
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 09 січня 2018 року        № 3 

 

м.Кропивницький 

 

 

Про право підпису  

фінансових документів 

 

 

 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 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” /зі змінами/, враховуючи рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 листопада 2017 року № 1236 “Про 

перейменування”, для здійснення фінансових операцій:  

 1. Надати право першого підпису фінансових документів Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького секретарю міської ради  

Табалову Андрію Олександровичу та заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіну Олександру Володимировичу, 

право другого підпису - начальнику відділу бухгалтерського обліку - 

головному бухгалтеру Господариковій Ользі Павлівні та заступнику 

начальника відділу бухгалтерського обліку Жмурко Лілії Сергіївні. 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, п.1 розпорядження міського 

голови від 27 листопада 2017 року № 105 “Про право підпису фінансових 

документів”. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
 

Господарикова 24 38 60 



У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від 27 листопада 2017 року              № 105 

 

м. Кропивницький 

 

Про право підпису  

фінансових документів 

 

 

 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 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” /зі змінами/, враховуючи рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 листопада 2017 року № 1236 “Про 

перейменування”, для здійснення фінансових операцій:  

 1. Надати право першого підпису фінансових документів виконавчого 

комітету міської ради міста Кропивницького заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіну Олександру 

Володимировичу, право другого підпису - начальнику відділу 

бухгалтерського обліку Господариковій Ользі Павлівні.  

 2. Розпорядження міського голови набирає чинності з                            

01 грудня 2017 року. 

 3. Визнати таким, що втратив чинність, п.1 розпорядження міського 

голови від 20 грудня 2016 року № 137 “Про право підпису на фінансових 

документах”. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


