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16 сiчня 2020 року Вiнниця Ns 19

Про внесенпя змiн та доповнень до Положення про
flепартамент фiнансiв Вiнницькоi обласноТ державноТ алмiнiстрачii,

затвердженого розпорядженням голови обллержалмiнiстрачii
вiд 22 сiчня 20l3 року Л'о 34

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про MicueBi лержавнi адмiнiстрацii)).
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 вересня 2012 року J'Ф 887 <Про
затвердження Типового положення про структурний пiлрозлiл мiсцевоi
державноТ алмiнiстрацiТ>, розпорядження голови обллержалмiнiстрацii вiд 20
листопада 2019 року ЛЪ 904 <Про перелiк структурних пiдроздiлiв
обллержадмiнiстрачiТ> :

l. Внести змiни та доповнення до Положення про !,епартамент фiнансiв
ВiнницькоТ обласноi лержавноТ адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням
голови облдержадмiнiстрацiТ вiд 22 сiчня 20l3 року Л! 34. виклавши його в

новiй редакцiТ, що додасться.

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови
обллержалмiнiстраuiТ вiд 22 вересня 20lб року ЛЪ 696 <Про внесення змiн до
Положення про !епартамент dliHaHciB ВiнницькоТ обласноТ державноi'
алмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням голови обллержалмiнiстрачiТ вiл
22 сiчня 20l3 року Ns 34) та вiд 13 лютого 2018 року JФ I I3 <Про внесення змiн
та доповнень до Положення про
лержавноi алмiнiстрачii,
HicTpauii вiд 22 сiчня 20lЗ ро
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

;i,#lТиTfiffi,i,.
(у редакцii розпорядження
голови облдержадмiнiстрацiТ
lб сiчня 2020 року Jl{ч 19)

ПОЛОЖЕННЯ
про ffепартамент фiнансiв

Вiннlлцькоi обласноi державноi адмiнiстрацii
1нова релакчiя)

1. ,Щепартамент фiнансiв облдержадмiнiстрачii (далi - .Щепартамент) с

структурним- пiлрозлiлом облдер;кадмiнiстрачii, пiдпорядкований головi

ойержалмiнiстраuii, а також пiдзвiтний та пiдконтрольний MiHicTepcTBy

фiнансiв Украiни.

2. .Д,епартамент у своiй дiяльностi керуеться законами та Констиryцiсю

Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, накiвами

MiHicTepcTB iнших центраJlьних органiв влади, розпоряд)riеннями голови

облдержалмiнiстрачiТ, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями flепартаменry е:

1) забезпечення реалiзацiт в областi державноi бюджетноi полiтики;

2) складання розрахункiв до проекту обласного бюджету та прогнозу на

насryпнi за плановим два бюджетнi перiоди i подання на розгляд
облдержадмiнiстраuii;

З) пiдготовка пропозицiй щодо фiнансового
соцiально-економiчного розвитку в областi;

4) розробка пролозицiй з удосконалення методiв
планування та здiйснення витрат;

фiнансового i бюджетного

забезпечення заходlв

5) здiйснення загальноi органiзаuii та управлiння виконанням

бюджету, координацiя дiяльностi учасникiв бюджетного процесу
обласного
з питань

виконання бюлжеry,
6) забезпечення ефективного i цiльового використання вlдповlдних

бюдrкетних коштiв.

4. .Цепартамент вiдповiдно до покладених на нього завдань;

1) органiзовус виконання Конституцii i законiв УкраТни, aKTiB Президента

УкраiЪи, КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTB, iнших центральних

органiв виконавчоi влади та здiйснюс контроль заТх реалiзацiею;
2) забезпечус у межах своIх повнова]кень захист прав i законних iHTepeciB

фiзичних та юридичних осiб;
3) бере участЬ у погодженнi проектiв нормативно-правових aKTiB.

розроблених iншими органами виконавчоi влади;
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4) бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень голови обллержалмi-
HicTpauii. проектiв норматllвно-правових aKTiB. головними розробниками яких €

iншi cTpyKrypHi пiлрозлiли:
5) гоryс самостiйно або разом з iншими струкryрними пiдроздiлами

iнформачiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi обллержадмiнiстрацii;
6) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупцii;
7) гоryс (бере участь у пiлготовцi) проектiв угод. договорiв. меморанлумiв.

протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своiх повноважень;

8) опрачьовуе запити i звернення народних депутатiв Украiни та,rепутатiв
вiдповiдних мiсшевих рад;

9) забезпечус досryп ло публiчноТ iнформацii, розпорядником якоТ BiH е;

10) постiйно iнформус населення про стан здiйснення визначених законом
повновФкень;

11) здiйснюс експертизу бюдlкетiв органiв мiсцевого самоврядування та

надас методичну допомогу з питань здiйснення наданих lM законом повнова-
жень органiв виконавчоi влади;

12) злiйснюс повноваження. .1елегованi органами мiсцевого самовряд),-

ванняl
1З) забезпечус у межах cBoix повноважень виконання завдань

п,rобiлiзацiйноТ пiдготовки. цивiльного захисry населення, дотримання в11мог

законодавства з охорони працi. пожежноi безпеки:
14) органiзовуе роботи з укомплектування, зберiгання. облiку та

використання архiвних документiв:
15) забезпечу€ у межах cBo'ti повноважень реzrлiзацiю державноi полiтики

стосовно захисту iнформачii з обмеженим досryпом;
16) бере участь у вирiшеннi. вiдповiдно до законодавства. колективних

трудових спорiв (конфлiктiв):
17) забезпечус захист персональних даних;
l8) розробляс i доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв

iнструкчii з пiдготовки бюджетних запитiв;
19) визначае порядок та термiни розроблення бюджетних запитiв

головними розпорядниками бюджетних коштiв;
20) проводить на будь-якому етапi складання i розглялу проекту обласного

бюджеry аналiз бюджетного запиry, поданого головним розпорядником
бюджетних коштiв. щодо його вiдповiдностi MeTi, прiоритетностi, а також

дiевостi та ефективностi використання бюджетних коштiв;
21) приймас рiшення про включення бюджетного запиry до пропозицiй до

проекry обласного бюлжеry перед поданням Його на розгляд обллержалмi-
нiстрацiТ:

22) бере участь у розробui балансу фiнансовлtх pecypciB областi. пiдготовцi
пропозичiй шодо доцiльностi запровадження мiсцевих податкiв. зборiв. пiльг.
аналiзi соцiально-економiчних показникiв розвитку областi та врахування ix пiд
час скJIадання проекry обласного бюлжеry;

2З) органiзову€ роботи, пов'язанi зi складанням проекту обласного
бюджету, за дорученням керiвництва облдержадмiнiстрацii, визначення

порядку i TepMiHiB подання струкryрними пiдроздiлами облдержадмiнiстрацiТ,

рай.rержалмiнiстраuiями. виконавtIими комiтетами мiських рал MicT обласного
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значення матерiалiв для пiдготовки проектiв обласного бюджету i прогнозних

розрахункiв iоштiв, що передаються для вiдповiдного розподiлу мiж

ь*олaru*" районiв, MicT обласного значення або для виконання спiльних

проектiв; складання лроекту обласного бюдхсету та прогнозу на наступнi за

плановим два бюджетнi пьрiоли; пiдготовцi пропозицiй щодо коштiв, що

передаються для розподiлу Mi;k вiдповiдними мiсцевими бюджетами або для

виконання спiльних проектiв, та подання ii на розгляд керiвниuтву

обллержалм i HicTpauiT:

24) перевiряс i надас висновки щодо вiдповiдностi Формулi розлолiлу

мiхiбюджетних трансфертiв Mixt районним бюджстом та вiдповiдними

бюджетами мiсцевого самоврядування;
25) злiйснюе .п.п"рr"Ъу рiшень районних та мiських (MicT обласного

значення) рад про затвердження бюджету та внесення змiн до нього на

вiдповiднiсть бюджетному законодавству;
26) складас, затверджус тимчасовItЙ розпис обласного бюдя<ету та розпис

обласного бюлжеry. вносить в установленому порядку змiни до розпису

мiсцевого бюдrкету, забезпечус протягоJчl бюджетного перiоду вiдповiднiсть

розпису обласного бюджету встановлениN,I бюдхtетним призначенням;

27) затверджу€ паспорти бюджетних програм (у разi застосування

програмно-цiлiового методу у бюджетному процесi);^ )Bl здiйснюс у встановленому порядку взасмнi розрахунки обласного

