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Вiдповiдно до статей 5,6 Закон;ч УкраiЪи <rПро мiсцевi дс:р;r.iiiчгli
адмiнiстрацil)>, Типового положення про сrруктурний лiдроздi:i :i г{I{,_ a}ib
фiнансiв обласноТ, КиТвськоТ та СеваgтопольськоТ lцicbKoT, райtонноТ, о;rйснг;*i t,,
пцм. KlacBi ,rа L'евастополi деря(авноТ адмiнiстрацiТ, затЕердженOi-о пOcTa}iOBo|{_]:
Кабiнет;о,Мiнiс,грiв Украiirи вiд 20.t]5.2013 М З48. на викоtлання розil{]рядiitеliIi,,л
годовil -ЦьвiвськоТ районноi державноi адiиiнiстрачiТ вiд 10.0З ,2а21 }Гs ] /0;'-08i>
<Про затвердження стр},ftтури районноТ державнс]Т адмiнiстрацi li>
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Затвердити ПоложеrIня про ушравлiння фiнансiв .ЦьвiвськtlТ
адл'r iнiстрацiТ _iIbBi воькоТ областi. шо додас,ться.
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ПОЛОЖЕННЯ

проупtа""ж,lil#"ъ11111,.,,l:',Ёжтiдержавноi

1. Управлiнця фiнансiв Львiвськоi районноi

державноi

областi.jналалi - управлiння) утворюеться головою
1{yili.Tal|T {ъвiвськоi
раионноr державно1 адмlнlсц)ац1l, входить до 11 скJIаду l в межах району
забезпечуе виконitння покJIаденID( на нього завдань.

Управлiння пiдпорядковуеться головi районноi державноi адмiнiстрацii, а
також пiдзвiтне i пiдконтрольне департаменту фiнансiв Лъвiвсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.
2. Управлiння у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та законами
УкраiЪи, актами Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, наказами,
iнструкцiями та iншими нормативними актами MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,
iнших центральних органiв виконавчоi влади, рiшеннями та розпорядженЕями
голови районноI державноi адмiнiстрацii та районноi ради, наказами керiвника
апарату районноТ державноi адмiнiстрацii; наказами департаменту фiнансiв
Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiь а також цим Положенням та
iншими нормативно-правовими Ежтами.

3. Основцими

завданЕrIми управлiння е:

3.1. ЗабезпеченIIя

раиоЕу.

решiзацii державноТ бюджетноi полiтики на територii

3.2i Розроблення в установленому порядку проекту районного бюджеry.
3.3. Пiдготовка розрахункiв до проекту районного бюджету та прогнозУ
на наступнi за плановим два бюджетнi гlsрiоди i поданнrI таких докуменТiВ На
розгJIяд районноi державноi адмiнiстрацiТ.

разом з iншими струкryрними пiдроздiлами
рйдерж4дмiнiстрацii анапiзу фiнансово-економiчного стаIIу раЙонУ,

З.4.

ГIроведення

перспектив його подальшого розвитку.

3.5. Забезпечення контролю за ефеlсгивним i цiльовим використанIIям
коштiв районного бюджету.
3.б. Здiйсцення конц)олю за доц)иманням пiдприсмствами, установами
та органiзацiями законодавства щодо використання ними коtптiв районного
бюджету в межах визначених повновarкень.
3.7. Здiйснення з€гuшьноi органiзацii
управлiння виконанням
-бюджеry, координацiя
межах своеТ компетенцii дiяльностi
районногО
учасникiв бюджетного цроцесу з питань виконання бюджету.

в

та

4. Управлiння вiдповiдно до покJIадених на нъого завдань:

1) Органiзовус
l)
органiзовус

виконаннrI Констиryцii
Констиryцii

та

законiв УкраiЪи,
законiв

aKTiB

Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи, департаменту фiнансiв Львiвськоi облдерж4дмiнiстрацii та здiйснюе
контроль за iх реаrriзацiею в межal( своеТ компетенцii;
2) дiе в межах cBoik повнов€Dкень
iHTepeciB
фiзичних i юридичних осiб;

з

дотриманням прав

i

законних

3) надае qдмiнiстративнi послуги вiдповiдно до законодавства;

Та

4) аналiзуе в.Межах повновскень стан i тенденцii соцiально-економiчного
кУлЬтурного розвитку раЙону, вживае в межa)( компетенцii заходiв до

