
ПОЛОЖЕННЯ

про фiнансовий вiддiл

юдiвськоi селищноi ради

смт. Безлюдiвкао 202l р,

зА,гвЕр

рiшенням хVII
БезлюдiвськоТ иU{ноТ
V[II склика

вiд l0 гру,

cecii'

Ради

.?W,l;;lt

Чптffi}



2

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВrШIЛУ

1. ФiнансовиЙ вiддiл БезлюдiвськоТ селищноТ ради (далi
самостiйним структурним пiдроздiлом i утворюеться радою

- Вiддiл) с iT

для реалiзацiТ
завдань мiсцевог0 самоврядування у фiнансовiй сферi.

2. ВiДДiл С пiдзвiтним i пiдконтрольним Безлюдiвськiй селищнiй радi,
пiдпорядковуеться селищному головi та заступнику селищного голови,
секретарю селищноi ради вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.

3. ВiДДiЛ € ЮРИдичною особою публiчного права, веде самостiйний баланс,
набувас майнових i немайнових прав та обов'язкiв з моменту його державноТ
РеССТРаЦiТ, МаС Право вiдкривати бюджетнi ресстрачiйнi рахунки в установах
!,ержавнот казначейськот служби Укратни, у межах свотх повноважень укладати
вiд свого iMeHi угоди з юридичними i фiзичними особами, бути позивачем,
вiдповiдачем, 3-ою особою у судах. Вiддiл мас печатку iз зображенням
!еРжавного герба УкраТни i власним найменуванням, штамп, фiрмовий бланк.

4. У СвоТй дiяльностi Вiддiл керусться Конституцiею та законами УкраТни,
постановами Верховнот Ради Укратни, указами i розпорядженнями Президента
УкраТни, постановами Кабiнету MliHicTpiB УкраТни, наказами MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни, flепартаменту фiнансiв XapKiBcbKoT обласноТ державноТ
аДМiнiСтрацiТ, розпорядженнями голови обласноТ та районноТ державних
адмiнiстрацiй, рiшеннями селищноТ ради та ii виконавчого KoMiTeTy,

РОЗПорядженнями та дорученнями селищного голови, а також цим Положенням
та iншими нормативними актами.

5. Штатний розпис Вiддiлу затверджусться селищним головою у межах
ГРаНИЧНоТ чисельностi та фонлу оплати працi прашiвникiв, затверджених
рiшенням ceciT селищноТ ради.

6. Посадовi обов'язки прачiвникiв Вiддiлу визначаються посадовими
iнструкшiями, якi затверджуються нач€Lльником Вiддiлу. Положення про
фiнансовий вiддiл БезлюдiвськоТ селищноТ рали затверджусться рiшенням ceciT
селищноТ ради.

7. Начальник Вiддiпу у своТй дiяльностi керусться цим Положенням.

8. Працiвники вiддiлу, якi € посадовими особами мiсцевого
самоврядування пови HHi дотримуватись вимог, передбачених законами УкраТни
uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <Про службу в органах мiсцевого
самовряду ван ня)), кПро запобi гання корупцiТ>.

9. [Оридична адреса Вiддiлу: 624В9, XapKiBcbKa область, Харкiвський
район, смт Безлюдiвка, площа ЗмiТвська, 48.

2. зАвдАння тА повновА}кЕння вlддIлу
Вiддiл утворено для здiйснення органiзацiйно-функчiональних

повноважень у фiнансовiй сферi з метою забезпечення збалансованого
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економiчного та соцiальноI,о розtsи,гку
використання iT фiнансових pecypciB.

селищноi' ради, ефективного

2. l .основними завданнями Вiддiлу €:
2.1.|. Реалiзацiя полiтики op.uniu мiсцевого самоврядування щодофiнансового забезпечення економiч"о.о i соцiального розвитку селищноТ ради.2,1,2, Складання проектУ бюджету селищноТ рuд" i забезпечення йоt.tlвиконання вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.
2.1.3. Здiйснення у встановленому законом порядку фiнансуваннявидаткiв з селищного бюджету.
2,|,4, Здiйснення контролю за дотриманням бюджетними установами тапiдприсмствами комунальноi власностi законодавства щодо ви користання нимибюджетних коштiв.

2.2.Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
2,2,1, Реалiзус вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраТни фiнансовуполiтику органiв мiсцевого самоврядування.
2,2,2' Органiзовус роботи щодо складанНя проектУ бюджетУ селищноТ рuд,i забезпечус його виконання згiдно з вимогами бюджетного законодавства.

