
 

УКРАЇНА 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

30.07.2021 р.                                                                                                               №10                                                  

м. Лиман 

 

Про  затвердження Положень  

про відділи фінансового управління 

Лиманської міської ради в новій редакції 

 

  Керуючись Положенням про фінансове управління Лиманської міської ради в 

новій редакції, затвердженим  рішенням міської ради  від 22.07.2021 № 8/12-1552 

 

1. Затвердити Положення про бюджетний відділ фінансового  управління 

Лиманської міської ради, відділ доходів та фінансів виробничої сфери фінансового 

управління Лиманської міської ради, відділ організації та обліку виконання  місцевого 

бюджету фінансового управління Лиманської міської ради  в новій редакції 

(додаються). 

 2. Вважати таким, що втратив чинність,  наказ від 01.04.2020 №5 «Про 

затвердження Положень про відділи фінансового управління Лиманської міської ради 

в новій редакції». 

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник фінуправління                             Т.В.Пилипенко 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом фінансового управління                     

Лиманської міської ради   

від 30.07.2021 №10 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про бюджетний відділ фінансового  управління    Лиманської міської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Бюджетний відділ фінансового управління Лиманської міської ради (далі 

- Відділ) є структурним підрозділом фінансового управління Лиманської міської 

ради (далі - фінуправління). 

1.2. Відділ працює відповідно до планів роботи Відділу та фінуправління. 

1.3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України та законами 

України, Бюджетним кодексом України, указами Президента України, нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими 

нормативними актами України, рішеннями міської ради і її виконкому, Положенням 

про фінуправління, а також цим Положенням. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

         

 2.1.Основними завданнями Відділу є: 

 - забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління 

коштами місцевого бюджету в межах Лиманської територіальної громади у частині 

функцій, пов’язаних із фінансуванням бюджету та видатках за окремими бюджетними 

програмами1; 

розроблення/участь у: 

- складанні прогнозу бюджету Лиманської міської територіальної громади (далі 

- бюджету) по фінансуванню бюджету та видатках за окремими бюджетними 

програмами;  

 - складанні проєкту бюджету по фінансуванню бюджету та видатках за 

окремими бюджетними програмами; 

- здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету по 

фінансуванню бюджету та видатках за окремими бюджетними програмами; 

                                                           
1 «Державне управління», «Освіта», «Охорона здоров’я», «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (по 

бюджетних програмах «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування», «Заклади і заходи з питань дітей та 

їх соціального захисту», «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», «Реалізація 

державної політики у молодіжній сфері», «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт», «Резервний фонд», 

«Міжбюджетні трансферти», крім бюджетних програм, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету 

розвитку та капітальних трансфертів з інших бюджетів. 



- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній 

стадії бюджетного процесу, у т.ч. за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних 

коштів по видатках за окремими бюджетними програмами; 

- координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету по фінансуванню бюджету та видатках за окремими бюджетними 

програмами; 

- застосування заходів впливу за встановлені порушення бюджетного 

законодавства до учасників бюджетного процесу. 

 

 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції: 

1) бере участь у розробленні Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської територіальної громади з питань, які входять до компетенції Відділу; 

2) розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та 

орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на 

середньостроковий період і після їх затвердження у визначені терміни доводить їх до 

головних розпорядників бюджетних коштів;  

 3) бере участь в межах компетенції у: 

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками 

яких є інші структурні  підрозділи фінуправління; 

підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради; 

розробленні проектів розпоряджень міського голови та проектів рішень 

виконавчого комітету та міської ради; 

підготовці балансу фінансових ресурсів  Лиманської територіальної громади; 

4)складає розрахунки до прогнозу бюджету на середньостроковий період та 

проекту бюджету на відповідний рік по фінансуванню бюджету та  видатках бюджету 

за окремими бюджетними; 

5) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до 

прогнозу бюджету та здійснює їх аналіз на відповідність доведеним орієнтовним 

граничним показникам видатків бюджету за окремими бюджетними програмами  і 

вимогам доведених інструкцій; 

6) складає прогноз бюджету по фінансуванню бюджету та  видатках бюджету за 

окремими бюджетними; 

7)розробляє з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів 

фінуправління інструкцію з підготовки бюджетних запитів  та після її затвердження 

доводить до головних розпорядників бюджетних коштів; 

8) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетні 

запити за окремими бюджетними програмами та проводить на будь-якому етапі 

складання і розгляду проєкту бюджету їх аналіз з точки зору його відповідності  меті, 

пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;  

9) готує необхідну інформацію для подання: 

 - центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування 

державної політики у відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів 

міжбюджетних трансфертів та інших показників; 



- Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих 

розрахунків;  

10) складає проєкт бюджету  у частині фінансування бюджету та  видатках 

бюджету за окремими бюджетними; 

11)надсилає після підписання міським головою рішення про бюджет або змін до 

нього Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації; 

12) приймає мережу розпорядників коштів бюджету за окремими бюджетними 

програмами та здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог до її 

складання; 

13) доводить до головних розпорядників бюджетних коштів лімітні довідки про 

бюджетні асигнування за окремими бюджетними програмами; 

14) складає  розпис (тимчасовий розпис) бюджету по фінансуванню бюджету та  

видатках бюджету за окремими бюджетними, доводить розпис (тимчасовий розпис) 

бюджету до органів Казначейства,  вносить в установленому порядку зміни до такого 

розпису бюджету, готує службові розпорядження про внесення змін до  розпису 

бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету 

встановленим бюджетним призначенням та збалансованість за відповідними 

періодами року; 

15) складає план по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються 

з місцевих бюджетів за окремими бюджетними програмами; 

16) перевіряє правильність складення, затвердження і внесення змін до 

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із 

загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання 

бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), 

помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників 

спеціального фонду кошторису по фінансуванню бюджету та  видатках бюджету за 

окремими бюджетними; 

17) перевіряє та погоджує заявки на виділення коштів загального (спеціального) 

фонду бюджету головних розпорядників бюджетних коштів видатках за окремими 

бюджетними програмами; готує проект розпорядження про виділення коштів 

загального (спеціального) фонду бюджету;  

18) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення 

бюджету, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших 

бюджетних асигнувань за окремими бюджетними програмами головним 

розпорядникам бюджетних коштів;  

19) готує проекти офіційних висновків про обсяг залишку коштів загального 

фонду бюджету для подання міській раді та складання проєкту рішення про внесення 

змін до бюджету;   

20) здійснює моніторинг змін, що вносяться до бюджету; 

21) складає проект рішення міської ради про внесення змін до бюджету, в разі 

необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками 

бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, 

передбачених Бюджетним кодексом України з питань, що входять до компетенції 

Відділу; 



22) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської 

ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників органів місцевого 

самоврядування, фонду оплати їх праці, витрат на утримання;  

23) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

фінуправління, в межах компетенції Відділу; 

24) приймає участь у розгляді звернення (підприємств, установ, організацій) 

щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції начальнику 

фінуправління для прийняття відповідних рішень;  

25) оформлює та подає їх начальнику фінуправління для прийняття рішення про 

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, шляхом 

попередження та складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, в 

межах компетенції Відділу; 

26) опрацьовує бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, 

отриману від органів Казначейства та фінансову звітність, отриману від головних 

розпорядників бюджетних коштів на предмет  їх відповідності, та в разі потреби подає 

до органів Казначейства та/або головним розпорядникам бюджетних коштів свої 

зауваження, готує пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з бюджету; 
 27) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів звіти про 

виконання паспортів окремих бюджетних програм, узагальнені результати аналізу 

ефективності окремих бюджетних програм та готує висновки щодо результатів 

ефективності окремих бюджетних програм для  прийняття рішень про внесення в  

установленому  порядку  змін  до  бюджетних  призначень  поточного  

бюджетного  періоду,  відповідних пропозицій до проекту бюджету на  

плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету  на  наступні  за  

плановим  два  бюджетні  періоди,  включаючи  зупинення реалізації  

відповідних бюджетних програм;   

28) готує квартальний та річний звіти про хід і результати виконання бюджету 

по фінансуванню та видатках за окремими бюджетними програмами  для подання 

виконавчому комітету міської ради;  

29)готує інформацію про стан виконання бюджету за кожний звітний період  

спільно з іншими структурними підрозділами фінуправління для оприлюднення 

відповідно до законодавства; 

30) здійснює підготовку документів з питань, що відносяться до компетенції 

Відділу, у процесі: 

розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету на 

депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, або 

державних цінних паперів; 

здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, 

викуп та продаж боргових зобов'язань міської територіальної громади, за умови 

дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду; 

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 



договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету, у фінансових установах на строк 

до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду; 

залучення суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, 

рейтингових та інших послуг, необхідних для фінуправління місцевим боргом, за 

рахунок коштів бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування  

місцевого боргу; 