усунення недолiкiв;
5)

rотуе пропозицii щодо фiнансового забезпечення заходiв соцiально-

економiчного розвитку району за кошти районного бюджеry;
6) форшrуе пропозицii щодо проекту районного бюджету;
7) бере участь у:

-

пiдготовцi зшrодiв щодо розвитку райоrrу;
пiдготовцi багlансу фiнансовlос pecypciB районного бюджеry, готуе
прогtозицii стосовно доцiльностi запровадженЕя мiсцевих податкiв, зборii,
пiльг;

- розробленнi гrpoelcTiB розпорядженъ голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ, iнших проектiв нормативно-цравових аrсгiв, головними
розробниками яких е iншi cTpyKTypHi пiшlоздiли районноТ державноi
адмiнiстрацii;

8) проводить експертизу

та погоджуе проекти рiшень районноi ради,

розпоряджень голови районноi державноi адмiнiстрацii в частинi дотрИмання
бюлжетн9го законодавства;

9) аналiзуе соцiагrьно-економiчнi показники розвитку району та Bpilxoвye
ik пiд час скJIадання проекту районного бюджету;
)1
10) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганIIя та гrротидiТ корупцiТ;

11) розробляе та доводить до вiдома головнихФозпорядникiв коштiв
районного бюджеry iнструкцiТ з пiдготовки бюджетних запитiв;
12) визначае порядок термiни розроблення бюджетних запитiв
головними розпорядниками кош:iв районного бюджету;

i

13) гlроводить пiд час скJIадання та розгляДу прOекry районного бюджеry
аналliЗ бюджетцогО запиту, поданогО головниМ розпорядником бюджетних
коштiв, щодо вiдповiдностi такого проекту MeTi, прiоритетностi, а такоЖ
дiевостi та ефеrстивностi використання бюджетних коштiв;
;,

I

14) приймае рiшення про врil(рання бюджетного запиту в пропозицiях
до проекту районного бюджеry перед подtlнням його на розгJIяд районнiй
державнiй адмiнiЬтрацii та районнiй радi;

15) бере ylacтb

у

пiдготовцi звiтiв голови районноТ державноi

адмiнiстрацii для ix розгляду на ceciT районноi ради;
16) гоryе самостiйно або р{lзом з iншими струкгурними пiшlоздiлами
рйонноi державноi адмiнiстрацiТ iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для
поданЕя головi районноi держ.lвноi адмiнiстрацii;
17) органiзовуе робоry
пiдготовки проеIffу районного бюджеry,
визначае за дорученням керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii порядок i
строки поданЕя сфуктурними пiшlоздiлами районноi державноI адмiнiстрацiТ
MaTepiaгriB для пiдготовки проекту рйонного бюджеry та црогнозних обсягiв
фiнансових pecypciB; що передаються дJIя вiдповiдного розподi.гrу мiж
бюджетами мiсцевих рад ОТГ або для виконання спiльних проектiв; скJIадае
про:кт районного бюджеу ru прогноз на.наступнi за планованим два бюджетнi
перiоди; готу_е, пропозицii стосовно коштiв, що передаються дjIя розподiлry мiж
вrдповlдними мiсцевими бюджетами або дJIя виконання спiлъних проектiв, та
подае 1х на розгJIяд кервництву раионноl,державIIо1 адмlнlстрац11;

з

18) перевФяе рiшення мiсцевих рад про затвердження бюджету та
внесення змiн до нього щодо вiдповiдностi бюджетному законодавству;

та

затверджуе тимчасовий розпис районного бюджеry,
розпис районного бюджету, вносить у встановленому порядку змiни до розпиСУ
районного бюджету, забезпечуе протягом бюджетного перiоду вiдповiднiсть

19) скJIадае

зЕLзначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) спiльно з головними розпорядниками коштiв районного бюджеry
затверджуе пасIIорти бюджетнюr цроцрам у разi застосування цроцрамно_
цiльового методу в бюджетному процесi;

2|) проВодитЬ У

встаIIовЛеномУ порядкУ розрахунки
бюджетоfrt, бюджетами мiсцевих рад ОТГ;

мiж

районним

22) перевiряе, вiдповiдно до планiв роботи управлiння, правипьнiсть
скпадання та затвердження кошторисiв i планiв використання коштiв
установами та органiзацiями, що фiнансуються з рйонного бюджеry;
23) погоджус кошториси, плани асигIIувань i штатнi розписи
структурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацii;
24) злiЙснюе за 1частi органiв, що контролюють сцравJIяння надходжень
дО бюджету, прогнозування та ана-пiз надходженнrI доходiв до районного
,

