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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬ КА РАИОННА ДЕРЯtАВ НА АДМIНI С ТР АЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯШry7 м. Кам'янка-Бузька х" /а/ /az-a///E

Пр о з аmв ер dмсен ня Полосtсення
про управлiння фiнансiв Калl'янка-Бузькоi
р а йон н oi D ер lrc авн ot аDлliнiсmр а цit

Вiдповiдно до статей 5, 6, 39 Закону УкраТни <<Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiii>, Закону УкраiЪи вiд 9 листопада 2017 року M2190-VIII <Про
внесення змiн до деяких законiв УкраiЪи щодо окремих питань проходження
державноi служби)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 травня 20lЗ
року Jф 348 "Про затвердження Типового положення про структурний
пiдроздiл з питань фiнансiв обласноТ, Киiвськоi та СевастополъськоТ мiськоI,
районноi, районноI у мм. Кисвi та Севастополi державноi адмiнiстрацii":

1. Затвердити Положення про управлiння фiнансiв Кам'янка-БузькоТ
районноТ державноi адмiнiстрацii, що додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 30 грудня 201rЗ року Jф 503 <Про затверджецня
Положення про управлiння фiнансiв Кам'янка-Бузъкоi районноi державноТ
адмiнiстрацiТ>>.

3. Контроль за виконанням розпорядження поюIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова райдержадмiнiстрацii В.Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiТ

Jф /аl,/чх-0 8//3

ПОЛОЖЕННЯ

про управлiцня фiнансiв Кам'яцка-Бузькоi районноi державноТ

адмiнiстрацii

1. Управлiння фiнансiв Кам'янка-Бузькоi раионно1

вiд ,, ,'/€ '}*r72rLJ018 року

державноi
l адмiнiстрацii (надалi - управлiння) утворюеться головою районноТ державноi
адмiнiстрацii, входить до ii складу i в межах району забезпечуе виконання
покJIадених на нього завдань.

Управлiння пiдпорядковуетъся головi районноi державноi адмiнiстрацii, а
Також пiдзвiтне i пiдконтрольне департаменту фiнансiв Львiвськоi обласноТ
державноi адмiнiстрацii.

2. Управлiння у своiй дiяльностi керуеться Консr"rучi.о та законами
Украiни, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказаЙи,
iнструкцiями та iншими нормативними актами MiHicTepcTBa фiнансiв Укр аiни,
1нших центрutльних органiв виконавчоi влади, рiшеннями та розпорядженнями
ГОлоВи раЙонноТ державноi адмiнiстрацii та раЙонноi ради, нак€вами керiвника
аПаРаТУ раЙонноТ державноi адмiнiстрацii, нак€вами департаменту фiнансiв
Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii, а також цим Положенням та
iншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями управлiння с:

3.1. Забезпечення реа_гriзацii державноi бюджетноi полiтики на територiТ
району.

3.2. Розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету.

З.3. ПiдгоТовка розрахункiв до проекту районного бюджету та прогнозу
На НаСТУпнi за rrЛановим два бюджетнi перiоди i подання таких документiв на
розгляд районноi державноi адмiнiстрацii та районноi ради.

3.4. Проведення рЕ}зом з iншими структурними пiдроздiлами
РаЙдержадмiнiстрацii аналiзу фiнансово-економiчного стану району,
перспектив його под€Lльшого розвитку.

3.5. Забезпечення контролю за ефективним i цiльовим використанням
коштiв районного бюджету.

3.6. Здiйснення контролю за дотриманням пiдприемствами, установами
Та орГанiзацiями законодавства щодо використання ними коштiв районного
бюджету в межах визначених повноважень.