укладання договору з суб'єктом господарювання про погашення його 

заборгованості перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань; 

31) приймає участь у підготовці звіту про результати діяльності фінуправління, 

з питань, що відносяться до компетенції Відділу;  

32) готує необхідну інформацію для забезпечення інформаційної взаємодії 

фінуправління з питань, що входять до компетенції Відділу; 

33) здійснює в межах компетенції Відділу:  

- аналіз наповнення баз даних з питань бюджетного процесу на предмет 

відповідності бюджетних показників вимогам нормативно-правових актів та 

розпорядчих документів, даним звітності, нормативам тощо;  

- моніторинг дотримання технічних регламентів по наповненню інформацією 

бази даних учасниками бюджетного процесу; 

34) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Відділі; 

35) приймає участь у розгляді в установленому законодавством порядку 

звернення громадян, підприємств, установ і організацій; 

36) організовує роботу з укомплектування архівних документів Відділу; 

37) забезпечує у межах своїх функцій реалізацію державної політики стосовно 

захисту інформації з обмеженим доступом; 

38) забезпечує захист персональних даних, при їх обробці; 

39) здійснює інші функції передбачені Положенням про фінуправління. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ВІДДІЛУ 

 

3.1. Відділ має право: 

 1)залучати фахівців інших структурних підрозділів фінуправління до розгляду 

питань, що належать до компетенції фінуправління; 

 2)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  

фінуправління;  

 3)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів 

виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами;  

    4)ініціювати скликання в установленому порядку наради із учасниками 

бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції. 

 

ІV. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ 



 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами фінуправління  та іншими учасниками 

бюджетного процесу з метою забезпечення належного виконання покладених на нього 

завдань та функцій.  

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

 

        5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який є одночасно заступником 

начальника фінуправління.  У разі  відсутності  начальника фінуправління виконує 

його обов’язки. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади 

начальником фінуправління за погодженням з міським головою. Начальник Відділу  

підпорядковується начальнику фінуправління. 

    5.2.У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків  

покладається на головного спеціаліста  Відділу. 

  5.3. Начальник Відділу: 

  - здійснює керівництво відділом, визначає ступінь відповідальності та 

розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, координує та контролює їх роботу; 

- розробляє положення про Відділ і посадові інструкції працівників Відділу; 

 - планує роботу Відділу; 

- забезпечує виконання поставлених перед Відділом завдань та функцій 

визначених у цьому положенні; 

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

- забезпечує здійснення у Відділі внутрішнього контролю, вживає заходів щодо 

його актуалізації та удосконалення з урахуванням встановлених ризиків діяльності; 

- організовує та координує роботу щодо складання прогнозу, проєкту бюджету 

та звітів про виконання бюджету по доходах, кредитуванню та видатках по окремих 

бюджетних програмах; 

- оформлює  документи для застосовування заходів впливу за порушення 

бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу; 

- опрацьовує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Відділу, перед 

поданням їх на погодження начальнику фінуправління; 

- за погодженням з начальником фінуправління приймає участь у засіданнях 

комісій, робочих груп та інших дорадчих органів місцевого самоврядування з питань, 

які належать до компетенції Відділу; 

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу; 

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил трудової та виконавської 

дисципліни; 

- здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням  та Положенням про 

фінуправління; 

-  несе відповідальність у межах, визначених законодавством України, за: 

- порушення Конституції або законів України; 



 - несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), 

передбачених цим Положенням та Положенням про фінуправління, невжиття заходів 

щодо запобігання встановленим недолікам, порушенням та ризикам у діяльності 

Відділу; 

- за вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушення; 

- порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; 

- недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки. 

5.4. Працівники Відділу несуть відповідальність у порядку і в межах, 

встановлених Положенням про фінуправління.  

  5.5. Працівники Відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади 

у встановленому законодавством порядку, знаходяться у прямому підпорядкуванні 

начальника Відділу. 

 

Начальник Відділу                                 Н.О.Запащенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом фінансового управління                        

Лиманської міської ради   

від 30.07.2021№10 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ доходів і фінансів виробничої сфери фінансового  управління    

Лиманської міської ради 

 

        І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ доходів і фінансів виробничої сфери  фінансового управління 

Лиманської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом 

фінансового управління Лиманської міської ради (далі - фінуправління). 

1.2. Відділ працює відповідно до планів роботи Відділу та фінуправління. 

