
 
 
Тимчасово виконувач 
обов’язків голови                                                                       Е. СЛЕПЯН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


