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1. Затвердити Положення про вiддiл фiнансово-господарського

забезпеЧенЕЯ -upurY Ка"шr'янка-Бузькоi рйонноi державноi qдмiнiстрацii, що

додасться.

за виконанням розпорядженIUI покласти на керlвника

,I адмiнiстрацii Л.Височанську,

Голова
B.I. Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл фiнансово-господарського забезпечецня

апарату Кам'янка-Бузькоi райошноi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

,,l 1.1. Вiддiл фiнансово-господарського забезпеченнrI ацарату Кам'янка-
' БузькоI районноТ державноi адмiнiстрацii (нада_пi вiддiл) утворюеться

дlяльност1
Бюджетним

Президента

вiддiл керуеться Конституцiею УкраIни,
кодексом, постановами Верховноi Ради
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,

першому заступнику голови та керiвнику апарату
адмiнiстрацii.

районноi державноТ адмiнiстрацiТ
вiл /!-tb/ab а- l.-/}"/z. r=ygffir/ ,/

головою районноi державноТ адмiнiстрацii.

1.2. Вiддiл е структурним пiдроздiлом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацii.

1 .3. У своiй
закоЕами УкраТни,

розuорядженнями голiв обласноi
державноi адмiнiстрацii, нак€вами
адмiнiстрацii та цим Положенням.

1.4. Вiддiл пiдпорядковуеться головi районноi державноТ адмiнiстрацii,
раионно1 державно1

1.5. Роботу вiддiлу органiзовуе начыIьник вiддiлу - головний бухгалтер.
Начальник вiддiлу - головний бухгалтер призначаеться на посаду i звiльняеться
з посади керiвником аrlарату районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до
Закону Украiни <Про державну службу>. У разi вiдсутностi начальника
вiддiлу - головного бухг.lJIтера його обов'язки виконуе спецiаrriст,-на яКого
покJIадено обов'язки нач€Llrьника вiддirгу.

Працiвники вiддiлу призначаютъся на посаду i звiльняються з посади
керiвником апарату районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <Про державну службу>.

1.6. У межах своеi компетенцii вiддiл взасмодiе зi структурними
пiдроздiлами районноi державноТ адмiнiстрацii, органами мiсцевого
самоврядування, мiсцевими органами виконавчоi влади, пiдприемствами,

установами та органiзацiями району, вiддiлом фiнансового забезпечення
апарату обласноТ державноi адмiнiстрацiТ, департаментом фiнансiв обласноi
державноТ адмiнiстрацii, управлiнням ,Щержавноi казначейськоТ служби УкраiЪи

у Кам'янка-Бузъкому районi ЛьвiвськоТ областi.

1.7. Основними завданнями вiддiлу е:

Украiни, актами
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи,,Щержавноi казначейськоi слryжби Украiни,

державноi адмiнiстрацiТ та
керiвника апарату районноТ

раионно1
державноi



- забезпеченнrI фiнансовоi роботи, ведення бухгалтерського облiку
фiнансово-господарсъкоi дiяльностi апарату районноi державноТ адмiнiстрацii
та самостlиних структурних пlдроздlлlв раионно1 державно1 адмlнlстрац11, як1
не мають у штатнiй чисельностi посади головного бухгалтера (чи особи, на яку

обов'язкiв бухгалтерського облiку),покладаеться виконання ооов'язкlв веденнrI оухгалтерського оолlку),
вiдповiдно не мають окремого рахунку, вiдкритого в органах ,ЩержавноТ
казначеЙськоi служби та iнших банках i не ведуть самостiйного балансу
(нада-пi - структурних пiдроздiлiв) ;

- складання мiсячноТ, квартальноТ та рiчноi звiтностi;

- забезпечення вiдображення у документах достовiрноi та у повному
обсязi iнформацii про господарськi операцii i результати дiяльностi, необхiдноi
для оперативного управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та
фiнансовими i матерiальними (нематерiалъними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi
бюджетних зобов'язань, своечасного подання на реестрацiю таких зобов'язань,
здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного
та повного вiдображеннrl операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi;

- здiЙснення контролю за наявнiстю i рухом майнаg використанням
фiнансових i матерiальних (нематерiальних) pecypciB вiдповiдно "до

затверджених нормативiв i кошторисiв;

- запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансовiй дiяльностi,
виявлення i мобiлiзацiя внутрiшнiх резервiв.