1.3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України та законами 

України, Бюджетним кодексом України, указами Президента України, нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими 

нормативними актами України, рішеннями міської ради і її виконкому, Положенням 

про фінуправління, а також цим Положенням. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ. 

  

2.1.Основними завданнями Відділу є: 

 - забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління 

коштами місцевого бюджету в межах Лиманської територіальної громади у частині 

функцій, пов’язаних із доходами, кредитуванням та видатках за окремими 

бюджетними програмами2;  

розроблення/участь у: 

- складанні прогнозу бюджету Лиманської міської територіальної громади (далі 

- бюджету) по доходах, кредитуванню та видатках за окремими бюджетними 

програмами; 

 - складанні проєкту бюджету по доходах, кредитуванню та видатках за 

окремими бюджетними програмами; 

- здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету по 

доходах, кредитуванню та видатках за окремими бюджетними програмами; 
- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній 

стадії бюджетного процесу, у т.ч. за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних 

                                                           
2 «Житлово-комунальне господарство», «Економічна діяльність», «Інша діяльність», «Соціальний захист 

населення та соціальне забезпечення» (крім бюджетних програм з утримання закладів, які надають соціальні та 

реабілітаційні послуги; молодіжної політики; оздоровлення та відпочинку дітей) та бюджетних програмах, 

фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету розвитку та капітальних трансфертів з інших бюджетів. 



коштів по наданню кредитів з бюджету та видатках за окремими бюджетними 

програмами; 

- координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету по доходах, кредитуванню та видатках за окремими бюджетними 

програмами; 

- застосування заходів впливу за встановлені порушення бюджетного 

законодавства до учасників бюджетного процесу. 

 

 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції: 

1) бере участь у розробленні Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської територіальної громади з питань, які входять до компетенції Відділу; 

2)складає розрахунки до прогнозу бюджету на середньостроковий період та 

проекту бюджету на відповідний рік по доходах бюджету, поверненню кредитів до 

бюджету, видатках бюджету за окремими бюджетними програмами та наданню 

кредитів з бюджету; 

3) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до 

прогнозу бюджету та здійснює їх аналіз на відповідність доведеним орієнтовним 

граничним показникам видатків бюджету за окремими бюджетними програмами  та 

надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій; 

4) складає прогноз бюджету по доходах, кредитуванню та видатках за 

окремими бюджетними програмами; 

5) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетні 

запити за окремими бюджетними програмами та проводить на будь-якому етапі 

складання і розгляду проєкту бюджету їх аналіз щодо відповідності такого проєкту 

меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних 

коштів; 

6) складає проєкт бюджету по доходах, кредитуванню та  видатках за окремими 

бюджетними програмами; 

7) приймає мережу розпорядників коштів бюджету за окремими бюджетними 

програмами та здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог до її 

складання; 

8) доводить до головних розпорядників бюджетних коштів лімітні довідки про 

бюджетні асигнування за окремими бюджетними програмами та наданню кредитів з 

бюджету; 

9) складає розпис (тимчасовий розпис) бюджету по доходах, кредитуванню та 

видатках за окремими бюджетними програмами, вносить в установленому порядку 

зміни до такого розпису бюджету, готує службові розпорядження про внесення змін 

до  розпису бюджету,забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису 

бюджету  встановленим бюджетним призначенням та збалансованість за відповідними 

періодами року; 

10) складає план по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються 

з місцевих бюджетів за окремими бюджетними програмами; 

11) перевіряє правильність складення, затвердження і внесення змін до 

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із 



загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання 

бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), 

помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників 

спеціального фонду кошторису по доходах, видатках за окремими бюджетними 

програмами та кредитуванню; 

12) перевіряє та погоджує заявки на виділення коштів загального (спеціального) 

фонду бюджету головних розпорядників бюджетних коштів видатках за окремими 

бюджетними програмами; готує проект розпорядження про виділення коштів 

загального (спеціального) фонду бюджету;  

13) готує інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між 

головними розпорядниками бюджетних коштів для подання до органів Казначейства;  

14) за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у 

процесі виконання бюджету за доходами, здійснює прогнозування та аналіз доходів 

бюджету;  

15) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення 

бюджету, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших 

бюджетних асигнувань за окремими бюджетними програмами головним 

розпорядникам бюджетних коштів;  

16) готує проєкти офіційних висновків про перевиконання (недовиконання) 

дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів спеціального 

фонду (крім власних надходжень бюджетних установ) для подання міській раді та 

складання проєкту рішення про внесення змін до бюджету;   