З.7. Здiйснення заг€Lльноi органiзацii та управлiння виконанням
координацiя в межах своеi компетенцii дiяльностiрайонного бюджеry,



учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управлiння вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

1) органiзовуе виконання Констиryцii та законiв Украiни, aKTiB
Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни, департаменту фiнансiв ЛьвiвськоТ облдержадмiнiстрацii та здiйснюс
контроль за iх реалiзацiсю в межах свосi компетенцii;

2) дiе в межах своiх повноважень з дотриманням прав i законних iHTepeciB

фiзичних i юридичних осiб;
l 3) надае адмiнiстративнi послуги вiдповiдно до законодавства;'' '| 4) ана-пiзуе в межах повноважень стан i тенденцii соцiально-економiчного
та культурного розвитку району, вживае в межах компетенцii заходiв до
ycyHeHHrI недолiкiв;

5) готуе пропозицii щодо фiнансового забезrrечення заходiв соцiально-
економiчного розвитку району за кошти районного бюджету;

б) формуе пропозицii щодо проекту районного бюджету; 
"о

- пlдготовц1 заходlв щодо розвитку раиону;
- пiдготовцi балансу фiнансових pecypciB районного бюджету, готус
пропозицiТ стосовно доцiльностi запровадження мiсцевих податкiв,
зборiв, пiльг;
- фiнансово-економiчному обГрунтуваннi створення, розширення
об'еднаних територiальних громад (надалi - ОТГ);
- розробленнi проектiв розпоряджень голови районноТ державноi
адмiнiстрацiТ, iнших проектiв нормативно-правових aKTiB, головними
розробниками яких е iншi cTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацii;
8) проводить експертизу та погоджуе проекти рiшень районноi ради,

розпорядженъ голови районноТ державноI адмiнiстрацiТ в частинi дотримання
бюджетного законодавства; 

"
9) аналiзус соцiально-економiчнi пок€tзники розвитку району та враховус

ix пiд час складання проекту районного бюджету;
10) забезпечу€ здiйснення заходiв щодо запобiгання та протидii корупцii;
11) розробляе та доводить до вiдома головних розпорядникiв коштiв

районного бюджету iнструкцii з пiдготовки бюджетних запитiв;
Т2) визначае порядок i термiни розроблення' бюджетних запитiв

головними розпорядниками коштiв районного бюджету;
1З) проводить пiд час складання та розгляду проекту районного бюджету

аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних 
_,i

коштlв, щодо вlдповlдност1 такого проекту мет1, прlоритетност1, а також
дiевостi та ефективностi використання бюджетних коштiв;

14) приймае рiшення rrро врахування бюджетного запиту в tlропозицiях, до проекту раЙонного бюджету перед поданням Його на розгляд раЙоннiЙ
державнiй адмiнiстрацii та районнiй радi;



15) бере участь у
адмiнiстрацii для Тх розгляду

16) готуе самостiйно

аJ

пiдготовцi звiтiв голови районноi державноi
на сесii районноТ ради;
або разом з iншими структурними пiдроздiлами

районноТ державноi адмiнiстрацii iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для
поданнrI головi районноi державноi адмiнiстрацii;

|7) органiзовуе роботу з пiдготовки проекту районного бюджету,
визначае за дор)л{енням керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii порядок
i строки подання структурними пiдроздiлами районноТ державноТ адмiнiстрацii
матерiалiв для пiдготовки проекту районного бюджету та прогнозних обсягiв

, фiнансових pecypciB, що передаються для вiдповiдного розподiлу мiж
;, l

,,' бюджетами селищ, сiл та ОТГ або для виконання сцiльних проектiв; складае
]v

Проект раЙонного бюджету та прогноз на наступнi за планованим два бюджетнi
перiоди; готуе пропозицii стосовно коштiв, що передаються для розподiлу мiж
вiдповiдними мiсцевими бюджетами або для виконання спiльних гlроектiв, та
подае iх на розгляд керiвництву районноi державноТ адмiнiстрацii;

18) перевiряе рiшення мiсцевих рад про затвердження бюджету та
BHeceHHrI змiн до нього щодо вiдповiдностi бюджетному законоhавству;

19) складае та затверджуе тимчасовий розпис районного бюджету, розгfис
раЙонного бюджету, вносить у встановленому порядку змiни до розпису
раЙонного бюджету, забезпечуе протягом бюджетного перiоду вiдповiднiсть
зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) спiльно з головними розпорядниками коштiв районного бюджету
ЗаТВеРДжУе ПасIIорти бюджетних програм у разi застосуваIIня IIрограмно-
цiльового методу в бюджетному процесi;

21) Проводить у встановленому порядку розрахунки мiж районним
бюджетом, селищними, сiльсъкими бюджетами та бюджетами ОТГ;

22) перевiряе, вiдповiдно до планiв роботи управлiння, правильнiсть

. складання та затвердження кошторисiв i планiв використання коштiв
установами та органiзацiями, що фiнансуються з районного бюджету;

23) погоджус кошториси, плани асигнувань i штатнi розписи структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii; ?