_ 2,2,з, Розробляс i доводить до головних розпорядникiв коштiв селищного
бюджету iнструкцiт з пiдготовки бюджетних запитiв.

2.2,4. Здiйснюе аналiз бюджетних запитiв, поданих головними
розпорядниками бюджетних коштiВ щодо вiдповiдностi MeTi, прiоритетностi та
ефективностi використання бюджетних коштiв.

2,2,5, ПрийМае рiшенНя прО включенНя бюджеТногО запиту до пропозицiй
проекту селищного бюджету.

2.2.6. Подас до вiдповiдних державних органiв необхiднi фiнансовiпоказники i пропозицiТ щодо складання проекту бюджету селищноТ ради.2,2,7, Подас на розгляд виконавчого KoMiTeTy ,u рuл" проект бюджету
селищноТ ради .

2.2.8' Готус проекТ рiшень селищноТ рали про внесення змiн доселищного бюджету та затвердження звiту про його виконання.
2,2,9, РозглядаС коштори:И i штатнi розписи бюджетних установ таорганiзацiй i викОнавчих органiв ради, що фiнансуються з бюджету селищноТ

Ради .

2.2.|0' Здiйснюе У встановЛеномУ порядкУ фiнансуваннЯ видаткiв збюджету селищнот ради.
2.2,1l. Складас i затверлжуе тимчасовий розпис селищного бюджету та

розпис селищного бюджету, вносить В установленому порядку змiнй дорозпису селищного бюджету, забезпечуе протягом бюджетного перiолу
вiдповiднiсть такого розпису встановленим бюджетним призначенням.

2.2.12. Затверлжус паспорти бюджетних програм з урахуваннямпрограмно-цiльового методу в бюджетному Процесi.
2.2.1з. Перевiряс правильнiсть складення i затвердження кошторисiв та

планiв використання коштiв установами i органiзацiями, якi фiнансуються з
селищного бюджету.
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2,2.14. ЗабезпечуС викорисТання коштiв !ержавного бюджету УкраТни,

передбачених для бюджету селищноТ ради.
2,2,15, Розглядас звiти про виконання бюджету та iншi фiнансовi звiти,поданi органами !ержавного казначейства УкраТни.
2.2.16.Iнформуе про хiд виконання бюджету селищноТ ради у поточному

бюджетНому перiOдi та пiдсумкИ виконанНя бюджету за piK.
2.2.17.Погоджу€ проектИ розпорядчиХ документiв виконавчих органiв,

пов'язанi зi складанняМ i виконаНпr, drд*ету селиu{ноi ради.2.2,|8. ЗдiйснюС контролЬ за дотриманням виконавчими органамиБезлюдiвськоТ селищноТ рали вимог законодавства та iнших нормативних aKTiB
з фi нансово-бюджетних питань.

2.2.19,Здiйснюе забезпечення
полiтики на piBHi селищноТ ради.

2,2,20, Здiйснюс аналiз виконання доходноТ частини селищного бюджету.
2.2,2l. Здiйснюе органiзачiю та проведення роботи з планування iпрогнозУваннЯ доходiв, що надходять до селищного бюджету.
2,2,22. Здiйснюс заг€UIьне методичне керiвництво, розробку вказiвок i формз питань складання проекту бюджету щодо доходiв для структурних пiлрозiiпi,

селищноТ ради, координус дiяльностi учасникi в бюд*arпо.Ь npolra.y.
2,2,2З, Витребус, одержус та узаг€Lпьнюс iнформацiю вiд brpynrypn"*

пiдроздiлiв селищнот ради, органiв державнот податковот служби, iнших
компетентних органiв стосовно надходжень доходiв бюджету.

2.2.24. Здiйснюс пiдготовкУ MaTepia;riB, зведених аналiтичних таблиць i
розрахункiв щодо доходiв бюджету, здiйснюе монiторинг виконання бюджету
селищноТ рuд" за доходами.

2,2.25, Здiйснюс пiдготовку аналiтичних доповiдних записок про стан
виконання дохiдноТ частини бюджету селищноТ ради, розробляе прЬпозицiТ
щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.

2.2.26. Збирае та узагальнюс iнформацiю про надходження мiсцевих
податкiв та зборiв до бюджету селищнот ради, у тому числi в розрiзi платникiв.