17) складає проект рішення міської ради про внесення змін до бюджету в разі 

необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками 

бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, 

передбачених Бюджетним кодексом України з питань, що входять до компетенції 

Відділу; 

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

фінуправління, в межах компетенції Відділу; 

19) оформлює та подає їх начальнику фінуправління для прийняття рішення про 

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, шляхом 

попередження та складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, в 

межах компетенції Відділу; 

20) опрацьовує бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, 

отриману від органів Казначейства та фінансову звітність, отриману від головних 

розпорядників бюджетних коштів на предмет їх відповідності, та в разі потреби подає 

до органів Казначейства та/або головним розпорядникам бюджетних коштів свої 

зауваження, готує пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з бюджету; 
 21) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів звіти про 

виконання паспортів окремих бюджетних програм, узагальнені результати аналізу 

ефективності окремих бюджетних програм та готує висновки щодо результатів 

ефективності окремих бюджетних програм для  прийняття рішень про внесення в  

установленому  порядку  змін  до  бюджетних  призначень  поточного  

бюджетного  періоду,  відповідних пропозицій до проекту бюджету на  



плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету  на  наступні  за  

плановим  два  бюджетні  періоди,  включаючи  зупинення реалізації  

відповідних бюджетних програм;   

22) готує квартальний та річний звіти про хід і результати виконання бюджету 

по доходах, кредитуванню та видатках за окремими бюджетними програмами для 

подання виконавчому комітету міської ради;  

23) приймає участь  у підготовці інформації про стан виконання бюджету за 

кожний звітний період  для оприлюднення відповідно до законодавства; 

 24) здійснює підготовку документів з питань, що відносяться до компетенції 

Відділу, у процесі: 

розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету на 

депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, або 

державних цінних паперів; 

здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, 

викуп та продаж боргових зобов'язань міської територіальної громади, за умови 

дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду; 

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету, у фінансових установах на строк 

до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду; 

залучення суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, 

рейтингових та інших послуг, необхідних для фінуправління місцевим боргом, за 

рахунок коштів бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування  

місцевого боргу; 

укладання договору з суб'єктом господарювання про погашення його 

заборгованості перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань; 

25) приймає участь у підготовці звіту про результати діяльності фінуправління, 

з питань, що відносяться до компетенції Відділу; 

26) розробляє проєкти рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського 

голови з питань, що відносяться до компетенції Відділу; 

27) готує необхідну інформацію для забезпечення інформаційної взаємодії 

фінуправління з питань, що входять до компетенції Відділу; 

28) здійснює в межах компетенції Відділу:  

- аналіз наповнення баз даних з питань бюджетного процесу на предмет 

відповідності бюджетних показників вимогам нормативно-правових актів та 

розпорядчих документів, даним звітності, нормативам тощо;  

- моніторинг дотримання технічних регламентів по наповненню інформацією 

бази даних учасниками бюджетного процесу; 

29) готує запит до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

для отримання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб та звітність у 

розрізі джерел доходів у встановлені терміни;  



30) перевіряє факт перерахування платежів до бюджету платниками податків 

перед погодженням повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру 

зарахованих до бюджету, відповідно до подань (висновків) органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету; 

 31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Відділі; 

32) приймає участь у розгляді в установленому законодавством порядку 

звернення громадян, підприємств, установ і організацій; 

33) організовує роботу з укомплектування архівних документів Відділу; 

34) забезпечує у межах своїх функцій реалізацію державної політики стосовно 

захисту інформації з обмеженим доступом; 

35) забезпечує захист персональних даних, при їх обробці; 

36) здійснює інші функції передбачені Положенням про фінуправління. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ВІДДІЛУ 

 

           3.1. Відділ має право: 

 1)залучати фахівців інших структурних підрозділів фінуправління до розгляду 

питань, що належать до компетенції фінуправління; 

 2)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  

фінуправління;  

 3)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів 

виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами;  

    4)ініціювати скликання в установленому порядку наради із учасниками 

бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції. 

 

ІV. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ 

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами фінуправління  та іншими учасниками 

бюджетного процесу з метою забезпечення належного виконання покладених на нього 

завдань та функцій.  

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

 

        5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і 

звільняється з посади начальником фінуправління. Начальник Відділу 

підпорядковується начальнику фінуправління або його заступникові.  

    5.2.У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків  

покладається на головного спеціаліста  Відділу. 