бюджеry;

25) орrанiзовуе виконання районного бюджеry, забезпечуе разом

з

пiдроздiЛом ГолОвногО управлiНня ЩФС у Львiвськiй областi, управлiнням
iншими структурними пiдроздiлами
.Щержавноi казначейськоi сlryжби Украiни,
бюджету
раЙонноi державноi адмiнiстрацii надходження доходiв до районного
ia вжйвас з{Жодiв до ефективного виц)ачання бюджетних коштiв;

бюджетiв органiв мiqцевого самоврядування,
що входять до бюджету району, та подае ix у встановленi строки департаментУ
фiнансiв Львiвськоi обласноi державноi 4дмiнiстрачii;
27) го,гуе та подас районнiй радi офiцiйнi висновки про перевиконаншI
(недовиконання) дохiдноi частини загального фонду районного бюджету для
прийняття рiшення про внесення змiн до показникiв' районного бюджец, €}
також про обсяг вiльного залишку коштiв загаrrьного та спецiального (KpiM

26) зводить пок€lзники

,

власних надходжень бюджетних установ) фондiв районного бюджету;
2S) проводить монiторинг змiно що вIIосяться до пока:}никiв раЙоннОГО
оюджету;

29) за рiшенням районноi ради розмiщуе тимчасово вiльнi кошТи

районного бюджету на вкJIадних (депозитних) ршrунках банкiв;
30) у разi виникнеIIня тимЕIасови)( касових розривiв

та

невиконанЕЯ

розрtлхункових, показникiв MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни за дохОДаМИ,
вiдповiдно до вимог статей 43 та 77 Бюджетного кодексу Украiни i за рiшенням
районнот ради, виступае одержрачем середньострокових та короткострокових
позик з единого казначейського pilryHкy;

31) анаrriзуе бюджетну та фiнансову звiтнiсть про виконання районного
бюджеry, iншi фiнансовi звiти, поданi управлiнням Щержавноi казначейськоi
слryжби УкраiЪи;

з2) iнформуе керiвництво районноi державноi адмiнiстрацii про стан
виконання районного бюджеry за кожний звiтний перiод i подае iM на розгJIяд
рiчний та квартальнi звiти про виконання рйонного бюджеry;
. 33)
розгJIядае звернення щоДо видiленЕя коштiв iз резервного фо"ду

районного бюджеry та готуе пропозицii щодо прийняття вiдповiдних рiшень;
34) проводить на ocнoBi статистичнотп фiнансовоi та бюджетноi звiтностi
11рогнознi розрахунки анагriзу економiчного та фiнансового стilIу райоrту, готуе
,rрооо."цii щодо визначення додаткових фiнансових pecypciB ;
та виконаннi iнвестицiйншr процрам
з5) бере ylacTb

у

розробленнi

району;

3б) розгJIядае В установленому законодавством порядку

цромадян, пiдприсмств, установ i органiзачiй;

звернення

i.

37) опрацьовуе запити та звернення народIих- дегrугатiв Ущраiни та

депутатiв мiсцевих рад району;

зs) готуе

(бере участЬ

11a."орuпдуrпiв,- протоколiв

повноважень;

У

пiдготовцi) проекти угод, договорiв,

зустрiчей делегацiй

i

робочих цруп у межах своiх

39) бере ylacTb У розробленнi пропозицiй щодо вдосконалення
стосовно
.rру*ф" рЪйонноТ .д.р*u""оf адмiнiстрацii, готуе пропозичiiвитрат
на
визначення чисельностi^ праrliвникiв, фо"ду оплати Тх працi,
та здiйснюе конц)оль за
утриманшI районноi державноi адмiнiстрачii
виц)ачанЕям таких коштiв;

40) здiйснюе контроль

за дотриманЕям бюджетного законодавства щодо
районного бю4жету на Bcix стадiях бюджетного цроцесу;

41) з-аOтосовуе попередження про неналежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
:

законодавства;

42) тлриймае рiшення про застос)rвання до 1"rасникiв бюджетного процесу
заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами
2-5 та 7 частини першоi cTaTTi 117 Бюджетного кодексу Украiни, у межах
установле"ч повновФкень на пiдставi протокоJIу про порушенIIя бюджетного
законодавства абоакта ревiзii та доданих до них матерiа.пiв, зокрема, щодо:
- зупинення операцiй з бюджетними коштами;
- призупиненЕя бюджетних асигIтувань;
- зменшення бюджетних асигIцrвань;

-

повернення бюджетнlш коштiв до вiдповiдного бюджеry;

- безспiрне вI4пrIення кошrтiв з мiсцевих бюджетiв;

43) забезпечуе доступ до гryблiчноi iнформацii розпорядником якоТ BiH е;

44)

постiйно iнформуе населенЕя про стан здiйснення визначених

законом повновa)кень;

45) за наданими повновакенЕями районною державною адмiнiстрацiсю,
здiйснюе контроль за вiдповiднiстю бюджетному з:жонодавству показникiв
затверджених бюджетiв, розпису бюджету, кошторисiв бюджетних устаНов та
бюджетному" процесi щодо
iнших докуtиентiв, якi використовуються
сiльсЬких та селищних бюджетiв;

у

46)

бюджеry;

здiйснюе повноваження, делегованi районною радою,

з

пит€lНь

47) забезпечуе, в межах cBoix повIIовакень, виконання

завданЬ
-.
пiдготовки, цивlльного захисту населенЕя, дотримання ВимОГ
мобiлiзафйноi
законодавства з охорони прачi та пожежноi безпеки;

48) органiзовуе робоry з укомплеIстування, зберiгання, ведення облiкУ

Т3

використання архiвних документiв;

49) забеЗпечуе

В

межаХ cBoix повнов.Dкень rреалiзацiю державноi

полiтики стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом;

50) бере ylacTb у вlарiшеннi вiдповiдно до законод€tвства

трудових спорiв (конфлiктiв);

51)

забезпечуе за)мст персонапьних

даних; '

52) забезпсчуе створення належних виробничих

i

соцiально-побугових

53) здiйснюе iншi передбаченi законом повноваження.
'5.

Управлiння мас право:

колоктивних

5.1. Одержрати в установленому з.жонодавством порядку вiд iнших
структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
самоврядуванIut," пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми
власностi та ik посадових осiб iнформацiю, докучIенти та матерiшrи з питань,
пiд час скJIадання, розгJIяду, затвердженшI та виконання
що виникають
;..
оюджетlв l звlтування про 1х виконання.

5.2.

Заггучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii; rriдrrр"сrств, устано" i ор.а"iзацiй, об'еднань цромадян
(за погодженням з Тх керiвниками) до розгJIяду питань, що нzшежать до
компетенцir управлiння.

5.3. Вносити в установленому порядку пропозицii щодо удосконаленЕя
роботи рйонноi державноi адмiнiстрацii.
5.4. Користратися в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку та кошrуlriкацiй, мережами
спецiаrrьного зв'язку та iншими технiчними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до

компетенцii управлiння.
6. Управлiння фiнансiв, у вст€lновленому зztконодавством порядку'та В
межах своiх повновакень, взаемодiе з iншими струкгурними пiдроздiлами,
апаратом районноi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевопо
метою
самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями
створеншI умов дJIя провадження послiдовноi та узгодженоi дiяльностi щОДО
cTpoKiB, перiодичностi одержання та передачi iнформацii, необхiдноi ДJIя
належного викон€лння покJIадених на управлiння завдань i здiйсненнrl
заплОнованих заrодiв.

з

7.

Управлiння фiнансiв очолюе начальник.

Начагrьник управлiння фiнансiв Львiвськоi рйонноi деРЖаВНОi
адмiнiстрацiт призначаеться на посаду та звiльнясться з посади головою
.

районноi' державноi адмiнiстрацii у порядку, передбаченому законодавством
про державIIу сrryжбу за погодженням з департаментом фiнансiв Львiвськоi
обласноi державноi'адмiнiстрацiТ. i
8. Нача.гlьник управлiння фiнан.i" ,u. заступника, який призначаеться на
посаду та звiльняеться з посади начаJIьником уЕравлшня у порядку,
передбаченому законодавством про державну сrryжбу.
1

9. Начальник управлiння фiнансiв:
1) здiйсНюе керiвництво управлiнням, несе персональну вiдповiдапьнiсть
за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяе €творенню належних р[ов
прачi в управлiнлi;
2) подае на затвердження головi рйонноi держадмiнiстрацii Положення

про управлiння;

посадовi
.3) затверджуе положення про cTpyкTypHi пiдроздiли утlравлiння,

iнстрfrцiТ працiвникiв управлiння та розподiляе обов'язки мiж ними;

4) плануе робоry угlравлiння, вносить пропозицiТ щодо

формуванлш

та

пiдвищення

планiв роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ;

5)

вживае заходiв

до

вдоскон€tленЕя

ефективностi роботи управлiння;

6)

органiзацii

звiryе перед головою районноТ державноI адмiнiстрацii

про

виконанЕя покJIадених на управлiння завдань i затверджених планiв роботи;
7) може брати }пIасть у засiданпях органiв мiсцевого самоврядування цри
розглядi питань формування та виконанЕя бюджету;

8) предстаеIIяе iнтереси управлiння у вiдносинах з iншими структурними
пiдроздiлами районноi держЕлвIIоТ адмiнiстрачii, , ,iншими центральними

органами викоЁавчоi влади, органами мiсцЬвого

самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями - за доруIенням керiвництва
районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до вимог чинного з€жонодавства;

9) видае в межil( cBoix повновalкень накази, органiзовуе здiйснення

контролю за ix виконанням.

Накази нормативно-цравового характеру, якi зачiпають права, свободи та
законнi iнтереси цромадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають
державнiй реестрацii в Захiдному мiNсрегiонапъному управлiннi MiHicTepcTBa
юстицiТ м.Львiв;

10) подае на затвердження голови рйонноi державноi адмiнiстрацrТ
проекти кошторису та штатного розпису управлiння в межах визначеноi

|раничноi чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;
11) розпоряджаеться коштами в межах затвердженого в установленомУ
порядку кошторису управлlнЕя;
Т2) затверджуе розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на piK та
тимчасовий розпис на вiдповiдний перiодо забезпечус вiдповiднiсть розпису
районного бюджеry встановленим бюджетним призначенЕям;
13), призначае на посаду та звiльняе з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державЕу службу, державних слryжбовцiв Управлiння,
присвоюе iM ранги державних с.гryжбовцiв, заохочуе ik та притягае ДО
4
'
дисциплiнарноТ вiдповiдапьностi;
14) приймае на робоry та звiльняе з роботи у п_орядку, передбаченомУ
законодавством про працю, працiвникiв управлiння, Ъкi не е ДеРЖаВНИМИ
слryжбовцями, заохочуе ix та притягас до дисциплiнарноi вiдповiДальНОСтi;
15) органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
державних слryжбовцiв

управлiння;

.

16) проводить особистий прийом цромадян з питань, що

IIаJIеЖаТЬ ДО

повновЕDкень уцРавлiння;

17)

забезпечуе. дотриманнrt працiвниками управлiння правил

внутрiшнього трудового розпорядку та виконавськоi дисциплiни;
,18)
здiйснюс iншi повновilкенЕя, передбаченi чинним законодавством
УкраiЪи.

начаJIьника управлiння фiнансiв, що суперечать Конститучii
Украiни та
та законам УкраiНи, актаМ ПрезЙдеНта Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB

l0. Накази

йi"i.r.р.""u

головою районноi
бiHaHciB Украни, можуть буги cкacoBaнi

державноi адмiнiстрацii.

платником
1. Управлiння е бюджетною неприбугковою установою, не е
не
податкУ на прибУток пiдприсмств. У результатi cBoci дiяльностi управлiння
отримуе прибуткiв.
1

управлiння угри}tуIоться за кошти державного бюджеry

та

iнших

джерел, не заборонених законодавством,

припиIIеннJI. юридичноi особи (управлiннд) у р:зульт111::-:_,l1_1,J,
або перетворення),.передача активlв
реорганiзацii (ълиття, подirцr, приеднання

У разi

е структурними
вiдбувасться в межil( устаIIов неприбуткочих органiзацiй, якi
4дмiнiстрацii, або на баланс обласноi

пiдроздiлами рйонноi
державноi адмihiстрацii.

д.р**"оi

працi працiвникiв управлiння
межах вiдповiдних бюджетних призначенъ у

12. ГраНична чисельнiсть, фон4 оплати

фiнансiв ""r"uru.ru." в
встановленому законодавством порядку,

затверджуються в
13. Штатний розпис i кошторис управлiння фiнансiв
порядку,
установленому законодавством
rryблiчного права, мае
14. Управлiння фiнансiв е юридичною_ особою
сJIуж_б.и
9F
самостlинии оаланс, р1хунки в упра"лiннi Щержавноi _казначейсъкоiта своiм
зображенйй ,щержавноъо Герба Украiъи
украiни, печатку
найменуванням, власнi бланки,

iз

