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положшння
про в!дд1л ф!нансово-господарського забезпечення апарату

9уц!всько! районно! дер?|(авно! адм1н|страц!| )0рк1всько| област!

!.3агальн! положсення

1. Б|дд!л ф|нансово-господарського забезпечення апарату районно1
в|дд|л ф|нансово-господарського

забезпечення) е структурним п|дрозд|лом апарату районно| дер>кавно|
адм|н|страц||.

2. Б!дд]л ф|нансово-господарського забезпечення з основно1
голов| районно? дерх<авно?д!яльност| п|дпорядковуеться безпосередньо

адм1н!страц!|.
3. ! сво]й д|яльност| в|дд|л ф!нансово-господарського забезпечення

керуеться 1{онституц!ехо !кра|ни, 3аконами }кра!ни <|{ро дер)1(авну
слуэкбу>, <|{ро м|сцев| дерясавн| адм|н!страц|]>, к|{ро запоб!гання корупц||>,

<|{ро бухгалтерський обл|к та ф!нансову зв|тн|сть в }кра|н|>, |нгшими

законами }кра{ни, актами |[резидента 9кра[ни та 1{аб|нету Р1|н|стр|в

9кра!ни, розпоряд)кеннями гол|в обласно] та районно| дерх{авних
адм!н|сщац|й, нак€вами кер|вника а|парату районно| дер)кавно] адм|н|страц1|,

цим |[оложенням та ]нцлими нормативно-правовими актами.
4. |{олохсення про в!дд|л ф|нансово-господарського забезпеченн'1

затверд)куеться в установленому порядку нак€вом кер|вника а|\арату

районно| дер}|(авно| адм|н]сщац||.
5. Б|дд|л ф|нансово_господарського забезпечення при вир|тшенн|

питань' як| н€1ле)кать до його компетенц||, взаемод!е з| структурними
п|дрозд|лами районно! дер}кавно| адм|н|страц|!, обласното дер)кавно}о
адм|н|сщац|сто, органами м|сцевого самоврядування' п|дприсмствами'

установами, орган|зац|ями вс|х форм власност|, об'еднаннями щомадян.

[[. Фсновн! завдання, функц![ та права в|дд!лу ф1нансово-господарського
забезпечення

1. Фсновними завданнями в|дд|лу ф|нансово-господарського
забезпечення е:

1 ) ведення бухга-г:терського обл|ку ф|нансово-господарсько| д|яльност]

районно| дер)кавно| адм!н|сщац|| та складання зв!тност|;



2) в|добраэкення у документах достов!рно| та у повно]шу обсяз|
1нформац!| про господарськ! операц1] | результати д!яльност|, необх|дно| для
оперативного управл!ння бтодхсетними призначеннями (асигнуваннями) та
ф|нансовими':' матер!альними (нематер|альними) ресурсами;

3) забезпеченн'| дощимання бгоджетного законодавства при взятт|
бтодх<етних зобов'язань, зд!йснення плате>к|в в|дпов!дно до взятих
бтод>кетних зобов'язань, достов|рного та у повному обсяз! в|добра>кення
операц|й у бухга-г:терському обл1ку та зв|тност|;

4) забезпеченн'т конщолто за наявн!стго ! рухом майна, використання
ф|нансових | матер|альних (нематер|а_гтьних) ресурс!в в|дпов|дно до
затвердх{ених норматив|в та когшторис|в;

5) запоб|гання виникненн[о негативних явищ у ф1нансово-
господарськ|й д|яльност|, виявлення | моб|л|зац|я внутр!тшньогосподарських
резерв|в.

2. Б|дд|л ф|нансово_господарського забезпечення зд|йснтое методичне
кер|вництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань
ведення бухгалтерського обл1ку, ск.]1адання ф|нансово| та бгод>кетно|
зв|тност| у п|дпорядкованих йому бтоджетних установах.

