
                                                              

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Фінансове управління 

 

Н А К А  З 
 

Краснокутськ 

 

від 23 лютого 2021 року                                                                                № 14                                                                                       

 

Про внесення змін до відомчої класифікації 

видатків та кредитування бюджету 

Краснокутської селищної територіальної 

громади, затвердженої наказом фінансового 

управління Богодухівського району 

Харківської області від 06 січня 2021 року № 5  

 

Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами), рішення Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області від 26 січня 2021 року № 73-VIІІ «Про внесення змін до 

рішення Краснокутської селищної ради від 01 грудня 2020 року №8-VIІІ «Про 

затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих 

органів», керуючись Положенням про фінансове управління Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області, затвердженого 

рішенням І сесії Краснокутської селищної  ради VIІІ скликання від  01 грудня  

2020 року №  8-VIІІ (зі змінами), н а к а з у ю: 

 

1. Внести зміни до відомчої класифікації видатків та кредитування 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади, затвердженої   

наказом фінансового управління Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області від 06 січня 2021 року № 5: 

- додати код відомчої класифікації «09» та назву головного розпорядника 

коштів бюджету Краснокутської селищної територіальної громади «Служба у 

справах дітей Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області». 

 

2. Відомчу класифікацію видатків та кредитування бюджету 
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Краснокутської селищної територіальної громади, затверджену  наказом 

фінансового управління Богодухівського району Харківської області від 06 

січня 2021 року № 5, викласти в новій редакції (додається). 

 

3. Бюджетному відділу фінансового управління Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області (Тетяна ПАВЛЮК) довести 

цей наказ для використання в роботі до: 

- головних розпорядників бюджетних коштів бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади; 

- Управління державної казначейської служби України у Краснокутському 

районі Харківської області. 

 

4. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник фінансового1управління                                              Надія ПІСНА 
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                                                                  1111        ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ фінансового управління                                                                                              

Краснокутської1селищної 

                                                                                  ради Богодухівського району  

                                                                                  Харківської області 

                                                                                  від 06 січня 2021 року  № 5 

 

                                                                                  (у редакції наказу фінансового 

                                                                                   управління Краснокутської  

                                                                                   селищної ради Богодухівського 

                                                                                   району Харківської області 

                                                                                   від 23 лютого 2021 року № 14 

 

 

 

Відомча класифікація 

видатків та кредитування  бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади 

 

Код відомчої 

класифікації  

та 

кредитування 

Назва головного розпорядника коштів бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади 

01 Краснокутська селищна рада Богодухівського району 

Харківської області 

06 Відділ освіти, молоді та спорту  Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області 

09 Служба у справах дітей Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

10 Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

37 Фінансове управління Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

 

 

 

Заступник начальника управління - 

начальник бюджетного відділу 

фінансового управління                                                            Тетяна ПАВЛЮК 