2,2,27. ЗдiйснЮс контролЬ за станоМ виконанНя бюджету розвиткуселищнОТ ради' повнотоЮ надходженнЯ коштiв вiД приватиЗаuiТ, 
-прооu*у 

,Ъ
оренди майна i земельних дiлянок, у тому числi в розрiзi платникiв.

2,2,28, Здiйснюе нагромадження та систематизацiю iнформачii про oKpeMi
показниКи еконоМiчногО розвиткУ громадИ щодО надходження податкiв i збЪрiв
з метоЮ викорисТання iнформаuiТ для прогнозування доходiв бюлжету.

2,2.29. Здiйснюс пiдготовку Довiд96, службових записок про стан
надходження доходiв з пропоЗицiями щодо збiльшення та полiпшення
механiзМу Тх наДходженНя, уведеНня нових видiв мiсцевих податкiв i зборiв,
передбачених чинним законодавством.

2,2.з0. Здiйснюе пiдготовку та оформлення документiв на отримання
короткотермiнових позичок на покриття тимчасових касових розрйвiв для
бюджету селищнот ради, алмiнiстрування iнших зсLлучених фiнансiв.
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2.3.Вiддiл ма€ право:
2,3,1, Звертатись та одержувати у встановленому порядку вiд органiв

державнОТ владИ та органiВ мiсцевогО самовряДування, iнших управлiнь,вiддiлiв' пiдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи iматерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань.
2,з,2, ЗалучатИ спецiалiстiВ органiв виконавчоI влади, пiдприсмств,

установ та органiзацiй (за погодженням з Тх керiвниками), науковцiв тапрOдставникiв громадськостi для пiдготовки i розгляду питань, Що належать
до його компетенцiт.

2.з.з. Скликати у встановленоМу порядку нарадИ з питань, що н€Ulежать
до його компетенцiТ.

2.з.4. Контролювати виконання власних наказiв
про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних
Вiддiлу.

2,з,5, Видавати в межах свосТ компетенцiТ накази, якi е обов'язковими длявиконаннЯ на територiТ селищнОТ радИ BciMa органами, пiдприсмствами,
установами та органiзацiями, посадовими особами та громадянами.

2,з.6. Вiддiл користусться також iншими правами, передбаченими длявиконавчого органу селищнот рали вiдповiдно до Закону Укратни <промiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, iнших норм чинного законодавства
УкраТни.

3. оргАнIзАцIя роБоти вrддшу
з,l, Начальник Вiддiлу здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу,

розподiляс обов'язки мiж прачiвниками, очолюс та контролюс Тх роботу.
з,2, На перiод вiдпустки начальника Вiддiлу його обов'язки викону€

головний спецiалiст Вiддiлу, призначений наказом керiвника.
3.3. Виконавчий KoMiTeT селищноТ ради зобов'язаний створити умови для

норМаЛЬноТ роботи i пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв Вiддiлу, ,uб.rп.,r"r,
Тх примiщенням, засобами оргтехнiки Для виконання службових обов'язкiв,
законодавчимИ та iншиМи нормаТивнимИ актами, довiдковими матерiалами та
лiтературою.

з.4. У свотй дiяльностi Вiддiл взасмодiс з iншими виконавчими
пiдроздiлами селищноТ ради, !епартаментом фiнансiв Харкiвськоi
облдержадмiнiстрачiТ, !епартаментом економiки облдержадмiнiстраuiТ,
УправлiнняМ статистики, органами державноТ податковоТ служби,
територiал ьн им И органам И Щержавного казначейства, i н ш им и територiал in"цa 

"органами виконавчот влади, а також з пiдприсмствами, установами,
органiзацiям и, об'сднаннями громадян.

та порушувати питання
у невиконаннi наказiв

4. прАвовиЙ стдтус
ЙОГО ПРАВА

НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ,
I оБов,язки

4.|. ВiДДiЛ ОЧОЛЮС НачаЛьник, який призначасться селищним головою на
конкурснiй ocHoBi.
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4,2, НачальнИк ВiддiлУ безпосередньо пiдпорядкований головi селищноТ

Ради та застуПникУ селищного голови вiдповiдно до розподiлу фУнкцiон€Lльнихобов'язкiв.
4,з, Квалiфiкацiя та компетенцiя, зокрема, KoHKpeTHi обов'язки та праваначальника Вiддiлу визначаються цим Положенням.
4,4, Начальник ВiддiлУ вiдповiдно до покладених на нього обов'язкiв:
4,5.1. Здiйснюе загальне керiвництво роботою Вiддiлу.
4,5,2, Забезпечус якiсне та своечасне виконання покладених на Вiддiлзавдань та доручень керiвництва ради.
4.5.з. Затверлжуе Положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Вiддiлу тапосадовi iнструкцiт працiвникiв Вiддiлу.
4,5,4, Признача€ на посаду i звiльняс з посади у порядку, передбаченому

