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l. Загальнi положення
Фiнансове управння Безлюдiвськоi селищноi ради (далi Фiнансове

управл,iння) € виконавчим органом БезлюдiвськоТ селищноi ради,утворюсться Радою вiдповiдно до Закону Украiни uПро мiсцеве
самовряДуваннЯ В YKpaiHi>. Фiнансове управлiння е пiдзвiтним,
пiдконт,роJIьним селищнiй Радi, секретарю селищноi ради, а з питань
злiйснення делегованих йому повноважень органiв виконавчоi влади - також
пiдконтрольним вiдповiдним органам виконавчоi влади та пiдпорядкований iT
виконавчому KoMiTeTy, селищному головi.

У своТЙ дiяльностi Фiнансове управлiня керуеться Конститучiсю Украiни,
законами УкраТни, Бюджетним кодексом Украiни, актами Президенга
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, BepxoBHoi Ради Украiни, накuвами
MiHicTepcTBa фiнансiВ Украiни, накЕвами та iнструкцiями !ержавноI
казначейськоi служби Украiни, рiшеннями селищноI ради, розпорядженнями
селищ}rоТ голови, а також цим Положенням.

Фilансовий управлiння с юридичною особою публiчного права, ма.
рамостiйниЙ бшtанс, рахунки В органах !ержавноi казначейськоi служби
укратни, печатку iз зображенням 

'Щержавного Герба Украiни та своiм
найменуванням, власнi бланки та штампи.

2, основними завданнями Фiнансового управлiння €:

-- зdбезпечеНня реалiзацiТ державноi бюджетноi полiтики на територii
Без.пrолiвськоТ селищноТ ради (далi - селищна рада);
- tIровеДеннЯ р.азоМ з iншими виконавчими органами селищноТ ради,ст,руктурними lttдроздiлами Ради анаrriзу фiнансово-економiчного стану

територiальноi громади, перспектив iT подальшого розвитку,
-iрозроблення в установленому порядку проекту селищного бюджету та його
прогнозу на сереlIньостроковий перiод i подання ix EIa поIIереднiй розгляд та
схвалення викоF{авчому KoMiTeTy ради;
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коlц,tiв;

- розробка пропозицiЙ щодо удосконалення методiв фiнансового i

бтоджетного планування та здiйснення витрат;

- ЗДiЙснеtrня загальноI органiзацii та управлiння виконанням селищного
бrо2lжеr,у, коор/lинацiя в межах своеТ компетенцiТ дiяльностi учаснl,tкiв
бюJ(жетного процесу з питань виконання бюджету;

- l]редставлеItIlя прогнозу бюджету та проекту рiшення про бюджет
сеJIишIноI ради, схвалених виконавчим KoMiTeToM, на засiланнях постiЙних
комiсiй та пленарних засiданнях селищноi ради;

- з,ltiЙснення контролю за дотриманням бюджетного законодаI]ства на ycix
стаltiях бюджетttого процесу.

3. ФirIансове управлill}lя до покладеtlих на }Iього завдаllь:

- забезпечус рсаJIiзацiю державноТ бюджетноТ полiтики в межах вiдповiлноi'
,гериторiальноi громади ;

- органiзовУе виконання КонститучiТ i законiв УкраТни, aKTiB Президента
Украitlи, Кабilлету MiHicTpiB Украiни, наказiв IИiHicTepcTBa фiнансiв УкраТrrи
,та з:tiйсненIlrl ]{оIlтролIо за Тх реалiзацiею;

- ,забезпечуе у межах своiх повноважень захист прав i законних iHTepeciB

фiзичних та юридичних осiб;

- I,oTye гrроIrозицii щодо фiнансового забезпечення заходiв соцiально-
е t<ol toM iчно 1,o ро:] витку територiальноI громади ;

- бере участь у розробленнi балансу фiнансових pecypciB сiльськоТ ради,
анаlliзуе соцiа:tьtlо- економiчнi показники розвитку територiальноТ громади
,га враховус Тх пiд1 час складання проекту та прогнозу сiльського бюджету;

- t]Ilосить пропозицii щодо проекту сiльського бюджету;