2. Завдання i функцii
2.1. Вiддiл:

2.I.1,. Веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до затверджених
нацiональних положень (стандартiв) ведення бухгалтерського облiку. в
ДерЖавному ceкTopi, а також iнших нормативно-правових aKTiB, у тому числi з
Використан}шм унiфiкованоi системи бухга_гtтерського облiку та звiтностi.

2.|.2. Складае на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та
бухгалтерську звiтнiсть, а також державну статистичну, зведену та i"-y
звiтнiсть у порядку, встановленому законодавством, i подае вiдповiдно до
встановлених TepMiHiB.

2.|.3. Проводить, у визначенi термiни, HapaxyBaHHrI i виплату заробiтноТ
ПлаТи та вiдряджень працiвникам аlrараry раЙонноi державноi адмiнiстрацii та
структурних пiдроздiлiв.

2.1.4. Своечасно та у повному обсязi перераховуе податки i збори
(обов'язковi платежi) до вiдповiдних бюджетiв.

2.|.5. Здiйснюе поточний контроль за дотриманнrIм бюджетного
законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, Тх реестрацii в органах
,ЩержавноI казначейсъкоТ служби та здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих
бюджетних зобов'язань.



2.1.6. Забезпечуе дотримання вимог нормативно-правових aKTiB щодо
використання фiнансових, матерiальних (нематерiшrьних) pecypciB пiд час

2.|.||. Забезпечуе складання, пiдписання керiвництвом

прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських
операцiй.

2.|.7. Бере у{асть у проведеннi iнвентаризацii необоротних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та
iнших статей балансу. Забезпечуе своечасне i, правильне

результатiв iнвентаризацiй i вiдображення ik в облiку.
оформлення

2.1.8. Здiйснюе заходи щодо недопущеннrI виникнення дебiторськоi та
кредиторськоi заборгованостей за придбанi матерiали, товари та спожитi
послуги, стягнення дебiторськоI та погашення кредиторськоi заборгованостi, а

; токож органiзовуе та проводить роботу з ii списання вiдповiдно до чинного
законодавства, в разi tt виникненнrI.

2.1,.9. Забезпечуе дотриманшI порядку своечасного проведення

розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуютъся за бюджетнi
кошти.

2.1.10. Проводить iнструктаж матерiально вiдповiдальних осiб з питань
облiку та збереженнrI цiнностей, якi е в них на матерiальному збереженнi.

райдержадмiнiстрацiТ та подання на погодженнrI у департамент фiнансiв
облдержадмiнiстрацii та затвердження керiвництвом облдержадмiнiстрацii
кошторисiв, помiсячних планiв асигнувань, штатних розписiв i розрахункiв до
них по апарату райдержадмiнiстрацii.

2.I.t2. Забезпечуе скJIадання, затвердження керiвництвом районноi
державноi адмiнiстрацii та подання на погодження до управлiння фiнансiв
районноi державноi адмiнiстрацii штатних розписiв i розрахункiв до них по
структурних пiдроздiлах районноi державноi адмiнiстрацii.

2.I.|З. Забезпечус складання, затвердження керiвництвом районноi' державноi адмiнiстрацii та подання на погодження до управлiння фiнансiв
районноi державноi адмiнiстрацii кошторисiв, помiсячних планiв асигнуванъ,
розрахункiв до них по програмах, фiнансування яких здiйснюсться з мiсцевого
бюджету.

2.1.14. Складас та надае до управлiння фiнансiв районноi державноI
адмiнiстрацii пропозицii по апарату районноi державноi адмiнiстрацii та
структурних пiдроздiлах з метою формування попереднiх пок€lзникiв на piK та
iндикативних rтрогнозних пок€lзникiв обсягiв видаткiв на,2 наступнi роки.

2.1.15. Формуе бюджетний запит по апарату та структурних пiдроздiлах
районноi державноi адмiнiстрацii з метою складання проекту державного
бюджету на наступний бюджетний piK та проекту прогнозу державного
бюджеry на 2 наступнi роки та подас його до управлiння фiнансiв районноi
державноi адмiнiстрацiТ.