 5.3. Начальник Відділу: 

  - здійснює керівництво відділом, визначає ступінь відповідальності та 

розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, координує та контролює їх роботу; 

- розробляє положення про Відділ і посадові інструкції працівників Відділу; 



 - планує роботу Відділу; 

- забезпечує виконання поставлених перед Відділом завдань та функцій 

визначених у цьому положенні; 

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

- забезпечує здійснення у Відділі внутрішнього контролю, вживає заходів щодо 

його актуалізації та удосконалення з урахуванням встановлених ризиків діяльності; 

- організовує та координує роботу щодо складання прогнозу, проєкту бюджету 

та звітів про виконання бюджету по доходах, кредитуванню та видатках по окремих 

бюджетних програмах; 

- оформлює  документи для застосовування заходів впливу за порушення 

бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу; 

- опрацьовує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Відділу, перед 

поданням їх на погодження начальнику фінуправління; 

- за погодженням з начальником фінуправління приймає участь у засіданнях 

комісій, робочих груп та інших дорадчих органів місцевого самоврядування з питань, 

які належать до компетенції Відділу; 

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу; 

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил трудової та виконавської 

дисципліни; 

- здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням  та Положенням про 

фінуправління.  

-  несе відповідальність у межах, визначених законодавством України, за: 

- порушення Конституції або законів України; 

 - несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), 

передбачених цим Положенням та Положенням про фінуправління, невжиття заходів 

щодо запобігання встановленим недолікам, порушенням та ризикам у діяльності 

Відділу; 

- за вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушення; 

- порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; 

- недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки. 

5.4. Працівники Відділу несуть відповідальність у порядку і в межах, 

встановлених Положенням про фінуправління. 

  5.5. Працівники Відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади 

у встановленому законодавством порядку, знаходяться у прямому підпорядкуванні 

начальника Відділу. 

 

Начальник Відділу                                 Т.О.Недосєка 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом фінансового управління                       

Лиманської міської ради   

від 30.07.2021 №10 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ організації та обліку виконання місцевого бюджету фінансового  

Лиманської міської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1.Відділ організації та обліку виконання місцевого бюджету фінансового 

управління Лиманської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом 

фінансового управління Лиманської міської ради (далі - фінуправління). 

 1.2. Відділ працює відповідно до планів роботи Відділу та фінуправління. 

 1.3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України та законами 

України, Бюджетним кодексом України, указами Президента України, нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими 

нормативними актами України, рішеннями міської ради і її виконкому, Положенням 

про фінуправління, а також цим Положенням. 

 1.4. Відділ відповідає за використання та зберігання гербової печатки 

фінуправління згідно з положеннями нормативно-правових актів України. 
   

 2.1.Основними завданнями Відділу є: 

 

 - управління бюджетними коштами у межах встановлених фінуправлінню 

бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове 

використання бюджетних коштів; 

 - забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської 

діяльності фінуправління, складання та подання фінансової, бюджетної та податкової 

звітності у порядку, встановленому законодавством; 

 - забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; 

 - відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про 

господарські операції фінуправління і результати діяльності, необхідної для 

оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та 

фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

 - забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових 

і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і 

кошторисів; 

 - проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності розпорядників 

бюджетних коштів, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання 

дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами;  



 - забезпечення заходів по організації та реалізації казначейського 

обслуговування  по бюджетних програмах, головним розпорядником яких визначено 

фінуправління, надходженнях  та витратах  бюджету Лиманської міської 

територіальної громади; 

 - забезпечення ефективного функціонування комп’ютерного обладнання і 

програмно-технічних комплексів у фінуправлінні; 

          - забезпечення виконання вимог щодо захисту інформації у фінуправлінні;  

 - здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань, 

документальне оформлення трудових відносин та проходження служби в органах 

місцевого самоврядування у фінуправлінні; 

 - організація роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та 

використання архівних документів фінуправління; 
 - забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов 

для працівників фінуправління. 