бюркету з державниIlt бюдiкетом i районними бюджеташtи, бюджетами MicT

обласного значення. бюд;кетами районiв у MicTax;

29) перевiряс правильнiсть складання i затвердження кошторисiв та планiв

urnop"aru""" кошть установами i органiзацiями, якi фiнансуються з обласного

бюджеry;
з0) погоджус кошториси, плани асигнувань та штатнl розписи структурних

пiдроздiлiв облдержадмiнiстраuiТ, апараry райдержадмiнiстраuiй;
31)заiЙснюезаУЧастюорганiв,ЩоконтролюютЬспраВЛяннянаДхоДженЬ

бюджету, прогнозування та аналiз надходження доходiв до обласного бюджету;

3z; органiзовус виконання обласного бюджеry, забезпечус разом з

op.u"ur" д.р*u""оТ податковоi служби, територiальними органами. !,ержавноi

паз"апейсrпоТ слу;кби Украiни. iншими структурниNlи пiдрозлiлами

обллерNlа.чмiнiстрачii надход}iення доходiв до обласного бюджеry та вжиття

,u*ooi, шодо ефективного витрачання бюджетних коштiв;

33) злiйснюе в установленому порядку загальну органiзацiю та управлiння

виконанням обласного бюджету, координу€ в межах свосТ коNlпетенцiТ

дiяльнiсть учасникiв бюджетного процесу з питань виконання 0юджету;

34)зводитьпоказнИкИбюДжетiв,ЩоВхоДятЬДобюджетУобластi.тапоДа€
ix у встановленi термiни до MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни;

35) забезпечу€ захист фiнансових iHTepeciB держави:

зб) готус офiцiйний висновок про перевиконання чи. недовиконання

дохiдноi частини загального фонду, про обсяг залишку коштiв загального та

спецiального (KpiM власних надходкень) фонлiв обласного бюджету для

прийняття рiшення про внесення змiн до чбqрб бюджеryl

З7)проводить монiторинг змiн, йо вносяться до обласного бюд;кету;



1

38) розмiщуе тимчасово вiльнi кошти обласного бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках банкiв та здiйснюе придбання державних цiнних
паперiв;

39) розглялае бюд;<етну та фiнансову звiтнiсть (iншi звiти) лро влlконання

мiсцевих бюджетiв та iншi фiнансовi звiти, поданi територiальними органами

!ержавноi казначейськоТ слуrкби Украiни;
40) iнформус керiвництво облдержадмiнiстрацii про стан виконання

обласного бюджету за кожний звiтний перiод i подання рiчного та квартatJlьного

звiry про виконання обласного бюд;кету;
4l) розглядас звернення та готус пропозицiт для прийняття рiшень про

видiлення коштiв з резервного фонлу обласного бюджеry;
42) проволить на базi статистичноi, фiнансовоТ та бюджетноi звiтностi,

прогнознi розрахунки аналiзу економiчного i фiнансового стану галузей

економiки територii. тенденцiй та динамiки розвитку рiзних форм власностi,
готу€ пропозицii щодо визначення додаткових джерел фiнансових pecypciB;

4З) органiзову€ та здiйснюс внутрiшнiй аудит у порядку, визначеному
законодавством;

44) бере участь у формуваннi та реалiзачiТ iнвестицiйних програм, пода€

пропозиuii щодо удосконалення механiзму економiчного стимулювання
пiдприешrств для розвитку економiчного потенцiалу вiдповiдноТ територiТ;

45) вивчас разом з установами Нацiонального банку Украiни питання
грошового обiгу в областi, а також бере участь у розробленнi балансiв
грошових доходiв i витрат населення;

46) бере участь у розробленнi пропозицiй з удосконалення структури
вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй, готус пропозицiТ щодо
вLtзначення чисельностi працiвникiв, фонду оплати ix працi, витрат на

утримання мiсцевих державних адмiнiстlrацiй та здiйснюс контроль за

витрачанняNr цих коштiв;
47) здiйсню€ контроль за дотриманням бюд;кетного законодавства на

коrкнiй стадii бюджетного процесу шодо мiсцевих бюдх<етiв;

48) застосовуе попередження про ненzulежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства;

49) приймас рiшення лро застосування заходiв впливу за порушення
бюдrкетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першоi
cTaTTi 1 l7 Бюджетного кодексу Украiни у межах встановлених повноважень на

