
ч}ту1вськА РАйо|'нА д!]РжАвнА Ад\[!н|стРАц!я
хАРк1вськот оБлАст|
РозпоРядт{!]ння

гФовд рдйовяо! деРжявпо|
адм!п|стр!ц!1

ч} т]в х! 7?.?

в.в. лоБойч0,нко

про здв€рдкпвя полож€япя про
в|дд!л ф!п8всово - господ!рського
забезпечеяяя дпдрату чуц[всько'
р8йопво1 дсрявяо1 адм!!|ФРц!1

в1дпов!дво до статей 5, 6' 44 закону укра1]ни <про м;сцеы дФжавя!
адм!н!сФац;]]'. постшови ка6;яец м]я,ст!в укрыни в;д 26.01.2011 ш9 59
<про завеРдхеям типового полохеяня про бхгалтероьку сщжбу
6юджетнот устаяовФ, поставов' каб!яец м!я!стр;в укра]я! ви 26.09'2012
ш9 в8? -пР }атверджепя гипоюго по1оженн{ про сФ}п)рний пцр]д;л
м!сцево| деРжавно| 4дм!н|стац,])'. Регламенту чут1вськот районно'1 державво|
адм]н;стац|1', затвеРдхеяою Розпорядхеяшм голови Районяо| дерхаввот
адм!я1сФац;| в;д 20.02.20|2 ш |41, наотанов' з якост; чуц)ъсько! райовяот
дерхавяо] адм!я!стац!!', затвердхеяо] Розпоря!1женш голов! раяонно]
державно'1 адм,н!стдц!т вй 01.06'2009 ш, 354, сФукт}рп чуц]ъсько1 Рйоннот
дерхавно'] адм!н|стац!], затвеРдхено| розпорядхенням голов! Райопно|
деРхавяо] адм|н1страц|? в1д24.\2.-2о],2 ]& |2|9.

1. затвеРдп' г!олохеняя пРо в]дд]л ф;яаясово_юсподаРського
забезпеченвя апарату райовно|державно! адм;я1стРац!1(додаФься).

2. ви{на.и такич' шо вгРа!ило чинн|сь Розпоря'Аення ]олови

райояяо| державяо| адм!н;сФац;| ви 22.04.2013 л, 128 <про завердхеяня
положення про сешор ф!ндсово-господаРського забезпечеяяя апаР1ц
райояяо| дерхавяотадм!н!страц|]'.

!



зАтввРдхвно

Розпорядхеняя голови

район нот деРжа вно_1 адм !н ;сца ц;]
4-.111с2ч/? /?''у.{' ц?

полож[ння
про в1дд;л ф1я'исово-господ'рськоФ з86езпечс!|вя

дпдРдо Рдйоняот л.рж8внот !дт!н!с| Р'ц;-1

|. зАгАльн| зАсАди

!. це полокеаня визначас завдаяш в функц;ональя! о6ов'язм в;ддйу

ф!начсово-господаРсьхо,о за6е}печення апарао р.йонно] деРжавнот
адм]н1стац!т (дал1 - в;дд!л)' йою яачальника
бг!Ф !ера !а вимо!и до його профес;йно-квФ;ф;хац!ино!о р;вш.

2. в|дд!л ф!яаясовФгосподаРського забезпечення апарац райояво]
дер'(авнот адм!н!стац1| € с!РукцРн'м п;дРозд|лом апаРац районно1 дерхавно1
адм!в;стац1], цо утворю€ться головою райовно| деРхФво| адм!в!стац;1 для
ведею1я 6}}ги!ерською о6л;к}. ]эбе]печення в межах сво;х

ф;ншс)вання л!дро},0;л;в районно1 деРжавно{ э'м|н!сРац;т.'д;исяеян' ]']'

господаРсько| д!яльвос{'
з. в1дд|л Ф|наясово господарсь(ого забезпечепм апарат райовно]

дер)кавно| адм;в!стац!'{ з основяот дйльност] лйпорядкову€ться 6езпосередньо
.олов; Районно],0ер*6вно| э-цу!н!сРац;1. ] ;нши\ питшь - кеР;внику алаРат)

райояво| деРхшпот адм!н!стац;|.
4. у сво1й д!яльяосЁ ыдд1л керусться кояст!цц;сю уФа!ъп та закояам!

укРа1ни, актами президента уча]ви та ка6;н-у мв!ст!в уча!н', 1вшях
оргая!в викояФчо] шади вищого р!вня, що регламеяцюъ бюдхФя; в!днос!яп
! ф|нансово_госполарсь\7 д!яльн!сть районно! державно] э.0м!н!сРац;]'.

ро |поря!женнями !ол;в облас но_1 деркавно] адм!н|сРа';] та районно1 дерхавно|
адм;н1сФац;]'. Регламентом райояяо1 деРжавво| адм!н1стац;|, цастановою з
яко!!] раионно_1 держшно] адм!н!стац!!. положеншч про ал'рат районно_1
державно'1 адм1я1стац;!та ц!м полохеяяям.

!|. зАвдАняя | Функц|| в|дщлу

|. вшд!л вшлов!дно яа ньою 1авдшь ]д;йсю. !аь;

фуякц;|:
ведення б}}!шеРсьхо!о о6л!ь1 Ф]нансово1оспо'арсььо] д;яльнос||

районно1 державно! адм!н!стац;] 1а сьладаяяя ,в! вос! !:

в;добРаже!ш у документ&х достов!рво| та у повному обсяз| !нформац!''

що господаРьй операц!т ; Результати д!яльност!, нео6хйяот дм операт!вного
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управл!ння бюдже1ним'] призяачеяшми (асигвуванвями) м ф!яаясовш! ;

матеР;альн!ми (вематер;альними) ресшс!м!;
]абезпеченш дотшанм 6юджФою законодавсва пРи в1я*!

бюдхешп зобов'язаяъ, свосчасвого подання ва Ре€сщац!ю таких зобов'язапь.
зд]йснення платеж'в в!дпов!дяо до вм 6юдхстних зобов'яздь, достов1Ряою
та у повяому обсяз! в!до6рмевня операц!й у 6)хт!'перському о6л!ку та

}а6е}печення конто1ю 16 н4вн;сф ; Р)хом майна. викорисгшш
ф;ьцсовц | мавР;а,,ьних (немаер!шьних! Рес)рс]в в!дпов|дно до
затвердкевпх яорматпв;в ! кошоРис;в;

зало6;гання виник!{енню яегат!вв!х явищ у ф;яавсово_господарськ;й
л;яльнос,|. вияшенял ; мо6!л!}ац;я вн)тр!шьо.оспо,03р\ьк^ ретрв!в.

участь' вйповйяо до компФевц1| в;дд;лу Ф;нансово-господароького
забезлечення' у забезпечеяв! в|д!Фитост1 шади' покращеяш надаяш Рйовною
деРхавною адм1я1стац!.ю 4дм]н!стативяих послуг;

зв6езпечеян, виконапя мон;юРинц прцес;в сис!еми )прам!ян!
як!ф, розРо6леяих в1дд;лом ф1нансоф-гослодарськот! забезпечеяш,
в!дповияо до стандарт!в 15о 900|_2009'

2. в|дд|л ф!наясово-господаРькоф за6езпеченш шаРац Районво;
деРжавяот адм!н;сФац!! пря виконаяя1 пошаден!х ва нього ф}нхц|й вза€мод;€
1 !чши!и ст)коРними пцР]д;лами рвйонно1 лержавно_1 а!м!я;стэ']!|'
обласно! державно1 адм!я;стай|, оРгавами м!сцевого сшовРядувшш, а тцож
п;длрисмствами, устаяовами, орвя!зац!ями вс;х форм шаоност!, об'€дванп'м'

]. в;дд!л. в!дпов!днодо пошаденпх на яього завдаяь|

розробля€ прое@и Розпорядхень голови Районво! державно'1

бере )час гъ у п!д!Фв!| !в1!!в голови районно1 лержавнот адм;н;сРа!]|
для !1 розгляду яа сес|] райовво! рАд!;

в межж повновахень забезпечу€ зд1йсцення заход!в щодо запоб!.аявя ;

веде бг!ал1ерський обл;к в;!повьно .0о нац;онмьнш полохень
(с!шаР1;в] 6) \шгереького о61;\} в державном) сеюор!'

сшадае ва п;дФав] вн!х 6ух!!лтФською о6л;ц ф;нансову бюджстц
]в!тн!!гь, а також державну с!агис|ичн)' ]ведену 1а !н!' зв!п;с!ь в поРядх).
вотановленому законодавством.

4. зд!йсф€ поючяий (оятфль за|

дотримаявям бюджетяого здководавства при вяп; бюджетдих
зо6оыязшь, !; ресстрац;! в оргапах деРхавно'| казначейсъко| слухб! та
зд!йсвевяям плат€х|в в;д1ов;дво до взятих бюдхеп!х зо6ов|язавь;

правнлья!спо зарахув!ям п викоРистання шасяп яа&ходхеяь райояпот
дерхавяот 4дм1я1страц;|;
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всденшм б}кшРського о6л!ч' складеяшм ф!нансово] та бюдхетво|
зв1твост1, дот!мавмм6юдхетного законодавства;

своечасяо подае зв!п!съ;
свосчасно 1в у повному обсяз! перераховус пояатки ] збори (обов'язков|

ллатех;) до в1дпов!дв!х 6юдхет1в.
5. ]вбезпеч}( дотимання вимо! норма!ивно-правови\ экт|в шодо.
використаняя ф]нансов}тх. матр;дьн!х (вематеР;шьвих) ]а

;нфоРмац|йвй Рс)Рс;в п;д час прийнятг' та офоРшепня дочмеп;в щодо
проведеяяя господарськп опеРац!й;

;нвея,аРи]ац;{ нео6оротних апив;в. юшРно-мат€р|мьних ц!нностеи.
гро|ов/ч лош !;в. до\) мен !;в. ро]Рахунь;в та 1яших сгагей 6Фшс):

проводиь ая.л!з дая!х б)!штерського обл;ц та зв|тност!. у тому висл!
зведено! зв|тност!, щодо причин зросвяш деб1тоРько| та цедвторсько'1
за6орговаяост!, Розробшс та зд1йснюс з&\оди шодо стягпепм де6!тоРоько| та
!о-ашенн' креди горс ько_1 1аборювцос ! ;. оргая;1ову. |а проводи!ь робоц з !]

спясання вилов]дно до законодавства.
6. за6езпечу.:
дотимання порядк) проведенш розрахунк;в за товари. роботи 1а

послуги. що зацпов},1оться за бюдхетя! коши;
достов1Рв1сть та пРФшьв1сть оформленш !яфоРма{т' вшючеяо| до

ресст1в бюджетн!'х зобов'язаяь та 6юдхетнш ф!нансовп зобоыязнь;
повно! ,а дос!ов;Рн;сть данв п!д!веРдних доцмент;в. як!

форм}ютьоя та подаютюя в проц.с; казяачейського о6слуговувапш:
збер'гаяня, оформлеяш та передачу до арх'ву обРо6лея!х первиян!х

докумея'в та обл]ков1!х рег!ст;в. як; е п!дставою для виображеняя у
6}хг}п{еРському о6л;к) опеРа':!л та сшадення !в;!нос,;. а !а"о^ ,в;тнос !;:

)повновйени\ ор1ш|в } повному обся1| правдивою !а не)пеРедхеною
!нФоРмацгю про ф|нансовии с1ан 6юджетно] )с.анови' Ре])льга!и ]1,!|мьвос !;

та вх бюджетвпх кошт;в;

)ча(!ь ) Ро6о|; ] офоР{леняя матФ|м!в щодо нктач!. кра'|жьи
грошовп кош;в тамайяа, псРаяш 1пив;в;

ро}ро6х} та }д!й(нення 3аход;в цодо доРимання !а пьв;щеня' р;вня
ф;ншсово-бюджФно1 дисцш|ни Районяо_1 дердввно_1 адм;н!сРац;1 1а 

'тсщуктРвп пйрозд!л!в]
ц;йснення 1шод!в шодо усуненш поРушень ! недол!к!в. виямених п!д

час \онтольних 3аход;в. пРовелених державпми оРпнами ,а л;лрозл;лами

рйояяот держ3но1 адм!в!страц!!', що уповвоважея! з.!!йсюмм коятоль за
дотим3нням вимогбюдже1ного ]3конодавсва:

у мехц сво1х реш!1эц1ю лержавно] пол!мки сюсовно
зашсч ;вфоРмац;| з обмехеяш доФупом;

зашст персоядья!х даяих.
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переда€ у встаяовлеяому поРядку та визначея1 строки до сепоРу
забезпечеввя досвпу до публ;чно| !вформац|т чуц!ъсько1 Райопво] дФжшно|
адм!н!стац!т ;!фоРмафю' яка в1дповино до закогу укРа|яи (про доступ до
публ;чно] 1яфоРмаць е пу6л!чвою, кр;м ;яфоРмац1] з обмеженим доступом.

|!1. пРАвА в1дд[лу

представляти районщ державву эдм;я!стац!ю в устдошеяому
поряд'9 з ппаяь' що вцпосяться до компетенц!! в!дд]лу

ф!нансово-господарського забезпече1п'я апаРац районно] деРхав!от
а!м!н;стРай_1. в оРвнах деР^авно] щади. органа\ м!сцевого сшоврядршн{.
фонл4 {Фдьноо6ов'я]ковою леРжавно!о со,|ального сФах)вання.
п!дпРисм(м, установ4 та оРвя!зац!'х нездехно в!д Форми власност1;

встановлювап{ обфунтован] вимом до порядч офоРмлеяяя ! поданш
.то в;лд ь ) ф; нансово{ ослодаРс ько! о ]а6е 1печея ня э пара| район но| дФжавчо_1
а.цч н!стр6ц'{ стукцрнями п!дро}д!лами районно1 деРжФно1 мм;н|стац;т
перв!]нвих докумеят;в для ]'х в;до6рахенвя у 6)тгалтерському обл1ц, а тахож
зд!йсвювати контоль за '{х дотРимшшм;

змг{ат! спец|э'!ст!в !яш!х п;дРзд;л;в районно| деРхавяот
адм!п!стац!|, пиприемств, установ та орвя;зац!й, об'€дншь Ромадян
(@ ф!Фжфшм 1тх кеР!вникши, дл{ Ро'ля-0) питаяь' шо ншеж6|ь !о 1х

компегенц;]. одерж)ваги в )станошеноч) поРя.0ку в;д !ншяч п!дрозд!л!в

районно] державно'] адм!н|стац!|' п,дпри€мств, установ ; ор!ан;заФй
;вформац;ю та матеР;ш! щодо зд!йсвевня покладених яа в|ддй Ф}ъкц;й;

ютувати ; ввос!т! проеюи Розпоряджевь юлови райояво'' дерхавно]
ад!!н!стац!1 { пи1мь' що в!дносяться до йо!о функц;й:

корисцватиоь в уста|]овленому порядку !яфоРмафйвими б3м!
оР!ан;в виконшчо] зв'язк;в ! кочун!@ц!й. мереж'!и
спец!дьного ]в'я1$ |а !нши!и .е\н;чними ]асобами:

скл}ьа|и в )е!аношеному поря'ц язради. проводи!и сеч;нари !а
конференц;] 

' 
пи !ань. шо ншежзъ ло иою комлфеяц;1:

вно.ити го1ов! Районно] дер^авнот адм;н;сРац;т прпо1иц;т шо!о
)!осконшення порядку мдення б)хш1ерською о6л;!). смадшш зв;пос,;'
зд!йсяенвя поточяого контрлю, провадхеяш ф;яансово_юсподаРсько|

вносн1и лропо]и|]!| що!о вдосконФенш сис1е!и управл!ння як;с!ю та
мфодиь пРоцсс;в в{!д;л) ф;нцсово-го(подарського ]абппечеш шара}
райояяо| деРжавво! адм;в;стРац!1 в;дпов;дно до став!арт!в |3о 9001_2009.

|
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|у. стР}тт)?А в!дд|лу

1- в;дд!л очолюс нач!льн!к' ямй прязначасться на посаду та
]в:ль!'пкл . посми,оловою Раионно!державнот а!м;н;ста!;1за поланшм
кер|вника зпаРаг) районно1 деРжшно1 Фм]н]сФ'ц!_1 та погодження
чуц]ъського управл;ння державяо! к3я!чейоько] Ф}хби ущатв' харк;вськ!й

прийн'ття
ф1нансово_юсподаРькою забезпечення дпарац рйояяо| деРкФяо'
адм1н;стац;1, головяим б}х@тером у раз! призначеяш яа по.аду або
|в;льнеяня 1 лосши т;йсню.1ьс' п!сля проведенш внут;шньо| лерев;Ркя
стаяу 6}хгшеРського о6л!ч та зв|воот!, за результатами яко1 оформляФся

2 на посад) начальниьа в!дд!л) !аспе!|м!с!;в пРизначаю!к9 томшни
укра|ни, як! мають в;дповину осв1ту ! профео!йяу п;дютовч зг;дяо з
дов;дником 1и11ов^ пРфес;йно-шм|ф!кашйних чракРисмк посад
лер'авяих сл)А6овйв. волод;ю|ь держ6вяою мовою. рег;ональними мовами
або мовами меншия в обсягм] достатя!х д1я виконання слухбовг{ обов'язх;в.

]' стукгРа !чисельн|(ть лр'ц!вник;в в;дд;л) за,кР'к)ю!кл ,оловою
райояно! державнот адм;'{!стац!] за подшшм кеР;ввика апарац Райовво'1
де!хав!о! адм!йсрац!].

4. прац'вники в!дд,лу ф,'{ансово-господарського забе3печеявя апарац
районно] деР^авяо_1 а, м;я !( тац;_1. як!лризначюься на посащ та }в;льн'ються
з посади у пор'дц, встаповленому законодмвом пРо пРацю,
п|дпоРядков)ъться яачшьяику в]д!лу ф!яаясово_юсподарського забезпеченяя
апарату райояно"|державно1 адм!я|стац]'{, головвому 6ухт!лтеру.

5.у
ф;!а!сово_господаРського забезпечення апарац Райояяо| деРхавяот
ад! | н !с Рац !_1. головного бггм вРа |вьРя'женн9. в!дц' !ки. 1 имчасою1вРа1 и

працездатност1 тощо) внкояання йою обоыязйв покладаеться розпоряджеяшм
юлови Районно1 дерхавно] адм;н'стра!'| на ;ншо!о пРа!;вника в!дд;лу

ф|нэнсово_го.1одар{ького 1абе'печення шарац районяо_1 держэвно1
адм1н;стац;].

у. нАчАпьник в|дд|лу

|. нач.лья!к в1ддйу ф1!шсово_госяодарського забезпечешя
апарац районяотдерхавно?адм!я!стац!]''.оловяий б}.!талтер:

оРвя!зовуе робоч з ведеяяя б)тгалт€рсько.о о6л!ц та 3абезпеч€
вяконанвя завдань' пошэдевих ва в1дд;л ф;нансово_господарського
.а6е]леченш апаРа} Районло_1 ,ер А а вно] 6дч!н!с!Рац;!:

]а6е|печ), доРиманяя пра!1!вникши в!дд;ц правил вн)тр!щнього
трудового розпорядц та вщояавсько;д'сцилл;ни;
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злйсшос кер]вництво д!ялья;сФ в!дд;лом ф!нансово-господарського
заб€зпечени апара'|}, районно] де}}жавяо| адм!н!сфац;1' за6езпечус

рац!ояшьн!й та ефе@вя!й розпод!л посадових обоыязк;в м!х його
прац|вяиками з урахуваяням в'мог щодо за6езпечення змсц ;яформдц!] та
запоб!гання товхиваняям п!д час ведення 6}хштерського обл]ку;

по!& на ]а1веРдхенш ю|ов! Районно; деР3авно1 Фм;н|стац;1
лолохеяяя про в|дд|л;

погодж)( прое@ договор|в' у !оч) ч;с!; про повн) |ндив!душьц
матеР;шьку виповйальв;сть, забезпеч}1оч! дор!мшш вимог законодавства
шодо !;1ьово!! використання бюдже!нп кош !;в та ]береженш майна:

6ере у Рв; поте6и ласъ в орган!зац;11а пРоведенн! перев;рки стащ
бугдтеРського о6л!ку та зв;твост1 п!дпорядковап устдов;

пРедо6мя' |нгереси в|дд'л) ) в}а.!ов;дно
. т) кцрни!и гиро1д;лачи район но1 леРжа вяо_1 а.0м|н!стац!1' ] м!н!сгерс1вди.
;ншими !ентыьничя оРганами виконФчот шми. органамл м;с'!ево!ю
самовряд}ъэння. п!дпРисмствами. )с!шовами та ор|эя|1ш;ями !а лоРленшм

злйсш€ у межм сю|х повновахень заходи
виРничи особши би|к!в ви нес!ач, ротфа г, ьтаз;*ок:

щодо в|дшкодуваны

погодх]с кандядатури прац!вяик|в в|дд;лу ф;пансовФ.господарського

'абе'печення 
дпарао районно_1 !еРжавно_1 адм!н1стац;1. яким надаФс{ право

складати та п!дписувати первиня; доц1'еяти щодо проведеяяя юсподаРсьшх
опеРафй' поыязаних з в!дпуском (вгФачдяшм) Фошових кошт|в, документ1в,
!омрно ча!ер|ыьних !!нносгей. нема !еР;шьних а@в|в 

'а 
;ншою м'на.

2. пода. голов| Район но_1дерхФно| адм;н'стац!-1 пропо ] и ! 1_1 цодо:
визначення обл1ково| пол!пк!, зм;яи о6рано| обл;ковот пол;ти@ з

)Ра\уваяшм особливос!€й д|яльнос!! районно_1 дер^авно| адм;н;сФац]1 ]

техяолог!] о6Роблеяш о6л1кових даяих' у тому ч!сл! с!с&мп та фоРм
вн}тр;шньогосподарсъкого (упраш!яського) обл|ку та правил дочмеятоо6!ц,
додатково] системп рцунк;в ; рег]ст!ъ аяФ1т!чного о6л!ку' зв|тност! та
коятролю за юсподарськ!ми операц;ям!;

ви]начення оптимальяо] стРуктри в!дд!лу ф!нансово-господарського
]а6е3печенля апаРац Районно, цержавно1 шч;н;сца!!] та ч.'сельност; ]]

пршначенш на посФ) !а ]в;льнення ' посади пра!!вник;в в;дд;лу

Ф:нансово_господарського забе3печення апарату рФонно_1 державно1
адм ;н;с Рац;т:

вибору |а впровадженн{ )н;ф;коваяо[ авго!а!изовшо] сис!еми
бухгалтерського обл!ку та зв!тност| з урцуваншм особл!востей д!яльпост!
райояно] державво] адм1н!страц!!]
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створевня умов дш вшехяою збережеввя майна' ц!льового та
еФект!вного в!користання ф|наясов;. м!тер1Фьв!х (вемавР;шьнпх),
|яформац;йних та тудов}ш рес}рс!в;

визначеяня джерел погшення кРелиюРсько| ]а6оРюванФ!;.
поверяеявя щед||т]в' отримаяих з державного або м;сцефю 6юдхец;

ф;нансово_юсподарського за6езпечеяш апаРач райояно| деРхавво;
адм;н;сгра!;1 !а прац;вник!в |ншв ст) к!}рних л;дРо,дь;в районно; леРжшно_1
адм;ч;ствц!] )а результатами конФопьнкх ]&\од|в. пР@дених державними

удоскоядеявя порядчзд!йсвевяя поточяого ковтолю]
оргая1зац,'1 навчаян' лрац;вн'{к]в в]дд|,у ф;вавсово-юсподарського

'а6е,1еченн' апаРао Райояно1 деР^шво] адм!н!стац!] та праш'вник!в
бухгалтеРських сщт6 !вш!х оцукцрн'х пирозд!л|в районно| держшво1
адм;ч;стац!] з метою л!двишення 1х профес!йно_квм;6;@ш;йно,о Р;вня:

забезпеченяя в;дд!ц ф!вавсово-юсподарсъкого забезпечення апарату
районно] держ'вяо| а!м!а;сфац!] яормативно_правовичи шами. ,!ов!дковии
та ;нформац;йяими матеР!Фш' щодо ведеявя б}тга'терського о6л!9 та

1. п!дпи' у( зв|тн;сть та !ок}!ен1и. 
'к! 

. п!лс !авою д,1я:

пеЁрахуваннл лодатк1в ; збор!в (обов'язкових платеж|в)]
пРоведенш Ро]рачунк;в в;дпов;днодо }ма.аених договоР;в:
пр!ймаяня ; видач1 грошовпх кош|в]
оприблн}ваян' !а списшш рухомого ! нергомого чайнд.
пРовед€яяя !яших господарськ'х опеРац!й;
вимоыя. } прийняп! ,о обл;к} доцмея!;в. пь!о!ошених ]

лор)шенн4ч всг6нов1ея док)мен|;в щоло господарсъких
операц|й! що проводяться з порушенням законода&тва' та ;яФормус голову

районяо! державнот адм;в!срац!] пРо встановлен! фактя порушення
6юдхетяого законодавства;

внос!ть пропозиц!| про вдосконшевк' робот'] щодо зашст
персовмьяп дав!х;

вносигь пропо1иц!] щодо вдосконшенм сис|еми )пРам|нш як;сгю в
в!дд!|! 61нан.ово_господаР(ького ]а6е}печеРн4 в!дповино цо с1андаР|!в
|5о 9001-2009:

за6езпече умови для ефективно] робот! улоРвовшевою з системп
управл|н}и як!стю в в;дд;л;;

спРш' пРоведенню на!лядовп аудп;в в;дпов;дно до с1ацар!;в
15о 900|_2009.

4. зд!йсяюс ковтоль за;
в!дображеня'м у бугдтерському обл]ку вс!х господарських

олеРац;и. цо щоводять'ся район ною держ'вною адм |н ;с г?ац;ф:
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складанвям зв!пост! вилов!дно до чиняого закояодавства;
ц;льовим п еФепивяим викоРисгшшм Ф;нансових' матер;альних

(яематеР!шьн!х)' |яФормац;йнш в цудових ресщс;в' з6еРежеяшм

дощиманням вимог закояодавства щодо списани (передач!) р}томою
та нерухомою майна Районно|деРжшно] шм;н;страц!|:

пР3!лья!сФ прокдеяяя розРахщЁв при зд!!1сненн| оплат!{ товар1в'

Роб;тта послуг. в]дпов!дн!стю перераховав!х кош!в обс'гш в!коншп Роб1т'
прид6аних |омр;в чи надщич посл}, !ьно . )мовами }кладених договор1в. }
тому чисы договор!в оревд!;