 

 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 
функції: 
 

 1) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та 

подання фінансової та бюджетної, статистичної та податкової звітності в порядку, 

встановленому законодавством; 

 2) складає та подає начальнику фінуправління проєкти документів, що 

застосовуються на усіх стадіях бюджетного процесу (пропозицій до прогнозу 

бюджету, бюджетних запитів, кошторису, штатного розпису, паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання  та інші згідно законодавства), забезпечуючи 

своєчасність, достовірність і повноту інформації, що в них міститься; 

 3) складає план та звіт по мережі, штатах та контингентах фінуправління; 

 4) організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, 

виконавцем яких є  фінуправління, здійснює оцінку їх ефективності; 

 5) розробляє проєкти договорів фінансово - господарської діяльності 

фінуправління; 
           6) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки та зборі(обов’язкові 

платежі), передбачені законодавством; 

 7) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:  

 – використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних 

ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 

господарських операцій;  

 – інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 

 8) забезпечує: 

 – дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти; 

- дотримання законодавства у сфері закупівель за публічні кошти 

фінуправління; 



 – достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів 

бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;  

 – повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та 

подаються в процесі казначейського обслуговування;  

 – зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;  

 – користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією 

про фінансовий стан фінуправління, результати його діяльності та рух бюджетних 

коштів;  

           - начальника фінуправління даними бухгалтерського обліку та звітності для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 

 9) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків у бухгалтерському 

обліку та штатній дисципліні, виявлених  у фінуправлінні під час контрольних 

заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за 

дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

 10) готує документи для відкриття та закриття рахунків по фінуправлінню, 

інформацію для відкриття рахунків за надходженнями та подає органам Казначейства;  

 11) готує документи для відкриття та закриття рахунків по фінуправлінню у разі 

прийняття відповідною місцевою радою рішення про обслуговування коштів 

місцевого в установах банків державного сектору; 

 12) проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом та іншими 

місцевими бюджетами; 

 13) здійснює обмін документами, визначеними у договорі  про дистанційне 

розрахункове обслуговування з використанням системи дистанційного 

обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство»;   

 14) здійснює моніторинг руху коштів на рахунках фінуправління; 

 15) готує та подає до органів Казначейства інформацію про: 

 використання коштів резервного фонду;  

 стан гарантованих територіальною громадою боргів; 

 надані місцеві гарантії; 

 залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного     

сектору;  

 16) отримує та аналізує бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, 

отриману від органів Казначейства та фінансову і бюджетну звітність, отриману від 

головних розпорядників бюджетних коштів, на предмет їх відповідності даних (один 

одному) і відповідності законодавству, узагальнює отримані від інших структурних 

підрозділів фінуправління зауваження (у разі їх встановлення) і подає їх до органів 

Казначейства та/або головним розпорядникам бюджетних коштів;   

 17)здійснює аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості за 

бюджетними коштами, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів, 

готує та узагальнює пояснювальну записку до річного звіту і разом із звітністю, 

отриманою від органів Казначейства, подає їх до Департаменту фінансів Донецької 

обласної державної адміністрації; 



 18) оформлює документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу, у 

процесі:  

 - розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету на 

депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою,  а також 

шляхом придбання державних цінних паперів; 

 - здійснення правочинів з місцевим боргом; 

 - отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального; 

 - отримання позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету, у фінансових установах; 

 - залучення суб'єктів господарювання для надання агентських, 

консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для фінуправління 

місцевим боргом; 

 - укладання договору з суб'єктом господарювання про погашення його 

заборгованості перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань; 

 19) приймає участь у підготовці звіту про результати діяльності фінуправління, 

з питань, що відносяться до компетенції Відділу; 

 20) розробляє проєкти наказів начальника фінуправління з основної діяльності 

та  кадрових питань (особового складу), бере участь у розробленні проектів інших 

документів з питань діяльності фінуправління (положення про фінуправління, 

колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо); 

 21) готує необхідну інформацію для забезпечення інформаційної взаємодії 

фінуправління з питань, що входять до компетенції Відділу; 

 22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

фінуправління; 

 23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Відділі; 

 24) забезпечує підготовчу роботу щодо: 

 - проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

фінуправління; 

- створення та перегляду кадрового резерву для зайняття посад і просування по 

службі посадових осіб фінуправління; 

- проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами фінуправління  

покладених на них обов’язків та завдань; 

- проведення атестації посадових осіб фінуправління;  

25) забезпечує оформлення документів щодо прийому, переведення та 

звільнення працівників фінуправління  відповідно до законодавства про працю, 

положень, інструкцій  та наказів   начальника фінуправління; 

26) розробляє річні плани роботи з кадрами, формує замовлення на підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб фінуправління; 

 27) здійснює роботу,  пов'язану із  заповненням,  обліком  і зберіганням  

трудових  книжок  та особових справ (особових карток) працівників фінуправління; 

 28) обчислює  стаж роботи  та  служби в органах місцевого самоврядування 

персоналу фінуправління;   готує проекти наказів про  встановлення  надбавок за 



вислугу років та наданням відпусток  відповідної  тривалості працівникам 

фінуправління; 