24) здiilсFlюе за 1^rастi органiв, що контролюютъ справляння надходженъ
ДО бЮджетУ, прогнозуваннrI та аналiз надходженнrI доходiв до районного
бюджету;

25) органiзовуе виконання районного бюджету, забезпечус разом з
пiдроздiлом Головного управлiння .ЩФС у Львiвськiй ^областi, управлiнням
,Щержавноi казначейськоТ служби Украiни у Кам'янка-Бузькому районi, iншими
структурними пiдроздiлами районноi державноI адмiнiстрацii надходження
ДОхоДiв до раЙонного бюджету та вживае заходiв до ефективного витрачання
бюджетних коштiв;

2б) зводить rток€lзники бюджетiв органiв мiсцевого самоврядування,
Що Входять до бюджету раЙону, та подае iх у встановленi строки департаменту
фiнансiв Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;



27) готуе та подае районнiй радi офiцiйнi висновки про перевиконання
(недовиконання) дохiдноi частини загального фонду районного бюджету для
приЙняття рiшення про внесення змiн до пок€вникiв районного бюджету, z
Також про обсяг вiльного запишку коштiв загального та спецiаJIьного (KpiM
власних надходженъ бюджетних установ) фондiв районного бюджету;

28) проводить монiторинг змiн, що вносяться до показникiв районного
бюджету;

29) за рiшенням районноi ради розмiщуе тимчасово вiльнi кошти
районного бюджету на вкJIадних (депозитних) рахунках банкiв;

30) у разi виникнення тимчасових касових розривiв та невиконання
irJL
о'РОЗРахУнкоВИх показникiв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни за доходами,].

вiдповiдно до вимог статей 43 та 77 Бюджетного кодексу Украiни i за рiшенням
раЙонноТ ради, висryпае одержувачем середньострокових та короткострокових
позик з сдиного казначейського рахунку;

31) аналiзус бюджетну та фiнансову звiтнiсть про виконання районного
бюджету, iншi фiнансовi звiти, поданi управлiнням Щержавноi казначейськоТ
служби УкраiЪи у Кам'янка-Бузъкому районi;

il:

З2) iнформуе керiвництво районноТ державноi адмiнiстрацiТ про cdaH
Виконання раЙонного бюджету за кожниЙ звiтниЙ перiод i подае Тм на розгляд
рiчний та KBapT€uIbHi звiти про виконання районного бюджету;

З3) розглядае звернення щодо видiлення коштiв iз резервного фонду
раЙонного бюджету та готуе пропозицiТ щодо прийняття вiдповiдних рiшень;

34) проводить на ocнoBi статистичноi, фiнансовоI та бюджетноi звiтностi
ПроГноЗнi розрахунки ан€Lлiзу економiчного та фiнансового стану району, готуе
пропозицii щодо визначеншI додаткових фiнансових pecypciB;

35) бере участъ у розробленнi та виконаннi iнвестицiйних прогр_ам

району;
36) розгJuIдае в установленому законодавством порядку звернення

|ромадян, пiдприемств, установ i органiзацiй;
З7) опрацьовуе запити та звернення народних депутатiв УкраТни та

депутатiв мiсцевих рад району;
38) готуе (бере участь у пiдготовцi) проекти угод, договорiв,

МеМоранд}мiв, протоколiв зустрiчеЙ делегацiЙ i робочих груп у межах cBoik
повноважень;

з9) бере участь у розробленнi пропозицiй щодо вдосконалення структури
РаЙонноi державноi адмiнiстрацiT, готуе гlропозицii .стосовно визначеннrI
ЧИСелЬНостi працiвникiв, фонду оплати ix працi, витрат на утримання районноi
державноi адмiнiстрацii та здiЙснюе контроль за витрачанням таких коштiв;