виповин1ст1о взятж бюдхстних зо6оыязавь в;дповйним бюджстяим
асиг8уваяшм' паспорц 6юдхФпо| пРоФами (у раз] застосування
п!огРмо-йльового методу в бюдхФвому процес!) та в;дпов!дн!сф платех;в
взямм бюджеп'им зобов'язанням та бюдхетн'!м ас!пцшшм;

в!дпов;дно до }аконодавс!ва
!еб;!орсько_1 ,аборговалос1! раионно_1 деР'<авнот адм;н;сРа!!| !а ]'] ;нших
стукцрн"х п1дрозд!л!в:

додеРханяям вимог закояод@ст!а пи час зд!йснення попередньо|
оша!и !овар|в. Роб|тта пос.ът) р3! 1хък}т!ы1за6юше1н; кош]и:

офоРмленшм ма!еР!ш;в цодо ьестач'. крад;жки Рошов^ копл!в та

майяа, псуваняя ап!в1в;
ро!роб]енням га з!;йсненням ]аход!в шодо доРиманн{ !а п;двишенш

р'вш ф;н.н(ово_6юджетно_1 дисципл!ни прац!вник1в в1дд!лу

ф!нансово_.осподарського забезпечеш апарац районво! дерхавнот

усРенням пор)шень ! недол!х!в. виямен^ п!л час когРольнп

ф!нансово-господаРського забезпечевяя апарац районно| дерхавпо1
адм|я!страц;], що уповновцев| зд]йсяюват! коятоль за дотимавяям вимог
бюдхФвого законодавства;

зд;йсвюс контоль за за6езпеченя'м функц|онуванвя' виконаняям 1

мов!торияюм проц€с;в с!стеми упраш!яи як!стю, Розр6лених випов!дво до
ставдаР'в |5о 9001_2009' у раз! потеби забезпечу€ вяесеяяя зм!н до
докумен!а!|_1сис !ечи ) пРаш;нш як;ф. що сюсу.ться д!яльност; в!д'|лу:

погоджу€ доку'еяти' пов''зая! з в!тРачаяшм фо1цу зароб;тяо| плат!,
оклад;в ; на_0бавоь пра|1!внРк'м:

викояу€ 1вш! о6ов'язки, перед6ачен! зконодавс;вом.
5. начшьв!к вйд!щ ф|нансово_т\)сподаРською забезпечевш апарац

районно_1 держдвно] адм;н;сфад!!' гоповнил 6гштер у р3: отич5ння вь
го1ови Раионяот леРжавно] Фч;н!сграц;т Ро'лоряд^ення вчини|и д|1. я^!

суперечат! закояодавсву, 1вформуе у письмов;й форй юлову про
неправоч!рн;сгь такого розпор9джелня' а ) Р1! отич3ння даного
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розпорядхеяяя повторяо надсяла€ юлов!.районяо| дерхшно' адм!в1оцац;| та
кФ;вяику чуц!'вського управл!ння дерхшяо] @яачейсько| сл}хби укРа|ни
харк]всько! област! в!дповине пов!домлення.

6. начальв!к в|дд!лу Ф!яшсово_господарською забезпечеяш апарац
Райояяо! державяот адм,н'страц;|, головяий 6)ъ@тер а6о осо6а' яка його
вм!!.)!. не мохе ог?им) ва!и ф{посеРедньо }а чекачи п |ншпи ,!о9!ен гши
гот!вков1 кошт! 1 товарво-матеР;дьв1 ц!нвоот!, а 1акож в!'конувати обов|язки
голови Райояно! дФх!вяо| адм|я|срац!т яа пеР1од його тимчасовот ыдсщвост;'

7. начальник в;дд;лу ф;яансово-господарського забезпеченш шаРац
Райояно| деРхшнот адм!в1срац!]', головв'й б}'(плтер у рв| нев!кованш або

вякояаяня пошаден!х
в|дпов;дапьн;сть зйдно з чивяим законодавством.

кер!в|!ик апар.ту райоппо!
дермвяот ддм|в!Фрац|т (гг, |.!о. ковт}.н


