
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять сьома сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
 від 19 лютого 2020 року                  № 828

Про створення Комунальної
установи «Централізована
бухгалтерія» Помічнянської
міської ради Добровеличківського
району Кіровоградської області

Керуючись статтею 57 Господарського кодексу України, статтями 87,
90, 169 Цивільного кодексу України, Бюджетним Кодексом України,
Кодексом законів про працю України, законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні, «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про
затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної
установи», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики у сфері
забезпечення бухгалтерського обліку бюджетних установ,   міська рада
в и р і ш и л а:

1. Утворити Комунальну установу «Централізована бухгалтерія»
Помічнянської міської ради Добровеличківського району Кіровоградської
області.

2. Затвердити  Статут Комунальної установи «Централізована
бухгалтерія» Добровеличківського району Кіровоградської області
(додається).

3. Затвердити структуру Комунальної установи «Централізована
бухгалтерія» Добровеличківського району Кіровоградської області  у
кількості ______ чоловік, а саме :

- керівник – головний бухгалтер;
- підрозділ централізованої бухгалтерії з обслуговування закладів

освіти, культури та інших бюджетних установ.



4. Кандидатуру директора Комунальної установи «Централізована
бухгалтерія» Добровеличківського району Кіровоградської області
затвердити на сесії міської ради.

5. Затвердити форму контракту з директором Комунальної установи
«Централізована бухгалтерія» Добровеличківського району Кіровоградської
області (додаток 1).

6. Доручити міському голові укласти контракт з директором
Комунальної установи «Централізована бухгалтерія» Добровеличківського
району Кіровоградської області.

7. Доручити директору Комунальної установи «Централізована
бухгалтерія» Добровеличківського району Кіровоградської області подати
необхідні документи для державної реєстрації комунальної установи та
здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності
установи.

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним
депутатським комісіям міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального
розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та громадського
харчування, з питань  освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я,
соціального захисту.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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