законодавством про службу в органах мiсцевого самоврядування, присвоюс Тмранги службовцiв мiсцевого самоврядування, приймас рiшення про Тхзаохочення та притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдало"о.rl.
4.5.5. Приймае на роботу та. звiльняЪ з роботи у пор"д*у перелбаченому

законодавством про працю, працiвникiв Вiддiлу, якi не .'по.uдовими особамиорганiв мiсцевого самоврядування, приймае ii,п.""o про ix заохочення тапритягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi.
4,5,6' ЗабезпеЧус взасмОдiю ВiдДiлу З iншимИ виконавЧими органами ради.4,5,7, Розпоряджасться коштами в межах затвердженого кошторису

доходiв i видаткiв на утримання Вiддiлу, мас право розпорядження рахункамита право першого пiдпису платiжних, розрахункових, i"tll"" фiнансових i
банкi вських документi в.

4.5.8. Здiйснюс постiйний контроль за
тасмницi, конфiденцiйноl' iнформаuiТ, що
службовоТ iнформацiТ у Вiддiлi.

забезпеченням охорони державноТ
с власнiстю держави, а також

4,5,9, ВiдповiДас на зверненНя, скаргИ, запити й пропозицiТ громадян таюридичних осiб, що надходять безпосередньо до Вiддiлу ,u порушенi питання,
якi належать до його компетенцii.

4,5,10, КонтролЮс дотриМаннЯ особовиМ складоМ Вiддiлу вимог ЗаконуУкраТнИ <ПрО службу в органах мiсцевого самоврядування)), <Ilpo засадизапобiганнЯ i протиДiТ корупЧiТ>, <ПрО достуП дО публiчнОТ iнформацij)> таiнших нормативно-правових aKTiB Украiни.
4,5,1l, Забезпечус дотримання працiвниками правил внутрiшнього

трудовогО розпорядкУ та виконавськоТ дисциплiни, рачiональний розподiлобов'язкiв мiж ними, вживае заходiв щодо пiдвищення фаховоТ квалiфiкацiТ
працiвникiв Вiддiлу.

4.5.12. Видас у межах свосТ
розпорядчого характеру, органiзовус
складом Вiддiлу .

4.5.1З. Затверлжус розпис доходiв, видаткiв, кредитування та фiнансуваннябюджету селищноТ рали на piK i тимчасовий розпис на вiдповiдний перiол.
4.5.14. Подас на затвердження головi селищнот ради проекти кошторису та

штатного розпису Вiддiлу в межах затвердженоi штатноi чисельностi.

компетенцiТ накази органiзацiйно-
та контролюс Тх виконання особовим
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4.5.15. Здiйснюс керiвництво та вiдповiда€ за органiзацiю роботи щодо
забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону прачi.

4.5.16. Веде особистиЙ прийом громадян та ор.uпi.оЪу. розглядпропозицiй, заяв та скарг працiвниками Вiддiлу згiдно iз Законом УкраТни кПро
звернення громадян).

4,5,17. ЗабезпеЧус збереженнЯ iнформацii в паперовому та електронному
виглядiо створенот в процесi дiяльностi, прийман"r-пaрaлu"uпr" if при змiнi
(звiльнеНнi, переведеннi тошо) прашiвникiв.

4.5. l 8. Здiйснюс iншi повноваження, визначенi чинним законодавством.4,5. Начальник ВiддiлУ повинеН знати: закони УкраТни, що стосуються
дiяльностi Вiддiлу, укази та розпорядження Президента Укратни, постанови
ВерховноТ Ради УкраТни, постанови та розпорядження Кабiнету MiHicTpiB
укратни, iншi пiдзаконнi нормативно-правовi акти, конвенцiт, aiu"лuр, и та
рекомендацiт мiжнародних органiзацiй з питань фiнансiв; порядок пiдготовки та
внесення проектiв нормативно-правових aKTiB; сучаснi методи управлiнняперсоналом; основи економiки, фiнансiв, ринку працi, трудового законодавства,
психологiТ працi; правила дiлового етикету; правила охорони праrri та
протипоЖежногО захисту; ocHoBHi принципИ роботи на комп'ютерi та вiдповiднi
програмнi засоби; дiлову мову, лержавну мову.

