
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказ начальника фінансового 
 управління районної державної
 адміністрації
 01 грудня 2016 року № 27   

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ  планування та виконання місцевих бюджетів фінансового 

управління Чугуївської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Відділ  планування та виконання місцевих бюджетів (далі  – відділ)  є
структурним  підрозділом  фінансового  управління  районної  державної
адміністрації,  підпорядковується  безпосередньо  начальнику  фінансового
управління  районної  державної  адміністрації,  утворений  для  забезпечення
реалізації державної бюджетної політики на території району.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами
України,  актами Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та  районної
державних  адміністрацій,   наказами  начальника  фінансового  управління
районної державної адміністрації, Регламентом Чугуївської районної державної
адміністрації,  Положенням  про  фінансове  управління  районної  державної
адміністрації,   цим  Положенням,  а  також   іншими  нормативно-правовими
актами.

3. Відділ  взаємодіє  із  іншими  структурними  підрозділами  районної
державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами,  організаціями,  а  також  територіальними  органами  Державної
казначейської  служби  України,  органами  державної  податкової  служби  та
органами  Державної  фінансової  інспекції   України  з  метою  здійснення
контролю за дотриманням бюджетного законодавства з питань прогнозування,
виконання доходної та видаткової частин бюджету.

2. Основні завдання та функції відділу

1. Основними завданнями відділу є:
1) складання  розрахунків  до  проекту  доходної  та  видаткової  частини

місцевих бюджетів  району;
2) здійснення контролю за дотриманням підприємствами та організаціями

законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових
фондів, утворених районною радою;



3) здійснення  контролю  за  своєчасним  складанням  кошторисів
бюджетних установ;

4) аналіз  виконання  районного  бюджету,  використання  бюджетних
коштів,  контроль  за  їх  цільовим  та  ефективним  використанням,  складання
відповідної звітності;

5) забезпечення  та  здійснення  контролю  за  цільовим  використанням
субвенції Державного бюджету України на надання пільг та житлових субсидій
населенню, на допомогу сім’ям з дітьми та дітям-інвалідам, а також прийомним
сім’ям;

6) здійснює координацію діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з
питань виконання доходної та видаткової частини бюджету; 

7) контролює  стан  розрахунків  за  енергоносії,  спожиті  бюджетними
установами та радами району;

8) розробка та затвердження спільно з головними розпорядниками коштів
місцевого бюджету паспортів бюджетних програм, в зв’язку із запровадженням
програмно  –  цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих  бюджетів,
згідно з діючим законодавством;

9)  участь  відповідно до компетенції  відділу  у забезпеченні  відкритості
влади, покращання надання управлінням адміністративних послуг;

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) приймає участь в організації роботи, пов'язаної із складанням проекту

бюджету  району,  у  визначенні  порядку  і  термінів  подання  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконавчими  органами
сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту бюджету району;

2) організовує та координує роботу по складанню і виконанню районного
бюджету  відповідно  до  вимог  діючого  законодавства,  здійснює  методичне
керівництво  в  галузі  бюджетного  планування,  фінансування  бюджетних
установ і заходів;

3) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань бюджету, готує
розпорядження адміністрації, рішень районної ради, що стосуються бюджету,
контролює процеси їх реалізації; 

4) розробляє і  доводить до головних розпорядників коштів інструкції з
підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і терміни їх подання;

5) організовує  роботу,  пов’язану  із  складанням  проекту  районного
бюджету, подає та контролює своєчасність подання матеріалів для підготовки
обласного  бюджету  і  прогнозних  розрахунків  для  визначення  частини
загальнодержавних податків, зборів і платежів;

6) складає  розпис  доходів  і  видатків  районного  бюджету,  забезпечує
фінансування  заходів,  передбачених  бюджетом,  у  встановленому  порядку,
готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних
призначень  та  здійснює  у  встановленому  порядку  взаємні  розрахунки
районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; 

7) надає  методичні  рекомендації  щодо  застосування  розрахунків  по
галузях видатків до проекту районного бюджету з урахуванням рівня розвитку
соціальної інфраструктури регіону;



8) розглядає звіти та іншу інформацію про виконання доходів та видатків
підзвітних бюджетів, аналізує надані матеріали та готує доповіді керівництву
щодо результатів виконання бюджетів;

9) відповідно  до  затверджених  призначень  здійснює  фінансування
установ та заходів, які фінансуються з районного бюджету;

10)  бере  участь  у  контролі  за  дотриманням  фінансової  дисципліни  та
бюджетного законодавства; 

11) контролює  надходження  та  цільове  використання  коштів  фонду
охорони навколишнього природного середовища;

12) слідкує за правильністю занесення даних до програми ІАС «Місцеві
бюджети»; 

13) приймає участь у впровадженні робіт з комп’ютеризації по складанню
та виконанню бюджетів;

14)  готує  пропозиції  керівництву  про видачу  короткотермінових позик
для  покриття  тимчасових  касових  розривів  для  забезпечення  своєчасної
виплати зарплати і фінансування інших невідкладних видатків;

15) проводить семінари та наради з працівниками бюджетних установ та
організацій  з  питань  складання  та  виконання  бюджету,  надає  практичну
допомогу в проведенні цієї роботи, акумулює найбільш проблемні питання та
подає  їх  на  розгляд  керівництву  Департаменту  фінансів  обласної  державної
адміністрації;

16) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує
соціально-економічні  показники  розвитку  району  та  враховує  їх  під  час
складання бюджету району; 

17) здійснює  у  процесі  виконання  бюджету  району  прогнозування  та
аналіз доходної частини бюджету району;

18) забезпечує надходження доходів до бюджету району разом із іншими
відділами  управління,  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації,  виконавчими  органами  сільських,  селищних  рад,  органами
державної  податкової  служби,  Державної  казначейської  служби,  готує
пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

19) складає розпис доходів районного бюджету та готує пропозиції щодо
його змін; 

20)  координує  в  межах  своєї  компетенції  діяльність  учасників
бюджетного  процесу  з  питань  виконання  місцевого  бюджету  та  здійснює
контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

21) розглядає та аналізує звіти про виконання місцевих бюджетів, подані
територіальними органами Державної казначейської служби;

22)  проводить  разом  з  органами  державної  податкової  служби  аналіз
стану надходження доходів до бюджету району; 

23) розглядає  звернення  громадян,  підприємств  і  організацій  та  дає
відповіді у межах своєї компетенції;

24) готує і подає місцевим радам офіційні висновки про перевиконання чи
недовиконання  дохідної  частини  загального  фонду  бюджету  для  прийняття
рішення про внесення змін до цього бюджету;



25) забезпечує організацію роботи,  пов’язану  із  захистом персональних
даних  при  їх  обробленні  у  фінансовому  управлінні  районної  державної
адміністрації;

26) сприяє  забезпеченню  доступу  до  публічної  інформації  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка  відповідно  до  Закону
України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з
обмеженим доступом;

27) координує організацію проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо  осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад,  пов’язаних  із  виконанням
функцій держави;

28) забезпечує  дотримання  правил  з  охорони  праці  та  протипожежної
безпеки в управлінні;

9) виконує інші завдання відповідно до розпоряджень районної державної
адміністрації  та  начальника  фінансового  управління  районної  державної
адміністрації. 

3. Права відділу

3. Відділ має право: 
1) представляти  управління  в  установленому  порядку  з  питань,  що

відносяться  до  компетенції  відділу  планування  та  виконання  місцевих
бюджетів,  в  органах  державної  влади,  органах  місцевого  самоврядування,
установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) отримувати  від  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, органів державної податкової служби, інших державних органів,
підприємств,  організацій  всіх  форм  власності  інформацію,  документи  та
матеріали,  необхідні  для  складання  проекту  бюджету  району  та  аналізу
виконання доходної та видаткової частини бюджету району;

3) надавати методичну допомогу сільським, селищним радам, бюджетним
установам  та  організаціям  з  питань  складання  та  виконання  бюджету,
кошторисів доходів та видатків бюджетних установ;

4) в  установленому  порядку  в  межах  своєї  компетенції  призупиняти
бюджетні  асигнування  відповідно  Бюджетного  кодексу  України  та  вживати
заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними
бюджетні правопорушення;

5) залучати  фахівців  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, підприємств та організацій, об'єднань громадян (за погодженням
з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 

6)  вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  фінансового
управління з питань складання та виконання бюджету району.
 



4. Заступник начальника управління, начальник відділу

1. Відділ очолює заступник начальника управління, начальник відділу. 
2. Заступник  начальника  управління,  начальник  відділу  планування  та

виконання місцевих бюджетів призначається на посаду та звільняється з посади
начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

3. Працівники відділу  планування та виконання місцевих бюджетів,  які
призначаються  на посаду та  звільняються з  посади у порядку  відповідно до
законодавства про державну службу, підпорядковуються  заступнику
начальника  управління,  начальнику  відділу  та  начальнику  фінансового
управління районної державної адміністрації.

4. На період відсутності  заступника начальника управління, начальника
відділу планування та виконання місцевих бюджетів (хвороба, відпустка тощо)
виконання  його  обов'язків  покладається  на  головного  спеціаліста  відділу
планування та виконання місцевих бюджетів фінансового управління районної
державної адміністрації. 

5. Заступник начальник управління, начальник відділу:
1) здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  розподіляє  обов’язки  між

працівниками, очолює та контролює їх роботу;
2) забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в районі;
3)  здійснює  контроль  за  дотриманням  бюджетного  законодавства  на

кожній стадії  бюджетного  процесу  щодо планування та  виконання  місцевих
бюджетів району;

4) організовує та координує роботу по складанню і виконанню районного
бюджету відповідно до вимог діючого законодавства;

5) здійснює контроль за своєчасним складанням кошторисів бюджетних
установ, проводить аналіз за цільовим ефективним використанням бюджетних
коштів,  організовує  контроль  за  розрахунками  за  енергоносії,  спожиті
бюджетними установами; 

6)  керує  та  безпосередньо  бере  участь  у  розробці  проекту  бюджету
району, аналітичних матеріалів, комплексних заходів і прогнозних матеріалів
щодо  виконання  бюджету  району  та  сфери  житлово-комунального
господарства;

7)  бере  участь  у  розробці  проектів  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації, проектів рішень сесій районної ради, стосовно питань
виконання  місцевих  бюджетів  на  території  району,  контролює  процеси  їх
реалізації;

8)  здійснює  контроль  за  правильністю  складання  і  затвердження
кошторисів,  планів  використання  асигнувань,  штатних  розписів  бюджетних
установ району;

9) проводить  аналіз  звітності  державного  казначейства  та  іншої
інформації  про  виконання  доходів  та  видатків  бюджетів  району,  надає
інформації про їх виконання; 

10) забезпечує  процес  виконання  доходної  та  видаткової  частини
бюджету, координує роботу в програмі ІАС “Місцеві бюджети”;



11) складає відповідну звітність та здійснює аналіз виконання районного
бюджету;

12)  організовує  роботу  з  проведення  перевірок  бюджетних  установ  з
питань виконання бюджетів та цільового використання бюджетних коштів; 

13) контролює  дотримання  фінансової  дисципліни,  проводить  аналіз
використання бюджетних коштів, цільове та ефективне їх використання; 

14) забезпечує організацію роботи, пов’язану із захистом персональних
даних  при  їх  обробленні  у  фінансовому  управлінні  районної  державної
адміністрації;

15)  надає  практичну  допомогу  працівникам  бюджетних  установ,
сільських та селищних рад,  з  питань складання та виконання бюджету, бере
участь у проведенні семінарів та нарад з питань бюджету; 

16) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

Заступник начальника управління,
начальник  відділу  планування  та  
виконання      місцевих      бюджетів   
фінансового управління районної 
державної адміністрації                                                                     Т.В. Крюкова
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