
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
13.04. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
173 

 
 
Про забезпечення казначейського обслуговування бюджетних установ на 
території населених пунктів, на яких органи влади не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження  

  
Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України  «Про правовий режим воєнного стану», 
указами Президента України від  24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових 
адміністрацій», з метою забезпечення казначейського обслуговування 
бюджетних установ на території населених пунктів, на яких органи влади не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, 

 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 

1. Утворити робочу групу з питань забезпечення казначейського 
обслуговування бюджетних установ на території населених пунктів, на яких 
органи влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження (далі – робоча група). 

 
2. Затвердити склад робочої групи (додається). 
 
3. Голів районних державних адміністрації, начальників районних 

військових адміністрацій забезпечити: 
1) отримання від сільських, селищних, міських голів пропозицій щодо 

можливості здійснення казначейського обслуговування бюджетних установ на 
території населених пунктів, на яких органи влади не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження; 

2) узагальнення пропозицій  сільських, селищних, міських голів щодо 
можливості здійснення казначейського обслуговування бюджетних установ на 
території населених пунктів, на яких органи влади не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та подання узагальнених 
пропозицій  Департаменту фінансів облдержадміністрації. 
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4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації – головним 
розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити подання Департаменту 
фінансів облдержадміністрації пропозицій  щодо можливості здійснення 
казначейського обслуговування обласних бюджетних установ на території 
населених пунктів, на яких органи влади не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження. 

 
3. Робочій групі забезпечити: 
1) розгляд пропозицій голів сільських, селищних, міських територіальних 

громад щодо здійснення казначейського обслуговування бюджетних установ, 
які знаходяться від голів районних державних адміністрацій, начальників 
районних військових адміністрацій; 

2) координацію дій та надання пропозицій щодо організації своєчасної 
виплати та доставки пенсій, грошових допомог на території області; 

3)  надання щоп’ятниці голові обласної військової адміністрації інформації 
щодо стану виплати та доставки пенсій, грошових допомог на території області. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за собою. 
 
 
 

Голова обласної державної  
адміністрації, начальник  
обласної військової адміністрації                                             Олександр СТАРУХ  
  
 
 
 
 
 
 
 