4.6. На посаду начальника Вiддiлу призначасться особа з вищою
освiтою вiдповiдного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHSM магiстра
або спецiалiста, стажем роботи за фахом на службi в органах мiсцевого
самовряДуваннЯ та державнiй слуЖбi на керiвниХ посадаХ не менше 3-х poKiB
або (при необхiдностi) на керiвних посадах за фахом в iнших сферах управлiнняне менше 5 poKiB та пiслядипломною освiтою у галузi знань <flержавне
управлiння.

4.7. Начальник Вiддiлу несе вiдповiдальнiсть за:
4.8.1.НеНаЛеЖНУ Органiзашiю роботи Вiддiлу, незадовiльний стан

дiловолства, службовоТ та виконавськоТ дисциплiни. I-iезабезпечення виконання
покладених на Вiддiл завдань та функчiй, передбачених цим Положенням.

4.8.2. НегативНi наслiдки наказiв, доручень, самостiйно прийнятих рiшень
пiд час виконання службових обов'язкiв та за бездiяльнiсть.

4.8.3. Незабезпечення створення наJIежних умов з охорони працi.
4.8.4. Невiдповiднiсть прийнятих ним рiшень вимогам чинного

законодавства.
4.8.5.Невиконання рiшень селищноТ ради та iТ виконавчого KoMiTeTy,

розпоряджень i доручень голови селищноТ рали.
4.8.б.НесвосчаснУ i недостовiрнУ поДаЧУ iнформаuiй та звiтiв, що н€Lлежать

до компетенцiТ Вiддiлу,
4.9. Начальник Вiддiлу здiйснюс iншi

Положення про Вiддiл, а також покладених
рiшеннями селищноТ ради, iT виконавчого
селищного голови.

повноваження вlдповlдно до
на нього завдань окремими
комi,гету, розпорядженнями
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5. прАвА I оБов,язки прАцtвникIв вtддIлу

5.1. Прачiвники Вiддiлу мают.ь право:
5.1.1. КористуВатисЯ правами i свободами, якi

УкраТни Конституцiею та законами УкраТни.
5.1.2. На повагУ 0сOбистоТ гiдностi, справедливого i шанобливого

ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян.
5.1.3. На своечасну оплату працi заJIежно вiд займаноТ

лосвiду та стажу роботи.
5.1.4. На здоровi, безпечнi та належнi для високопродуктивноТ роботи

умови гrрацi.
5.1.5. На соцiальний i правовий захист.
5.1.6. Брати участЬ у розглядi питань i прийняттi рiшlень у межах своТх

повноважень.
5.1.7. Вимагати затвердження керiвником чiтко визначеного обсягч

службових повноважень за посадою.
5.1.8. Користуватися iншими правами

г,арантуються громадя нам

посади, якостl,

вiдповiдно до чинного
законодавства УкраТн и.

5.2. Праuiвники Вiддiлу зобов'язанi:
5.2.1. ЩотримУватися КонститучiТ УкраТни, законiв та iнших aKTiB

законодавства УкраIни.
5.2.2. Працювати чесно i сумлiнно, сво€часно i точно виконувати

розпорядження, накази, доручення керiвництва, використовувати весь робочийчас для продуктивноТ працi, додержуватися труловоТ дисциплiни, вимог
нормативних aKTiB про охорону працi, дбайливо ставитися до майна селищноТ
ради та iT виконавчих органiв.

5.2.3. ВживатИ заходiВ ДлЯ негайногО усуненнЯ причин та умов, шо
перешкоджають або ускладн юють ви конання фун кцiоншl ьн их обов'язкi в.

5.2.4. ЗНаТИ КОНСТитУuiю УкраТни, законодавство з питань мiсцевого
самоврядування, служби в органах мiсцевого самоврядування, розгляду
пропозицiй, заяв i скарг громадян.

5.2.5. !отримуватися установленого порядку зберiгання матерiальних
цiнностей, документiво оргтехнiки, здiйснювати економiю енергетичних
pecypciB, додержув атися чистоти в примiщен Hi адмiнiстративноi булi влi.

5.2.6. Поводити себе гiдно, додержуватися моральних iетичних правил у
взасмовiдносинах iз спiвробiтниками та вiдвiдувачами.

5.2.7. Постiйно вдосконалювати органiзацiю свосТ роботи, пiдвищувати
професi йну ква.гl iфi кацi ю.