2,1.|6. Формус бюджетний запит по ,програмах2 фiнансування яких
здiйснюеться з мiсцевого бюджету (на пiдставi бюджетних запитiв, складених



вiдповiдальними виконавцями, розпорядниками коштiв нижчого рiвня та
одержувачами бюджетних коштiв), з метою складаннrI проекту бюджету
РаЙОНУ на наступниЙ бюджетний piK та проекту прогнозу бюджету району на 2
НаСТУПНi РОки Та подае Його до управлiння фiнансiв районноi державноi
адмiнiстрацii.

2.|.|7. Виконуе фiнансовi функцii розпорядника другого рiвня коштiв
державного бюджетУ за КПКВК 78з1010 <Здiйснення виконавчоi влади у
львiвськiй область:

- формус едину мережу розпорядникiв нижчого рiвня i одержувачiв
коштiв державного бюджету та гIротягом року вносить змiни до мережi;

- забезпечуе доведення до розпорядникiв нижчого рiвня та одержувачiв

,l бюджетних коштiв паспортiв вiдповiдних бюджетних програм, затверджених, головниМ розпорядником коштiв Львiвською обласною державною
адмiнiстрацiсю;

- форrуе помiсячний розпис асигнувань загаJIьного фонду державного
бюджету за кПкВК 7831010 в розрiзi апарату i структурних пiдроздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацiТ та кодiв економiчноi класифiкацiТ видаткiв;

- при поступленнi коштiв з державного бюджету за кгikвК 7831010 за
1ншимИ державнИми програмами, здiйснюе розподiл коштiв заг€Lльного фонду
державного бюджету на утримання апарату, структурних пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацiТ, iнших розпорядникiв нижчого рiвня та одержувачiв
бюджетних коштiв вiдповiдно до затверджених кошторисiв та помiсячних
планiВ асигнувань в розРiзi кодiВ економiчноi класифiкацii видаткiв;

- прийМае звiтнiсть вiд структурних пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацii, сiльських, селищних рад та одержувачiв бюджетних койтiв про
виконання державних бюджетних програм i заходiв MiHicTepcTB i вiдомств;

- фОРrУе ЗВеденi квартальнi та рiчну звiтностi по районнiй держанiй
адмiнiстрацiт про виконання державних бюджетних програм та rтодас до
управлiння,Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у Кам'янка-Бузькому
раЙонi ЛьвiвсьКоi обласТi та Львiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii;

- скдадае (на пiдставi отриманих вiд структурних пiдроздiлiв районноi
державнОi адмiНiстрацii) та надае до Лъвiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii звiти про виконання паспортiв бюджетних програм за Кпквк
78з1010 <<Здiйснення виконавчоi влади у Львiвськiй областi> та iншими
державними програмами розпорядника коштiв другого рiвня за звiтний piK;

2.1.18. Виконуе функцii розпорядника другого рiвня по коштах
,щержавного бюджету Украiъи (державний фо"д регiона;rьного розвитку,
Резервнийrезервнии фонд державного бюджету, кошти на проведення виборiв
Президента УкраiнИ та проведення виборiв народних депутатiв Украiни),

фо"д бюджету,

видiлених районнiй державнiй адмiнiстрацii головним розпорядником
коштiв - Львiвською обласною державною адмiнiстрацiсю:

- формуе та надае на затвердження у'львiвсъку обласну державну
адмiнiстрацiю кошториси, помiсячнi плани асигнувань та довiдки змiн до ""*; 

-

I



- ГОТУе ДЛЯ РОЗПОРяДникiв ни)кчого рiвня та одержувачiв бюджетних
коштiв довiдки змiн до кошторисiв i планiв асигнувань за вiдповiдними
державними програмами;

- ЗВiРяе, формуе i подае керiвництву районноi державноТ адмiнiстрацii
на затвердження кошториси, плани асигнувань розпорядникiв нижчого рiвня тана погодження плани використання одержувачiв бюджетних коштiв за
державними IIрограмами;

- iНфОРмУе, вiдповiдно до чинних нормативних документiв, головного
РОЗПОРЯДНИКа бЮджетних коштiв - Львiвсъку обласну державну адмiнiстрацiю
про виконання державних IIрограм.