пiдставi протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревiзiТ
та доданих до них матерiалiв. зокрема:

зупиняс операчiТ з бюджетними коштами;
призупиняе бюджетнi асигнування:
зменшу€ бюджетнi асигнування;
здiйснюс повернення бюд;кетних коштiв до вiдповiдного бюджету;
здiйснюс безспiрне вилучення коштiв з мiсцевих бюджетiв.
50) заiйснюе аналiз дiяльностi структурних пiдроздiлiв з питань фiнансiв

райдержадмiнiстраuiй та структурних пiдрозлiлiв з питань фiнансiв виконавчих
KoMiTeTiB мiських рад MicT обласного значення i готус пропозицiТ щодо ii
вдосконzlлення;
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51) розглялас у межах свосi коп,lпетенчii звернення громадян. пi,шприсмств.

установ i органiзачiй:
52) забезпечу€ створення належних вlrробничtлх та соцiально-побутових

умов для прачiвникiв !епартаменry:
53) злiйснюс iншi перелбаченi законом повноваження.

5. flепартамент мас право
1) олержувати в установленому законодавством порядку вlд центраJlьних l

мiсцевиХ органiВ виконавчоi влади. iнших структурних пiдроздiлiв

обллержалмiнiстрачiТ та райдержалмiнiстраuiй. виконкомiв мiських рад MicT

обласного значення, територiальних органiв !,ержавноi казначейськоi служби

УкраТни, органiв державноТ податковоi служби, пiдприсN,lств, установ та

органiзачiй, банкiв та iнших фiнансових установ ycix форм власностi пояснень.

матерiалiв та iнформаuii з питань. що виникають пiд час складання..розгляду.

затвердження i виконання обласного бюлжец, та звiryвання про його

виконання:
2) залучати фахiвuiв iнших структурних пiдроздiлiв обллержадмiнiстрачii,

пiдприсмств, установ та органiзацiй. об'сднань громадян (за погодженням з ix
керiвниками) до розгляду питань. що належать до Його коN,tпетенцiТ;

3) скликати в установленому порядку наради. проводити семiнари та

конференчii з питань, що належать до його компетенцii;
4) вносити в установленому порядку лропозичii щодо удосконалення

роботи обласноТ та районних деря(адN{iнiстрацiй;
5) корисryватись в установленому порядку iнформачiйними базами

органiв виконавчот влади. системами зв'язку i комунiкаuiй. мережами

спецiального зв'язку та iншими технiчнLiми засобами.

6. .щепартамент в установленому законодавством порядку та у межах

повноважень взаемодiс з iншими струкryрними пiдроздiлаN{и, апаратом

обллержалмiнiстраuiТ. органами мiсцевого самовряд),вання. територiальнипtи

органами MiHicTepcTB. iнших центральних органiв влади. а також

пiлприсмствами. установами та органiзацiями з метою створення умов для

провадження послiдовноi та узгодженоТ дiяльностi щодо cTpoKiB. перiодичностi

одерх(ання i перелачi iнформачii. необхiдноi для належного виконання

покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

7. !епартамент очолю€ директор. який призначасться на посаду та

звiльняеться з посади головою облдержадмiнiстрачiт згiдно iз законодавством

про державну сrryжбу за погодженням з MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни в

установленому законодавством порядку.

!,иректор flепартаменту мас заступникiв. якi призначак)ться на посаду i

звiльняються з посади директором fl,епартаменry вiдповiдно до законодавства

про державну службу.

8. ff иректор .Д,епартаментli :

I) злiйснюс керiвничтво [епартаментом. несе персональну вiдповiдаль-
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HicTb за органiзацiю та результати його дiяльностi. сприяе створенню нzulежних

умов праui у !епартаментi;
2) подае на затвердження головi облдержадмiнiстрацii Положення про

.Щепартамент;
З) затверджус посадовi iHcTpyKuii працiвникiв !епартаменry та розподiляе

обов'язки мiж ними;
4) плануе роботу ffепартаменту, вносить пропозицii щодо

планiв роботи обллержадмiнiстрацii;
5) вжива€ заходи щодо удосконалення органiзацii та

ефективностi роботи !епартаменту;