 29)  формує графік відпусток персоналу фінуправління, розраховує їх 

тривалість відпусток,  контролює надання та веде облік; 

 30) організовує, здійснює та контролює стан ведення діловодства та архівного 

зберігання  в фінуправлінні; 

 31) приймає участь у розгляді звернення громадян, підприємств, установ і 

організацій; 

 32) забезпечує у межах своїх функцій реалізацію державної політики стосовно 

захисту інформації з обмеженим доступом; 

 33) забезпечує захист персональних даних, при їх обробці; 

 34) здійснює інші функції передбачені Положенням про фінуправління. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ВІДДІЛУ 

 

3.1. Відділ має право: 

 1)залучати фахівців інших структурних підрозділів фінуправління до розгляду 

питань, що належать до компетенції фінуправління; 

 2)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  

фінуправління;  

 3)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів 

виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами;  

    4)ініціювати скликання в установленому порядку наради із учасниками 

бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції. 

 

ІV. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ 

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами фінуправління з метою забезпечення 

належного виконання покладених на нього завдань та функцій. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

 

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і 

звільняється з посади начальником фінуправління. Начальник Відділу  

підпорядковується начальнику фінуправління або його заступникові.  

5.2. У разі  тимчасової відсутності начальника Відділу виконання його 

обов’язків  покладається на заступника начальника  Відділу. 

5.3. Начальник Відділу: 

 - здійснює керівництво відділом, визначає ступінь відповідальності та розподіляє 

обов’язки між працівниками Відділу, координує та контролює їх роботу; 

- розробляє положення про Відділ і посадові інструкції працівників Відділу; 

- планує роботу Відділу; 



- забезпечує виконання поставлених перед Відділом завдань та функцій 

визначених у цьому Положенні; 

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

- забезпечує здійснення у Відділі внутрішнього контролю, вживає заходів щодо 

його актуалізації та удосконалення з урахуванням встановлених ризиків діяльності; 

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності 

фінуправління; 

- складає бюджетну і  фінансову звітність та  подає її органам Казначейства; 

- складає та подає начальнику фінуправління проєкти документів, що 

застосовуються на усіх стадіях бюджетного процесу (пропозицій до прогнозу 

бюджету, бюджетних запитів, кошторису, штатного розпису, паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання  та інші згідно законодавства), забезпечуючи 

своєчасність, достовірність і повноту інформації, що в них міститься; 

- розробляє договори фінансово - господарської діяльності фінуправління; 

- подає начальнику фінуправління пропозиції щодо:  

визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з 

урахуванням особливостей діяльності фінуправління і  технології оброблення 

облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського 

(управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   

і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими 

операціями;  

  створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      

використання       фінансових,       матеріальних (нематеріальних), інформаційних та 

трудових ресурсів;   

- підписує звітність та документи (2 підпис), які є підставою для:  

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);  

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;  

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;  

проведення інших господарських операцій;  

 - здійснює контроль за:  

відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що 

проводяться фінуправлінням;  

 складенням звітності;  

  цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних 

(нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна 

фінуправління;  

  дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та 

нерухомого майна фінуправління;  

  правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  

та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  

придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  

тому числі договорів оренди;  



  відповідністю взятих   бюджетних   зобов'язань    відповідним бюджетним   

асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми    та відповідністю платежів взятим 

бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;  

станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської та 

кредиторської  заборгованості   фінуправління;  

додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати 

товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;  

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, 

псування активів;  

  усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  

проведених державними органами та структурними підрозділами фінуправління,  що  

уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства;  

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу; 

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил трудової та виконавської 

дисципліни; 

- здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням  та Положенням про 

фінуправління; 

- несе відповідальність у межах, визначених законодавством України, за: 

- порушення Конституції або законів України; 

- несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), 

передбачених цим Положенням та Положенням про фінуправління, невжиття заходів 

щодо запобігання встановленим недолікам, порушенням та ризикам у діяльності 

Відділу; 

- за вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушення; 

- порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; 

- недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки. 

5.4. Працівники Відділу несуть відповідальність у порядку і в межах, 

встановлених Положенням про фінуправління. 

5.5. Працівники Відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади 

у встановленому законодавством порядку, знаходяться у прямому підпорядкуванні 

начальника Відділу. 

  

Начальник Відділу                                                                                        Т.П.Вероцька 

 

 