2.I.19. Виконуе функцii головного розпорядника коштiв за
,,l затвердженими рiшенням cecii програмах районного бюджету:
', - фОРIчryе еДИНУ МеРеЖУ розПорядникiв i одержувачiв коштiв раЙонного

бюджету та протягом року вносить змiни до мережi;
- фОРМУе ПасПорти бюджетних програм за BciMa програмами головного

розпорядника коштiв районного бюджету на поточний pik та подае на
ЗаТВердженнrI до управлiння фiнансiв районноi державноТ адмiнiстрацiТ;;1, ^- забезпечус доведення до розпорядникiв нижчого рiвня та одержувачiв
бюджетних коштiв паспортiв вiдповiдних бюджетних про|рам;

- СКJIаДаС ПО КОЖнiЙ програмi звiт про виконання паспорту бюджетноТ
програми. Подае iнформацii та звiти щодо виконаннrI програм за кожним
напрямом використання;

- ПРИ ПОСryПЛеннi вiд управлiння фiнансiв районноi державноi
адмiнiстрацii коштiв з мiсцевого бюджету за yciMa кпквК здiйснюе розподiл
коштiв загаlrьного та спецiального фондiв мiсцевого бюджету на утримання
розпорядникiв нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв вiдповiдно до
затверджених кошторисiв та помiсячних планiв асигнуванъ в розрiзi кодiв

. економiчноi класифiкацiТ видаткiв;

- приймае звiтнiсть вiд установ та органiзацiй про виконаннrI мiсцевих
(районних) бюджетних програм ;

- фОРМУе ЗВеденi кварталънi та рiчну звiтностi по районнiй державнiй
адмiнiстрацii про виконання мiсцевих (районних) бюджетних програм та подае
до управлiння Щержавноi казначейськоТ служби Украiни у Кам'янка-Бузькому
районi ЛьвiвськоТ областi та управлiння фiнансiв районноi державноТ
адмiнiстрацii;

- складае (на пiдставi отриманих вiд розпорядникiв нижчого рiвня та
одержувачiв бюджетних коштiв) та надас до управлiння фiнансiв районноi
державнот адмiнiстрацii звiти про виконання паспортiв бюджетних програм по
кожнiй програмi. Подае iнформацii та звiти щодо виконаннrI програм за кожним
напрямом використаннrI.

2.|.20. ЗабезпечуС зберiгання, оформленнЯ та передачу до apxiBy
оброблених первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi е пiдставою для
вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй ru .*ъд.ння звiтностi.



2.|.21,. Бере участь у роботi з оформлення матерiалiв rцодо нестачi,
крадiжки коштiв та майна, псування активiв.

2.|.22. Вживае заходiв щодо усунення порушень та недолiкiв, виявлених
пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами.

2.|.23. Розробляе та готуе проекти розпоряджень, доручень та листiв

районноi державноi адмiнiстрацii з питань, що належать до компетенцii вiддiлу.

2,1.24. Проводить семiнари - навчання з працiвниками фiнансових служб
структурних гriдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii та районних установ
(розпорядникiв нижчого рiвня) щодо дотримання нормативно-правових aKTiB,

що регламентують бюджетнi вiдносини i фiнансово-господарську дiяльнiсть
. бюджетних установ.

:!| 3. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть
З.1. Вiддiл мае право:

3.1.1. Встановлювати обlрунтованi вимоги щодо порядку оформлення i
поданшI у вiддiл структурними uiдроздiлами апарату районноI державноi
адмiнiстрацii та самоотiйними структурними пiдроздiлами районноi державноТ
адмiнiстрацii первинних документiв для iх вiдображення у бухгалтерському
облiку, а такOж здiйснювати контроль за Iх дотриманням.

З.|.2. Одержувати, у встановленому порядку, вiд структурних
пlдроздlлlв районно1 державно1 адмlнlстрац11, 1нших розпорядникlв коштlв
нижчого рiвня та одержувачiв коштiв державного бюджеry звiти, необхiднi
вiдомостi, довiдки та iншi матерiали, а також пояснення до них.

3 . 1 .З . Подавати керiвництву районноТ державноТ адмiнiстрацii пропозицii
щодо удоскон€шення порядку веденшI бухгалтерського облiку, складення
звiтностi, здiйснення поточного контролю та провадження фiнансово-
господарськоi дiяльностi.