формування

пiдвищення

6) звiryе перед головою облдержадмiнiстрачii та MiHicTepcTBobr фiнансiв
Украiни про виконання покJIадених на fl,епартамент завдань та затверджених
планiв роботи;

7) може входити до складу колегii облдержадмiнiстрацii;
8) вносить пролозицii щодо розгляду на засiданнях колегii питань, що

н€ulеN(ать до компетенцii flепартаменту, та розробляе проекти вiдповiдних

рiшень;
9) пrоже брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;
10) представляе iHTepeclt Щепартаменту у взаемовiдносинах з iншими

структурними пiдроздiлами облдержадмiнiстрацii. з мiнiстерствами, iншими
центраJlьними органами виконавчо[ влади. органами мiсцевого самовряду-
вання. пiдприемствами, установами та органiзацiяпtи за дорученнял,l
Kepi вництва облдержадм iнiстрацiТ;

1 l) розпоряджа€ться коштаNIи у межах затвердженого головою
облдержадм i нiстрацii кошторису !,епартаменту ;

12) органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноi копrпетентностi
державних службовцiв .Щепартаменry;

13) проводить особистий лрлtйопt громадян з питань, що належать до
повноважень !епартаменту ;

l4) забезпечуе дотриI\Iання працiвниками .Ц,епартаменry правил
внутрiшнього трудового розпорядку та виконавськоi дисциплiни;

15) затверлжуе розпис доходiв i видаткiв обласного бюджеry на piK i
тимчасовий розпис на вiдповiдний перiол, забезпечуе вiдловiднiсть розпису
обласного бюджеry встановленим бюджетним призначенням;

16) призначае на посаду i звiльняс з посади працiвникiв {епартаменту;
l7) поголжус призначення на посаду та звiльнення з посади начальникiв

управлiнь фiнансiв райлер;калмiнiстрацiй;
18) видас у межах сво€Т компетенцiТ накази. органiзовус i контролюс ix

виконання,
Накази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права. свободи i

законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають
лержавнiй ресстрацiТ в органах юстицii;

l9) здiйснюс визначенi Законом Украiни <Про лержавну службу>
повноваження керiвника державноТ служби в .Щепартаментi;

20) здiйснюе iншi повноваження. визначенi законом.
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9. Накази директора Щепартаменry. що суперечать КонстиryцiТ та законам
УкраТни. актам Презилента УкраiЪи. Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTB.
iнших центральних органiв виконавчоi влади. можуть бути cKacoBaHi головою
обллержалмiнiстрачii та М iHicTepcTBoп,r ф iHaHci в Украiни.

10. В flепартаментi для погодження вирiшення питань, що н€шежить до
його компетенuiТ, утворюсться колегiя у склалi директора !епартаменry
(голова колегii), заступникiв директора !,епартаменry та iнших працiвникiв

flепартаменry. ffo склалу колегii можуть входити керiвники iнших структурних
пiдрозлiлi в облдержадмiнiстраuii.

Склад колегiТ затверлжуеться головою обллержалмiнiстрашiТ за поданням

директора .Щепартаменry.
Рiшення колегiТ проводяться в життя наказами директора .Ц,епартаменry.

11. ffепартамент утриму€ться за рахунок коштiв державного бюджеry.
якшо iнше не передбачено законом.

12. Граничну чисельнiсть, фонд оплати праui прачiвникiв .Щепартаменry,
кошторис та штатний розпис !епартаменry, у межах видiлених асигнувань,
вlлзначае та затверджу€ голова облдержалмiнiстраuiТ у порядку. встановленому
чинним законодавством.

1З. Штатний розпис та кошторис .Щепартаментч затверджус голова
облдержалмiнiстраuiТ за пропозицiсю директора Департаменry вi.лповiлно до
Порялку скJIадання. розгляду. затвердження та основних вимог до виконання
кошторисiв бюджетних установ. затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 28 лютого 2002 року Nlr 228.

l4. flепартамент не ма€ права розподiляти отриманi доходи (прибутки) або

iх частини засновнику. працiвникам (крiпr оплати ТхньоТ працi. нарахування
единого соцiального внеску), членам органiв управлiння та iншим. пов'язаним з

ними особам.

l5. У разi припинення .Щепартаменry як юридичноТ особи (у результатi
його лiквiдацii. злиття. подiлч. при€днання або перетворення) активи
передаються однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду


