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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ доходів фінансового 

управління районної державної адміністрації

1. Це  положення  визначає  завдання  та  функціональні  обов’язки
відділу доходів (далі  – відділ),  повноваження його начальника та вимоги до
його професійно-кваліфікаційного рівня.

2. Відділ  утворюється,  як  самостійний  структурний  підрозділ
фінансового  управління  районної  державної  адміністрації для  забезпечення
реалізації бюджетної політики на території району, забезпечення в межах своїх
повноважень виконання завдань та функцій.

Положення про відділ доходів затверджується  начальником фінансового
управління райдержадміністрації .

3. Відділ доходів очолює заступник начальника управління – начальник
відділу,  який  підпорядковується  безпосередньо  начальнику  фінансового
управління  райдержадміністрації.  

У  своїй  діяльності  відділ  керується  Конституцією  України,  Законами
України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”,  „Про
засади  запобігання  і  протидії  корупції”  іншими  законами  України,  актами
Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства
фінансів  України,  наказами   начальника  Головного  фінансового  управління
обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної
державних  адміністрацій,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,
актами районної ради, прийнятими у межах його компетенції,  Настановою з
якості районної державної адміністрації, цим положенням.

4.  Відділ  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  здійснює  такі
функції:

складання розрахунків до проекту доходної частини місцевих бюджетів
району;

здійснює  координацію  діяльності  учасників  бюджетного  процес  у  з
питань виконання доходної частини бюджету; 

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

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

забезпечення  виконання  моніторингу  процесів  системи  управління
якістю, розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009. 



5.   Відділ  при  виконанні  покладених  на  нього  функцій  взаємодіє  з
відділами  райдержадміністрації,  органами  місцевого  самоврядування,
бюджетними  установами,  здійснює  методичне  керівництво  та  контроль  за
дотриманням  вимог  законодавства  з  питань  прогнозування  та  виконання
доходної частини бюджету району.

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

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

приймає  участь  у  розробленні  балансу  фінансових  ресурсів  району,
аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх  під
час складання бюджету району;

здійснює  у  процесі  виконання  бюджету  району  прогнозування,  аналіз
доходної частини  бюджету району; 

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,  Державним  казначейством,  готує  пропозиції
щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

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

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

розглядає  звіти  про  виконання  місцевих  бюджетів  та  інші  фінансові
звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;

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

розглядає у межах своєї  компетенції  звернення  громадян, підприємств,
установ і організацій та дає  відповіді згідно компетенції відділу;

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;

розробляє  документацію  системи  управління  якістю,  що  стосується
діяльності  відділу,  вносить  пропозиції  щодо  змін  до  неї,  здійснює  дії  щодо
забезпечення функціонування системи управління якістю відділу;

бере участь відповідно до компетенції відділу у забезпеченні відкритості
влади, покращання надання райдержадміністрацією адміністративних послуг;

забезпечує  виконання  та  моніторинг  процесів  управління  якістю,
розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

забезпечує організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних
при їх обробленні в фінансовому управлінні райдержадміністрації;

виконує  іншу  роботу,  передбачену  розпорядженнями
райдержадміністрації та начальником фінансового управління. 

7. Відділ має право: 
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представляти управління в установленому порядку з питань, що           від-
носяться до компетенції бюджетного відділу, в органах державної влади,   орга-
нах місцевого самоврядування, установах та організаціях незалежно від  форми
власності;

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

залучати фахівців  інших структурних підрозділів  райдержадміністрації,
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду питань,  що належать до його компетенції;

вносити пропозиції  щодо вдосконалення системи управління якістю та
методик процесів відділу управління відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

здійснює  в  відділі  контроль  за  забезпеченням  функціонування,
виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених
відповідно до стандартів  ISO 9001-2009,  у  разі  потреби забезпечує внесення
змін  до  документації  системи  управління  якістю,  що  стосується  діяльності
відділу;

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

8.  Заступник  начальника  управління  –  начальник  відділу  доходів
призначається на посаду та звільняється  з посади  відповідно до законодавства
про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня головою
районної  державної  адміністрації  за  поданням  першого  заступника  голови
районної  державної  адміністрації  і  погодженням  із  начальником  Головного
фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації.

9.  Працівники  відділу  доходів,  які  призначаються  на  посаду  та
звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю,
підпорядковуються заступнику начальника управління – начальнику відділу.

10.  У разі  тимчасової  відсутності  заступника  начальника  управління  –
начальника  відділу  доходів  (відрядження,  відпустки,  тимчасової  втрати
працездатності  тощо)  виконання  його  обов'язків  покладається  наказом
начальника управління на іншого працівника відділу.  

11.  Заступник  начальника  управління  –  начальник  відділу  у  разі
невиконання або неналежного виконання  покладених  на нього повноважень
несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Заступник начальника – начальник
відділу доходів фінансового управління 
райдержадміністрації                                                                    Т.В. КРЮКОВА
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