З.I.4. Iнформувати керiвника апарату районноi державноТ адмiнiстрацiT
про покJIадання на працiвникiв вiддiлу обов'язкiв, що не н€Lлежать до
компетенцiI вiддiлу, а також у вигIадках, коли вiдповiднi пiдроздiли або
посадовi особи не надають вiддiлу необхiдних документiв дJuI вирiшюння
порушених питань.

3.1.5. Брати участь у нарадах та iнших заходах з питанъ фiнансовоi
роботи, що проводяться в районнiй державнiй адмiнiстрацii, та скJIикати наради
з питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу.

З,2. Началъник вiддiлу - головний бухгалтер:

З.2.|. Здiйснюе органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдставi
встановлених правил його веденнrI, забезпечуе вгIровадження та використання
суtrасних засобiв автоматизацii облiково-обчислюваJIьних робiт, попереднiй "

контроль за своечасним i правильним оформленням документiв i законнiстю
проведення операцiй.

3.2.2.Здtйснюе загалъне керiвнлiцтво дiяльнiстю вiддiлу, забезпечуе
ефективнийтарацiональний розподiл-посадових обов'язкiв мiж працiвниками з



урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацii та запобiгання

зловживань пiд час ведення бухгалтерського облiку, несе персонuLпьну

вiдrrовiдаrrьнiсть за виконаншI покJIадених на вiддiл обов'язкiв.

З.2.З.Забезпечуе н€IJIежЕу трудову дисциплiну та високу органiзоваНiСТЬ

працiвникiв.

3.2.4. Погоджуе проекти договорiв (KoHTpaKTiB), у тому числi про повну
iндивiдуалъну матерiальну вiдповiдалънiсть, забезпечуючи дотримання вимог
законодавства щодо цiлъового використаннrI бюджетних коштiв та збереженшI

майна.

з.2.5. Здiйснюс контроль за вiдображеннrlм у бухгалтерському облiку
Bcix господарсъких отrерацiй, складаншIм достовiрноТ бу<г€}лтерськоi звiтностi
на пiдставi первинних документiв та бухгалтерсъких записiв, наданих йому в

установленi термiни вiдповiдними пiдроздiлами апарату та структурними
пiдроздiлами районноi державноТ адмiнiстрацii, та пiдписуе звiтнiсть.

з.2.6. Здiйснюе контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
списання (передачi) рухомого та нерухомого майна.

з.2.7. Вiдмовляе у прийняттi до облiку документiв,*пiдготовлених з

порушенням Ьстановлених вимог, а також документiв щодо господарсьцих

операцiй, Що проводяться з порушенням законодавства, та iнформуе

керiвництво про встановленi факти шорушення бюджетного законодавства.

з.2.8. Здiйснюе контролъ за правильнiстю проведення розрахункiв при

здiйсненнi оплати ToBapiB, ръоi' та послуг, вiдповiднiстю перерахованих коштiв

за обсяги виконаних робiт, придбанi товари чи наданi посrryги згiдно з умовами
укJIадених договорiв, у тому числi договорiв оренди.

3.2.9. Спiвпрацюе з управлiнням фiнансiв районноi державноi
адмiнiстрацii, управлiнням ,щержавноi казначейськоI служби Украiнц у
кам'янка-Бузъкому районi Львiвськоi областi, Львiвською обласною

державнОю адмiнiстрацiею, iншими державними установами та органiзацiями.

4. Прикiнцевi положення

вiддiл обов'язкiв, якi не передбачонi * цим4.I. Покладення на
Положенням i не стосуютъся компетенцiТ вiддiлу, не допускаеться.

4.2. Районна державна адмiнiстрацiя створюс належнi умови ДлЯ

ефективноi роботи i пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв вiддiлу, забезпечУе

примiщенням, сучасними засобами оргтехнiки та зв'язку, нормативними
актами та довiдковими матерiалами з питань бухгалтерського облiку.

4.З. Структуру i чисельнiсть вiддiлу затверджус голова раионно1

державноi адмiнiстрацiт в межах граничноi чисельностi вiдповiдно до штатЕого

розпису i кошторису витрат на утримання апарату районноI державноТ
адмiнiстрацii.