- бсре участь у:

гliдго,товцi заходiв щодо розвитку територiа.llьноТ I,ромади та

регiонал ьного розвитку;

погодженнi проектiв нормативно-гIравових aKTiB, розроблених iншими
виконавчими органами та структурними пiдроздiлами сiльськоТ ради;

розробrrеrlrri проектiв нормативно-правових aKl,iB, головними

розробгrикаN4и яких с iншi виконавчi органи та cTpyкTypHi пiдрозлiзlи
сiльськоi рали;

,i
- складацнd та виконання в установленому порядку розпису селищного
бюджетуl, - $абезпечення ефективного i цiльового використання бюджетних



lliлгот,овrli llропозицiй стосовно доцiльностi запровадження мiсцевих
подаr,кiв, зборiв, пiльг;

розробленнi проектiв розпоряджень голови сiльськоТ ради;

- ана.пiзуе соцiально-економiчнi показники розвитку територiальгrоi громади
,га враховуе Тх пiд( час складання проекту сiльського бrодх<ету;

- забезпечус здiйснення заходiв щодо запобil,ання i проr.идii корупцiт;
розробляс i доводить до вiдома головних розпорядникiв бюджетних коштiв
сi.itl,ського бьолжету iнструкцiт з пiдготовки бюджетних пропозицiй до
проl,нозу сi.ltьського бюджету;

- ПРОВОДИТЬ пiд Час складання i розгляду прогнозу сiльського бюджету
аНаЛiЗ бЮДхtетних пропозицiй, поданих головним розпорядником бюджетних
коtrl,гiв;

- llРиЙмас рituсttня про включення бюджетноi пропозицiТ ло прогнозу
сiльського бюля<ету;

- РОЗробляс i доводить до вiдома головних розпорядникiв бюджетних коштiв
ci"ltbcbKoгo бюлltссту iнструкцiТ з пiдготовки бюджетних запитiв; - визначас
ПОря/lок 'га с,гроки розроблення бюджетних запитiв головними
po,]r lорядниками бюджетних коштiв;

- IlрОВоДить пiд час складання i розгляду проекту сiльського бюджету ан€IJ,Iiз

бrоджетних запрIl,iв, поданих головним розпорядником бюджетних коштiв,
Il{o/to його вiлповiдностi MeTi, прiоритетностi, а ,гакож лiсвостi та
ефективноотi використання бюджетних коштiв;

- llриЙмас рiшення про включення бюджетного запиту до пропозицiй до
проек,гу сiльського бюджету;

- бсре учас,гь у lliдготовцi звiтiв сiльського гоJIоIJи;

- l'oTyc СамостiЙно або разом з iншими виконавчими органами та
сТруктурНими пiдроздiлами ради iнформацiЙнi та аналiтичнi матерiали д_ltя

l Io.rlaгlIlя Тх ci:tbcbl{oMy головi;

- рсlзроб.llяс ]rорr{лок складання i виконання розпису сiльського бюджету;

- складас i заr,верджу€ розпис сiльського бюджету, вносить в установленому
порядку змiни до нього, забезпечус протягом бюджетного перiоду
вi:tгrовiднiст,ь розпису сiльського бюджету встановленим бюджетним
IIрl.,lзначенIJяIvI: якlдо до початку нового бюджетного перiоду не прийнято
рirItсrlня про сi",rьський бюджет складас та затверджу€ тимчасовий розпис
сirIьського бюдrкету з обме){tеннями, встановJIеними Бtоджетним кодексом
Украiни;



- складае та затверджуе паспорти по бюджетних програмах, виконання яких
безпосередньо забезпечуе Фiнансовий вiддiл;

- 11огоджус паспорти бюджетних програм головЕIих розIIорядникiв коштiв
сiLlьського бюджету;

- здtiйсrrю€ розподIiл та перерахування коштiв з paXyHKiB сiльськоt.о бюдже.гу
гоJIов]Iим розI]орrIдникам бюджетних коштiв та iншим бlоджетам вiдповiдно
]lo t]имог чинного :}аконодавства;

- lrеревiряс правильнiсть складення i
використання коштiв установами та
сiльського бю2lх<ету;

- гIроводиl,ь

фiнансовими

затвердження кошторисiв та пленiв
органiзацiями, якi фiнансуються з

експертизи сiльських програм cTocol]Ho забезпеченост.i Тх

ресурсами;

- здiйсню€ за участю органiв, що контролюють справляння налходжень до
бТОДЖеТУ, ПРОГНОЗУВаННЯ та аналiз надходження доходiв до сiльського
бtсl:tжету, в}lосиl,ь пропозицiт щодо заходiв з мобiлiзацiт /lодаткових
I{a. txoj(жetlb llO l]ього;

- органiзовуе виконання сiльського бюджету, забезлечус разом з,гери,горiальнимИ органамИ Щержавноi податковоТ служби УкраТни,
!ержавнот казrtачейськот служби Укратни, iншtими структурними
пi:tроздtiлами рали надходження доходiв до сiльського бюджету та вживас
захо/Iiв що/tо сt|rсктивного витрачання бюджетних коштiв;

- го,гус i подае сiльськiй радi офiцiйний висновок про перевиконанI]я чи
rIедовиконанItя .ltохiднот частини загального фонду сiльського бюджету, Ilpo
обсяг залиulкiв коштiв загального та спецiального (KpiM власних надходжень)
фондliв сi.llьського бюджету для прийняття рiшення про внесення змiн до
сiльського бюджету;

- за рirпенням сiльськот Ради розмiщус тимчасово вiльнi кошти сiльського
бrо,rtrкеr,у на tsкJrа/lних (депозитних) рахунках банкiв;

- аrtа.ltiзус бтодцжетну та фiнансову звiтнiсть про викоIлання сiльського
бtо2lжету та iнших фiнансових звiтiв, поданих територiалitьними органами
,Щержавноi' каз ttачейськоi служби УкраТни;

- irlформус, сi,lьського голову про стан виконання сiльського бюдже].у за
кtl,кгtий звi,гний перiод i подае на розгляд сiльськот Ради рiчний .га

квартальний звiти про виконання сi-пьського бюдrкету;

_- 
ро3гляfiас звернення щодо видiлення коштiв iз резервного фонду сiльського

0юдЖету та готус ltропозицiТ щодо прийняття вiдповiдних рiшень;



- розглядас у встановленому законодавством порядlry звернення громадян.пil(IIрисмс.'.I]) yc.l.a.IoB i органiзацiй; 
-I---A"J

- оtIрацьовус заIIити i звернення народних дегIутатiв Украiни та депу.га,гiвсiльськоi Fади; - погоджуе висновки Ti подання контроJIюючих органiв щодоповернення помиJIково чи надмiру зарахованих коштiв з сiльського бюджету;
- tIОГОДЖУе РiШеННЯ ЩержавноТ податковоI служби щодо наданIIя
розс'роЧеннЯ (вiдстроЧення) податкоВих зобоВ'язанЬ або податкового боргуза мiсцевими податками та зборами; - опрацьову€ висновки постiйнихкомiсiй сiльськоТ ради;

- r,oTye (берС участЬ у пiдготОвцi) проСкти угоД, договорiв, меморандумiв,Irротоколiв зус,грiчей делегаuiй i робочих груtr у межах cBoii повноважень;
- ЗДiЙСНЮе КОНТРОЛЬ За ДОТРИМанням бюджетного законодавства на кожнiйст,адii бюдх<етноl,о процесу; - застосову€ попередженI{я про неналежне
виконання бюдхсетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення
бtоrtжет,ноI,о закоI Iодавства;

- llриймас рiшення про застосування визначених Бюджетним
укратни захо/tiв впливу до учасникiв бюджетного процесу за .

бю,цжетного законодавства у межах встановлеI{их l'oB'oL]aжe'b, 
.

tlро,],околу про порушення бюджетного законодавства або акта
доданих до t{их ма.герiалiв, зокрема:

зуtlиI{ення о]rерацiй з бюджетними коштами;

] rризупинення бtолжетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

tlовсрнення бюджетних коштiв до бюджету;

безспiрне вилуLIеIIня коштiв з бюджету;

- забезпечус /tоступ
Ф i l-rансовий вiддi-lt ;

t кодексом
порушення
r-ra пiдставi
: ревiзiI tа

до публiчноi iнформацii, розпорядником якот €

- постiйно iгrформус населення про стан здiйснення визначених законом
Ilоl]IIоважень' - за потреби готу€ документи на отримання позики в,гери,горiаJlьIIом)' вiддiленнi !ержавноi казначейськоТ слух<би Украiни з
е,iIиIJоГО казначейського рахунку дJlя tIокриття тимчасових касових розривiв,пов'язаних iз забезпеченням захищених видаткiв;

- органiзовус роботу з укомплектування, зберiгаllня, веденr{я облiку та
t]икор1.1стаIltIя apxi вних документiв;



- забезпечус у N,Iежах свотх повноважень реалiзацiю державнот полiтики
сl,осовно захисl,У iнформацii з обмежениМ достуIIом; - бере участь увирitлеltНi вi/tllовiднО дО законодавства колективних трудових спорiв
(коrrфлiктiв);

- забезпечуе захист персонаJIьних даних; -
виробничих та соцiально-побутових умов
вiл,,tiлу,

- координу€ дiяльнiсть постiйноi
фirrансiв та комунальноi власностi.

KoMicii з пита}{ь бrоджету, економiки,

- ,зlltйснюе iHrrri передбаченi законом повноваження.

4. ФiHallcoBe управлiння ма€ право:

- одержувати ]] установленому законодавством порядку вiд iнших виконавчих
opl,attiB, структурних пiдроздiлiв ради, територiальних органiв !ержавноi'
казltачеЙськоТ службИ Украiни, !ержавноi податковоi служби Украiни,
пi/tlтриемств, установ та органiзацiй неза:rежно вiд форми BJIacI]ocTi та Тх
ПОСаДОВИХ ОСiб lЦОКУМенТи, матерiали та iнформацiю з питань, що виникають
llilt час скJIаli{аIIня, розгляду, затвердженrIя i виконання бюджету та
зlзiгування про його виконання;

- заJIучати фахiвrliв iнших виконавчих органiв, структурних пiдроздiлiв ради,
rti/lltриемстI], ус,ганов та органiзацiй, об'еднань громадян (за погодженням з
тх керiвникап,rи) до розгляду питань, що нсLтежать до компетсltцij'
Фiнансового вiддiлу;

- корисТуватисЯ в установленому порядку iнформаIliйними базами оргаrriв
t]tlконаt}чоi' вilа/_(и, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами сttецiальноI.о
зlз'язку та ittrпими технiчними засобам

- скJIикатИ В ус,гановЛеномУ порядкУ нарадИ з питанЬ, ЩО наЛежать до
компетенцil' Фi}i aI Iсового вiддiлу.

5. I},lасмолiя сIriIIансового управJriння з iншими оргаIlами та структурами

Фiнансове управлiння в установленому законодавством IIорядку та у
межаХ повнова}кенЬ взасмодiс з iншими виконавчими органами селищноi
pa/lr], с],рукl,),р}Ii]ми пiдроздiламlr Й апаратом ради, територiальними
оl]],lttlаNlИ MiHic,r,epcTB, iншrих центраJIЬних оргаrtiв виконавчоТ tsJlа/\и, а також
lliдrlрисмстI]аN,lи. установами ,Ia органiзацiями з метоЮ створенНЯ УМОВ ДJIЯ
Ilровалження rrослiдовноТ та узгодженоi дiя,,rьносr,i щодо cTpoKiB,
гrсрiоличнсlстi олержання i передачi iнформацiт, необхiднот д"тtя належного
викоFIаIIНя IIокJIа/lениХ на нього завдань та здiйснення заIIлаI]ованих заходiв.

забезпечуе створення н€uIежних

для працiвникiв Фiнансового



б. Керiвництво фiнансового управлiння

Фi НаНСОВе УПРаВЛi Н НЯ ОЧОЛюе начаJIьни к, якийпризначасться на посадута звiльняеться з посади селищним головою згiдно l, ,ч*оrодавством прослужбу в органах мiсцевого самоврядування.

Начал ьн и к Фi нансового управл i н ня :

- здiйснюс керiвництво дiяльнiсткl Фiнаtlсtlвим у1-1равлiнням, несеперсон€цьну вiдповiдальнiсть за органiзацiкl та результати його дiяльностi,сприя€,створенню нt}лежних умов прашi в Фiнансовому управлiннi;
- Подас на розгляд радИ змiни до Положення про Фiнансове;управлiння -затверджуе посадовi iнструкцiт працiвникiв Фiнансового управлiння тарозподiляс обов'язки мiж ними;

- планус роботу Фiнансового управлiння;
- затверджу€ розпис доходiв i видаткiв селиlцного бюджету на pik iтимчасовий розпис на вiдповiдний перiод, забезпечус, вiдповiднiсть розписуселищного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- вжИвас захоДiв rдодО вдосконаJlеllllя органiзацii.та пiдвищення ефективностi
роботи Фi нансtlвогo у пpaBll i н ня ;

- ЗВlТУС IlеРеЛ СеЛИЩ|lоtо радою, сеJlищним головою про виконанняпокладеНих на Фiнансове управлiння завдань та затверджених планiв роботи;
- Представляс iнтереси Фiнансового управлiння у взаемовiдносинах з iншимивиконавЧими органамИ селищнОТ ради, структуРними пiдроздiлами селищноi
ради, з мiнiстерствами, iншими центр€lль ними органами виконавчоТ влади,пiдприемствами, установами та органiзац iями:
- ВИдас у межах своТх повноваже}Jь накази, органiзовус контроль за Тхвиконання м;

- Подае на затвердження селищному головi проекти кошторису та штатного
розпису Фiнансового уllравлiння в межах визначенот граничнtll' чисельностi
та фонду оплати rlpatti його прачiвникiв;

- розпоряджасться коtl]тами у межах кошторису Фiнансового управлiння;- органiзовус роботу з пiдвищення рiвняпосадових осiб Фi нансового управлi н ня;
професiйноТ компетентностi



- здiйсню€ У rIорядку' передбаЧеномУ законодавстI]оМ притrIгнення дод ис t Iи llлiнарtlоi' rзiдповiдалrьностi 
;

- IIодас селищному головi пропозицii щодо премiюваFlilя та встановленняна,r(бавок працiвникам Фiнансового управлння;
- ttриймае tla роботу та звiльняс з робоr,и гrрацiвrlикiв ФiнансовогоyLrpaB"lriH'я у rlо=рядку, передбаченому законодавс'вом про працю, якi не сI]осадовими особами мiсцевого самоврядування;

- здiйснюе заохочення та притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;
- проводи',ь особистий прийом громадяIr з питань, що належать доIIоl]}lоважеrlь ФiI{ансового управлiння;
- забезпечуе дотримання працiвниками Фiнансового

Btry,гpir_rtHboI,o с-lтужбового i трулового розпорядку та
дисttиплiни;

- з:tiйсгrlос ilrrui tI()вноваження, визначенi законом.

7. Заключнi llоложення

I-IаказИ IrачаJIыIика Фiнансового управлiння, Що суперечать
Коrrституuii' ,га законаМ Украiни, актам Президента Украiни, Кабiнету
Mirric,piB УкраТtlи, MiHicTepcTB, iншиХ чa"rр-"них органiв викоНавчоТ ВJtсr/{И.
мо)iуть бу.ги cKacoBaнi селищною радою.

Фiнансове управлiння утриму€ться за рахунок копlтiв селищного
бrо,,Iх<ету.,Ly.

['ранична чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв Фiнансового
угlрав:riння визначаються В межах вiдповiдних бюдiке.гних призначень увсl,ановленому законодавством порядку.

II]таr,ниil розпис та кошторис Фiнансового управлiння,
заl,вердх(уlо,гься в установленому законодавством порядку.

J[iквiдацiя та реорганiзацiя Фiнансового управлiння здiйснюсться за
рirIrенням ceciT сеJlищноТ ради.

управлiння
виконавськоi

Секретар БезлrодiвськоТ селищноТ ради Яна СТАСеВА