3. Б|дд!л ф1нансово-господарського забезпечення в|дпов!дно до
покладених на нього завдань:

1) веде бухга-гттерський обл!к в|дпов|дно до нац|она_гльних положень
(стандарт!в) бухгалтерського обл|ку в дер)кавному сектор|, а тако}к 1нтших
нормативно-правових акт!в щодо ведення бухгалтерського обл!ку, в тому
числ| з використанням ун|ф1ковано| автоматизовано] системи
бухгалтерського обл|ку та зв|тност|;

2) складае на п|дстав| даних бухгалтерського обл!ку ф|нансову та
бтод:кетну зв|тн|сть, а тако)к дер}(авну статистичну' зведену та |н:шу зв!тн|сть
в порядку' встановленому законодавством;

3) зд]йснтое поточний контроль за:

дощиманням бтод>кетного законодавства при взятт1 бтод>кетних
зобов'язань, |х ресстрац|| в органах .{ерх<авно! казначейсько| слул<би та
зд|йсненням платехс|в в|дпов|дно до взятих бтод>кетних зобов'язань;
правильн|стто зарахування та використаъ|ня власних надходх(ень бтод>кетно|

установи;
веденням бухгалтерського обл!ку, складанням ф!нансово| та бтодтсетно|

зв|тност1, дощиманням бтодхсетного законодавства та нац|ональних
по]1ожень (стандарт!в) бухг€}лтероького обл|ку в дерх{авному сектор1, а також
|ншлих нормативно_правових акт|в щодо ведення бухгалтерського обл1ку
бухгалтерськими слркбами бтодэкетних установ, як| п|дпорядкован! районн1й
дерх<авн|й адм]н|страц||;

своечасно подае зв|тн!сть;
своечасно та у повному обсяз| перераховуе податки | збори (обов'язков1

платет<!) до в|дпов!дних бтодхсет|в;
забезпечуе дотримання вимог нормативно_правових акт1в щодо:



використання ф[нансових, матер|альних (нематер!альних) та
1нформац!йних ресурс|в п!д час прийняття та оформлення документ|в щодо
проведення господарських операц|й;

1нвентаризац|] необоротних актив|в, товарно_матер!альних ц|нностей,
гро1шових котшт|в, документ!в, розрахунк|в та |нгших статей ба;тансу;

проводить ан€ш11з даних бухгалтерського обл|ку та зв!тност|, у тому
числ| зведено| зв|тност!, 1{ФАФ причин зростання деб|торсько| та
кредиторсько| заборгованост|, розробляе та зд|йснто€ заходи щодо стягнення
деб|торсько| та пога1шення кредиторсько? заборгованост!, орган1зовус та
проводить роботу з || списання в|дпов1дно до законодавства;

4) забезпечус:
дощимання порядку проведення розрахунк!в за товари, роботи та

послуги' що закупову}оться за бтод>кетн| кош:ти;

достов|рн1сть та правильн|сть оформлення |нформац|[, вкл}очено| до
реестр!в бтодх<етних зобов' язань та бтод:кетних ф|нансових зобов' язань;

повноту та достов|рн!сть даних п1дтверл)ку}очих документ|в, як|

формуготься та пода}оться в процес| казначейського обслуговування;
збер|гання, оформленн'| та передачу до арх|ву оброблених первинних

документ!в та обл|кових рег!сщ|в, як| е п|дставото для в!доброкення у
бухгалтерському обл|ку ошерац1й та складання зв1тност|;

користуван|в у повному обсяз| правдиво}о та неупереджено1о
1нформац|сто про ф|нансовий стан районно! дер>кавно| адм|н1страц!|,

результати !{ д|яльност! та рух бтод:кетних котпт|в;
бере участь у робот| з оформлення матер|ал|в щодо нестач' крад!жок

гро1шових кошдт|в тамайна' псування актив|в;

розробляс та забезпенуе зд!йснення заход|в щодо дотримання та
п|двищення р|вня ф|нансово-бтоджетно| дисципл1ни т1 прац|вник!в та
прац|вник|в бухг€ш1терських слу>кб бгодх<етних установ, як| п|дпорядкован!

районн|й дер}(авн|й адм|н|страц||;
зд|йснгое заходи щодо усунення пору1шень | недол!к|в, виявлених п1д

час конщольних заход|в, проведених дер)кавними органами та п1дрозд|лами

районно| дер)кавно| адм|н|сщац!|, що уповноваэкен| зд|йснтовати конщоль за

дотриманням вимог бтодт<етного законодавства.
4. Б!дд|л ф|нансово_господарського забезпечення мае право:
1) представляти районну дерт{авну адм!н|страц|то в установленому

порядку з питань' що в|дносяться до компетенц|| в|дд|лу, в органах
дерт{авно[ влади, органах м1сцевого самоврядування' фондах
заг€|пьнообов'язкового дер)кавного соц|ального сщахування, п|дприемствах,

установах та орган|зац!ях нез€|"лех{но в!д фор' власност|;
2) встановлтовати общунтован| вимоги до порядку оформлення 1

подання до в!дд|лу ф|нансово-господарського забезпечення апарату районно|
державно| адм1н|страц|| структурними п|дрозд|лами районно| дер:кавно|
адм|н|страц|| первинних докуме1{т!в для !х в1добра}кення у бухга-глтерському
обл|ку, а тако}к зд|йснтовати контроль за |х дощиманням;
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3) одер)|(увати в!д структурних п|дрозд!л]в районно|
адм|н|страц|| та бтодтсетних установ' як1 й п|дпорядкован|,
в|домост|, дов|дки та |нтш| матер|а-гти' а такоя{ пояснення до них;

державно1
необх|дн!

4) готувати та вносити пропозиц|] до проект1в розпорядх{ень голови

районно| дер)кавно| адм|н|страш!| та наказ!в кер|вника аларату районно|
дерх{авно] адм|н|страц|? з питань' що в|дносяться до його функц1й;

5) вносити пропозиц!| голов| районно| дер)кавно| адм1н|страц|| щодо
удоскон€}лення порядку ведення бухгалтерського обл!ку, складання зв|тност!,
зд|йонення поточного конщолто, впровадження ф|нансово-господарсько|
д|яльност|.

5. |{окладання на в!дд!л ф!нансово_господарського забезпечення
завдань' не передбанених цим |!оло>кенням, | таким, що не стосу1оться
питань ф!нансово_господарського забезпеченн'{' не допускаеться.

|\/. Ёачальник в!дд|лу ф!нансово_господарського забезпечення'
головний бухгалтер

2. Ёанальник, головний бухга_гттер та |нтш| прац1вники в|дд1лу

ф!нансово-господарського забезпечення призначак)ться на посаду та
зв!льнятоться з посади кер|вником апарату районно| державно| адм|н|страц1|.

}1а посади нача-т1ьника, головного бухгалтера та |ншлих прац|вник1в
в|дд|лу ф|нансово-господарського забезпечення призначатоться особи, як|
в|дпов!датоть вимогам, встановленим 3аконом }кра?ни <|[ро дерх{авну
слух<бр>.

3. Бачальник
головний бухгалтер:

в1дд1лу ф|нансово_господарського забезпечення,

стану бухгалтерського
бтоджетних установ, як|

1) орган|зовуе роботу з ведення бухга_глтерського обл|ку та забезпечуе
виконання завдань' покладених на в!дд|л ф|нансово_господарського
забезпеченн'{;

2) зд|йснтое кер1вництво д|яльн|стто в|дд|лу ф!нансово-господарського
забезпечення' забезпечуе рац!ональний та ефективний розпод|л посадових
обов'язк|в м|т< його прац|вниками з урахуванням вимог щодо забезпечення
захисту |нформац|| та запоб|гання зловживанням п|д час ведення
бухгалтерського обл|ку;

3) погод)куе проекти договор1в (конщакт!в), у тому числ! про повну
|ндив|дуальну матер!аттьну в|дпов1дальн|сть, забезпечу}очи дощимання
вимог законодавства щодо ц!льового використання бтодх<етних ко1шт|в та
з0ереженн'{ маина;

4) бере, у раз! пощеби, г{асть в орган|зац|] та проведенн| перев1рки
обл!ку та зв|тност| у бухгалтерських слух<бах

п1дпорядкован| районн|й дерх<авн|й адм!н|сщац||;



5

5) зд1йснтое у межах сво!х повноважень заходи щодо в|дтшкодування
винними особами збитк|в в|д нестач, розтрат, крад!>кок;

6) погодх{уе кандидатури прац|вник1в районно| дер>кавно!
адм1н|сщац!|, яким надаеться право складати та п|дписувати первинн!
документи щодо проведення господарських операц!й, пов'язаних з в|дпуском
(витрананням) щошових котшт|в, документ|в, товарно-матер1альних
ц|нностей, нематер|альних актив|в та !ншлого майна.

7) подас кер|вников! бтодхсетно] установи пропозиц|] щодо:
визначення обл|ково| пол|тики, зм|ни обрано| обл|ково! пол|тики з

урахуванням особливостей д[яльност| бгодх<етно! установи 1

оброблення обл|кових даних, у тому числ| системи
технолог11

внутр11цньогосподарського (управл1нського) обл|ку та
ф'р'

правил
обл!ку,документооб|ц, додатково] оистеми рахунк|в | рег|сщ!в анал|тичного

зв|тност| та конщолк) за господарськими операц1ями;
визначення оптимально| структури в|дд|лу ф|наноово-господарського

забезпечення та чисельност| його прац|вник|в;
призначення на посаду та зв|льнення з посади прац|вник1в в|дд|лу

ф|нансово-господарського забезпечення;
вибору та впровадх{ення ун!ф|ковано| автоматизовано| системи

бухгалтерського обл!ку та зв]тност| з урахуванням особливостей д|яльност1

районно| дер)кавно| адм|н!сщац|?;
отворення умов для н€ш1е}кного збере>кення майна, ц|льового та

ефективного використання ф|нансових, матер!альних (нематер1альних),
!нформац1йних та щудових ресурс|в;

визначення д)керел пога1пення кредиторсько1 заборгованост|,
повернення кредит|в, отриманих з дер)кавного або м|сцевого бтод>кету;

притягнення до в|дпов|дальност1 прац!вник|в в|дд|лу ф|нансово-
господарського забезпечення' у тому числ| прац|вник|в бухгалтерських
слуя<б бтодх<етних установ' як| п|дпорядкован| районн|й деря<авн!й
адм|н|сщац||, за результатами конщольних заход|в, проведених державними
органами та п1дрозд1лами районно| державно| адм]н!сщац||, що
уповновах<ен! зд!йснтовати конщоль за дощиманням вимог бтоджетного
законодавства;

удоскон€ш1ення порядку зд|йснення поточного контрол}о;
орган|зац|| навчання прац!вник|в бухгалтерсько| слухсби, у тому числ|

прац|вник|в бухг€|"лтерських слу>кб бтодэкетних установ, як1 п|дпорядкован|

районн|й дерэкавн|й адм!н|отрац||, з мето}о п|двищення !х профес|йно-
квал!ф!кац|йного р|вня;

забезпечення бухгалтерсько| слркби нормативно-правовими актами,
дов!дков ими та |нформац|йними матер!алами щодо ведення бухгалтерського
обл|ку та складання зв|тност|;

8) п|дписуе зв|тн1сть та документи, як| с п|дставото:

для перерахування податк|в ! збор|в (обов'я3кових плате>к1в);

проведення ро3рахунк!в в|дпов|дно до укладених договор|в;
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приймання | видан| щотшових котпт|в;
оприбуткування та списання рухомого | нерухомого майна;
проведення |нтцих господарських операц|й;
9) в!дмовляс у прийнятт1 до обл|ку документ1в, п1дготовлених 3

пору1шенням встановлених вимог' а такох{ документ|в щодо господарських
операц|й, ш1Ф проводяться з пору1шенн'тм законодавства' та !нформуе

пору1шеннякер!вника бтодх<етно| установи про встановлен1
бтоджетного законодавства;

факти

господарських операц1й, що проводяться бтодхсетною установо}о:
складанням зв!тност|;
ц|льовим та ефективним використанням ф1нансових, матер|альних

(нематер|альних), !нформац|йних та трудових ресурс!в, збереженням майна;
дотриманням вимог законодавства щодо слиоання (передан|) рухомого

та нерухомого майна бтодх<етно? установи;
правильн|стто проведення розрахунк|в при зд|йсненн| оплати товар|в,

роб|т та послуг' в|дпов|дн|стто перерахованих котцт|в обсягам виконаних
роб|т, лридбаних товар1в чи наданих послуг зг|дно з умовами укладених
договор|в, у тому числ| договор!в оренди;

в|дпов|дн]стто взятих бтоджетних зобов' язань в1дпов|дним бтод>кетним
асигнуванням' паспорту бтошкетно| прощами (у раз1 застосування
прощамно-ц|льового методу в бтоджетному процес|) та в|дпов|дн!стто
платет<|в в3ятим бтоджетним зобов'язанням та бгод>кетним асигнуванням ;

станом пога1ценн'{ та списання в|дпов|дно до законодавства
деб|торсько| заборгованост! бтодх<етно| установи та бтод>кетних установ, як!
!й п|дпорядкован!;

додер)канням вимог законодавотва п|д час зд|йснення попередньо|
оплати товар!в, роб1т та послуг у раз| !х закуп|вл1 за бтоджетн| котпти;

оформленням матер|ал1в щодо нестан|, крад1>кки гро1шових котшт|в та
майна, псування актив|в;

розробленням та зд|йсненням заход|в щодо дотримання та п!двищення

р|вня ф1наноово-бгод:кетно{ дисципл|ни прац|вник|в в1дд|лу;

усуненням пору[пень | недол!к|в, ви'{влених п|д час конщольних
заход|в, проведених дерх{авними органами та п|дрозд|лами бтодх<етно]

установи, 1{Ф уповноважен! зд|йснговати контроль за дотриманням вимог
бгодхсетного законодавства;

виконанням головними бухгалтерами бтодэкетних установ'
п|дпорядкован! районн|й дерх<авн|й адм!н|сщац||, функц|й з контрол}о;

11) погод)куе документи' пов'язан| з вищачанням фонду зароб|тно|
плати' встанов,|енням посадових оклад|в | надбавок прац|вникам;

|2) виконуе |нтш| обов'язки, передбачен| законодавством.
4. }{ачальник в|дд|.гу ф|нансово-господарського забезпечення'

головний бухгалтер або особа, яка його зам|щуе, не мо)|(е ощимувати
безпосередньо за чеками та ]нтшими документами гот|вков| ко1шти | товарно-

10)зд|йсн}ос конщоль за в|дображенням у бухгалтерському обл|ку вс|х

як1
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матер|альн| ц|нност|, а також виконувати обов'язки голови районно|
дерх{авно| адм|н|страц!| на пер|од його тимчасово| в|дсутност|.

5. у раз| тишгчасово| в!дсутност| начальника в|дд|лу ф|нансово-
господарського забезпечення' головного бухгалтера (в|дряд)кення' в|дпустки,
тимчасово! втрати працездатност| тощо) виконання його обов'язк|в
пок]1адаеться в|дпов|дно до нак€ву кер|вника апарату районно] дерх<авно?
адм!н|страц!| на головного спец!ал|ста бухгалтера в!дд|лу ф|нансово-
господарського забезпеченн'| а|1арыц районно? дерх(авно| адм1н|страц||.

6. Фц|нка виконання нач€}пьником в|дд|лу ф|нансово-господарського
забезпечення' головним бухгалтером сво]х повнова)кень проводиться
в|дпов1дно до порядку' затвердх{еного й!н|стерством ф|нанс|в )/кра|ни.

7. Ёачальник в|дд|лу ф|нансово_господарського забезпечення апарату

районно| дер)кавно| адм|н|сщац!!, головний бухгалтер, у раз| невиконання
або нен€!г|ех{ного виконання покладених на нього повнова)кень, несе
в|дпов|дальн|сть зг!дно з чинним законодавством.

Ёачальник в|дд|лу ф1нансово-
господарського забезпечення апарату
районно! дерхсавно! адм!н1страл|\_ ,'';
головний бухгалтер 

\},/
в. жугА