40) здiйснюе контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо
районного бюджету на Bcix стадiях бюджетного процесу;

41) застосовуе попередження про нен€Lлежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства;
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42) лриiамае рiшення про застосування до уrасникiв бюджетного процесу
заходiв впливу за порушеннjI бюджетного законодавства, визначених пунктами
2-5 та 7 частини першоi cTaTTi 117 Бюджетного кодексу УкраiЪи, у межах
установлених повноважень на пiдставi протоколу про порушення бюджетного
законодавства або акта ревiзii та доданих до них матерiалiв, зокрема, щодо:

- зупинення операцiй з бюджетними коштами;
- призупинення бюджетних асигнувань;
- зменшення бюджетних асигнувань;
- повернення бюджетних коштiв до вiдповiдного бюджету;

беЗСпiРне виJýrtIення коштiв з мiсцевих бюджетiв;
iL' 43) забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоТ BiH е,

44)постiйно iнформуе населення про стан здiйснення визначених законом
повноважень;

45) за наданими повноваженнями районною державною адмiнiстрацiею,
здiйснюе контроль за вiдповiднiстю бюджетному законодавству показникiв
затверджених бюджетiв, розпису бюджету, кошторисiв бюджетних установ та
iнших документiв, якi використовуються у бюджетному" процесi щодо
сiльських та селищних бюджетiв;

46)здiйснюе повноваження, делегованi районною радою, з питань
-0юджету;

47)забезпечуе, в межах cBoik повноважень, виконання завдань
мобiлiзацiйноi пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони працi та пожежноi безпеки;

48) органiзовуе роботу з укомплектування, зберiгання, ведення облiку та
використання архiвних документiв ;

49) забезпечуе в межах своiх повноважень реалiзацiю державноi полiтиди
стосовно захисту iнформацiТ з обмеженим доступом;

50) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних
трудових спорiв (конфлiктiв);

51) забезпечуе захист персонzLльних даних;
52) забезпечуе створення н€lJIежних виробничих i соцiально-побутбвих

умов для працiвникiв управлiння;
53) здiйснюе iншi передбаченi законом повноваження.
5. Управлiння мае право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших
структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адйiнiстрацiТ, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ i органiзацiй незалежно вiд
форми власностi та ix посадових осiб iнформачiю, документи та матерiали з
питань, що виникають пiд час складання, розгляду, затвердження та виконання
бюджетiв i звiтування про ik виконання.

5.2. Залучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацiТ, пiдприемств, установ i органiз.ацiй, об'еднань громадян (за
погодженнrIм з ik керiвниками) до розгляду питань, що нЕuIежать до
компетенцii управлiння.
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5.3. Вносити в установленому порядку пропозицii щодо удосконалення
роботи районноi державноТ адмiнiстрацii.

5.4. Користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку та комунiкацiй, мережами
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що н€шежать до
компетенцii управлiння.

6. Управлiння фiнансiв, у встановленому законодавством порядку та в
межах своТх повноважень, взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами,;-,i апаратом раионно1 державно1 адмlнlстрац11, органами мlсцевого

' самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями з метою
створення умов дJuI провадження послiдовноТ та узгодженоi дiяльностi щодо
cTpoKiB, перiодичностi одержання та передачi iнформацii, необхiдноТ для
належного виконання покладених на управлiння завдань i здiйснення
заrrланованих заходiв.

:"1

7. Управлiння фiнансiв очолюе начаlrьник.
Начальник управлiння фiнансiв Кам'янка-БузькоТ районноi державноi

адмiнiстрацii призначастъся на посаду та звiльнясться з посади головою
районноi державноi адмiнiстрацii у lrорядку, передбаченому законодавством
про державну службу за погодженнrIм з департаментом фiнансiв ЛьвiвськоТ
обласноi державноi адмiнiстрацii.

8. Начальник управлiння фiнансiв мае заступника, який призначаеться на
посаду та звiльняеться з цосади нач€шьником управлiння у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу.

9. Началъник управлiння фiнансiв:
1) здiйснюе керiвництво управлiнням, несе персонсlJIьну вiдповiдальЁiсть

за органiзацiю та резулътати Його дiяльностi, сприяс створенню належних умов
працi в управлiннi;

2) подае на затвердження головi районноi держадмiнiстрацii Положення
пр0 управлiння;

3) затверджус положення про cTpyкTypHi пiдроздiлй управлiння, посадовi
iнструкцii працiвникiв управлiння та розподiляе обов'язки мiж ними;

4) lrлануе роботу управлiння, вносить пропозицiТ щодо формування
планiв роботи районноi державноi адмiнiстрацiT;

5) вживае заходiв до вдосконzlлення органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи управлiння;

6) звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацiТ про виконання
покладених на управлiння завдань i затверджених планiв роботи;
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7) може брати r{асть у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування при
розглядi питань формування та виконання бюджету;

8) представляе iнтереси управлiння у вiдносинах з iншими структурними
пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрацii, iншими центр€Lльними
ОрГанаМи виконавчоi влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями - за дорr{енням керiвництва
районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

9) видае в межах cBoik повноважень накази, органiзовус здiйснення
контролю за ix виконанням.

,,! Накази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свободи та
' законнi iнтереси |ромадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають

державнiЙ реестрацii в Головному територiалъному управлiннi юстицii у
Лъвiвськiй областi;

10) подае на затвердженнrI голови районноi державноi адмiнiстрацii
Проекти кошторису та штатного розпису управлiння в межах визначеноi
граничноТ чисельностi та фо"ду оплати працi його працiвникiв;lе

11) розпоряджаеться коштами в межах затвердженого в установленойу
порядку кошторису управлiння;

12) затверджуе розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на piK та
ТимчасовиЙ розпис на вiдповiдниЙ перiод, забезпечуе вiдповiднiсть розпису
районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначае на посаду та звiльняе з rтосади у порядку, передбаченому

до

10. Накази начаJIъника управлiння фiнансiв, що суперечать Конституцii та
законам УкраiЪи, актам Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни та
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, можуть бути cкacoBaнi головою районноi
державноi адмiнiстрацii"

11. Управлiння е бюджетною неприбутковою установою, не е платником
податку на прибуток пiдприемств. У результатi свосi дiяльностi управлiння не

Законодавством гrро державну службу, державних службовцiв управлiння,

14) приймас на роботу та звiльняе з роботи у порядку, передбаченому
ЗакоНодавством про працю, працiвникiв управлiння, якi не е державними
слУжбовцями, заохочуе ik та притягас до дисциплiнарноТ вiдповiдалъностi;

правил

15) органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
державних службовцiв управлiння;

16) проводить особистий прийом |ромадян з питань, що н€tJIежать до
повноважень управлiння;

t7) забезпечуе дотримання працiвниками управлiння
внутрiшнього трудового розпорядку та виконавськоi дисциплiни;

18) Здiйснюе iншi повноваженнrI, передбаченi чинним законодавством
УкраiЪи.

присвоюс iM ранги державних
дисциплiнарноi вiдповiдальностi ;

службовцiв, заохочуе ix та притягае



8

отримуе прибуткiв.
Управлiння утримуються за кошти державного бюджету та iнших

джерел, не заборонених законодавством.
У разi припинення юридшIноТ особи (управлiння) у результатi лiквiдацiТ,

реорганiзацii (злиття, подiлу, приеднання або перетвореннrI), передача активiв
вiдбуваеться в межах установ неприбуткових органiзацiй, якi е структурними
пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрацii, або на баланс обласноi
державноi адмiнiстрацii.

|2. Гранична чиселънiсть, фо"д оплати працi працiвникiв управлiння
,,lфiнансiв визнача€ться в межах вiдповiдних бюджетних призначень у
' встановленому законодавством порядку.

13. Штатний розпис i кошторис управлiння фiнансiв затверджуються в

установленому законодавством порядку.
1,4. Управлiння фiнансiв е юридичною особою публiчного права, мае

самостiйний баланс, рахунки в управлiннi ,Щержавноi казначейськоi служби
УкраТни у Кам'янка-Бузькому районi Львiвськоi обласфi, печатку iз
зображенням .Щержавного Герба УкраiЪи та своiм найменуванням, власЪi
бланки.