5.2.8. Проявляти iнiцiативнiсть, творчiсть у роботi.
5.2.9. flОТРИМУВаТись обмежень, перелбачених законодавством щодо

служби в органах мiсцевого самоврядування.
5.2.10. ПiДТРимувати авторитет селишноТ рали та iJ виконавчих органiв.
5.2.1 l. ЗбеРiгатИ державну тасмницю, iнформашiю про громадян, що стали

ТМ вiдомi У зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, а також iншу
iнформаuiю, яка згiдно iз законодавством не пiдляга€ розголошенню.



9

5,2,12, Не допускати лiй та бездiяльностi, якi можуть зашIкодити iHTepecaM
мiсцевого самоврялування .га держави.

5,2,13, Проходити атестацiю як посадовi особи мiсцевого
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

самоврядування

5,2.14. Працiвники виконують iншi обов'язки вiдповiдно до чинного
закOнOдавства УкраТн и.

5.З. ГIосаловим особам органу
заборонясться:

мiсt{евого самоврядування

5.3.1. Брати участь у дiях, що суперечать нацiональним iHTepecaM
УкраТни.

5.з.2. Вчиняти дiТ, що можуть бути розцiненi як використання свого
службового становища В корисних цiлях, а також дiт, якi, вiдповiдно до чинного
законодавства, вважаються корупцiйними.

5.3.3. Виявляти всупереч iHTepecaM справи упередженiсть або
прихильНiсть дО будь-якогО пiдлрисмства, установи, органiзацii, об'сднання
громадян або конкретноТ особи.

5.з.4. Приймати дарунки чи послуги вiл фiзичних або юридичних осiб у
зв'язку зi свосю службовою дiяльнiстю.

5.З.5. Брати участь у страйках.

6. ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРlАЛЪНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДШЛЬНОСТI ВIДДIЛУ

6.1.Вiддiл с самостiйною юридичною особою, мас окремий баланс,
фiнансусться за рахунок коштiв селищного бюджету, якi видiленi на його
утримання. Ведення бухгалтерського облiку доходiв та видаткiв на утримання
В iддiлу здi йснюс головн и й спецiалi ст-бух галтер.

6.2. Фiнансовий вiддiл с бюджетною установою, джерелами фiнансування
Вiддiлу е кошти селищного бюджету та iншi кошти, переданi Вiддiпу ,iiдпо ,
чинн и м законодавством.

6.3. ФiнансовиЙ вiддiЛ с неприбутковоЮ органiзаЦiею. !оходи (прибутки)
або Тх частини, отриманi фiнансовим вiддiлом не пiдлягають розполiлу серел
засновникiв (учасникiв), працiвникiв (kpiM оплати Тхньот працi, нарахування
сдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з
ними осiб.

доходи фiнансового вiддiлу використовуються виключно для
фiнансування видаткiв на утримання фiнансового вiддiлу, реалiзацiт мети
(цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених цим Положенням.

у разi припинення Юридичнот особи (у результатi лiквiдацii, злиття,
подiлу, присднання або перетворення) активи фiнансового вiддiлу пiдлягають
перелачi однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного Виду або
зарахуванню до доходу бюджету.

б.4. МайНО, Яке Знаходиться на балансi Вiллiлу с комунаJIьною власнiстю
БезлюдiвськоТ сел ищноТ рали.



I0
6.5. Оплата працi прашiвникiв Вiлдiлу здiйснюсться вiдповiдно до чинноI.о

законодавства.

7. Вiдповiдальнiсть працiвникiв Вiддiлу

7,1, ПрацiвниК Вiддiлу, який не вжив передбачених цим Ilоложенням
заходiв до усунення поруLUень законодавства, що призвели до негативних
економiчних наслiдкiв, уlцемлення прав i законних iHTepeciB прачiвникiв чи
iнших осiб, несе вiдповiдальнiсть в установленому законодавстtsом порядку.

7.2. За ПОРУШеННЯ ТРУДовоТ чи виконавчоТ дисциплiни працiвники вЙдiлу
притягуються до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством УкраТни.

8. зАключнI поло}кЕння

8.1. ПокЛаденнЯ на Вiдлiл обов'язкiв, не передбачених цим Положенням, i
таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та
фiнансового забезпечення, не доlIускасться.

8.2. Змiни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому Регламентом селищноТ ради.

8.3. Реорганiзацiя чи лiквiдацiя Вiддiлу злiйснюеться на пiдставi
селищнот рuд, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Секретар Безлюлiвськоi селищноТ ради яна Стасева

рiшення
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