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                                                                                                        Проект 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дванадцята сесія 
восьмого скликання          

РІШЕННЯ 
     

     липня  2021 року                            Деражня                                              №  
 

 
         Про внесення змін до Положення  про відділ фінансів  

Деражнянської міської ради, затвердженого рішенням міської 
ради від  24 листопада 2020 року №6 «Про утворення 
виконавчих органів в Деражнянській міській раді, як  
юридичних осіб публічного  права» 

 
   Відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
рішення виконавчого комітету  Деражнянської міської ради  від 19.05.2021 року 
№75 «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна», міська рада  

   
ВИРІШИЛА:  
 

     1. Внести зміни до Положення  про відділ фінансів Деражнянської міської ради:  в 
абзаці  2  п.1.7  розділу 1:  цифри «13» замінити  цифрами «11/1». 
2. Доповнити   розділ  2.2  «Повноваження відділу»    пунктами  2.2.17 – 2.2.22:  
2.2.17. здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з  
державним, обласним та іншим місцевим бюджетами; 
2.2.18. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення  
коштів  з резервного фонду бюджету;  
2.2.19. здійснює контроль за дотриманням  бюджетного  законодавства на  кожній 
стадії  бюджетного процесу  щодо бюджету Деражнянської територіальної громади; 
2.2.20. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства 
з  вимогою  щодо   усунення   порушення  бюджетного   законодавства; 
2.2.21. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення  бюджетного  
законодавства, визначених пунктами  2-5 та 7 частини  першої статті  117 Бюджетного 
кодексу України, у межах  встановлених  повноважень на підставі протоколу про  
порушення  бюджетного  законодавства  або акта ревізії  та доданих до них матеріалів, 
зокрема: 
          а) зупинення операцій з бюджетними коштами; 
          б) призупинення бюджетних асигнувань; 
          в) зменшення бюджетних асигнувань; 
          г) повернення бюджетних  коштів до відповідного бюджету. 
 
2.2.22. Здійснює  інші повноваження визначені законодавством. 
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3. Доповнити  розділ 3 «Керівництво відділу фінансів»    пунктами  3.3.19 – 3.3.25: 
3.3.19. Відповідає  за складання проекту  міського бюджету, визначає  методичні 
засади  бюджетного  планування, які   використовуються  для  бюджетних запитів і 
розроблення   інформацій  до проекту міського бюджету; 
3.3.20. Визначає загальний рівень  доходів і видатків, дає оцінку обсягу  фінансування 
міського бюджету для розроблення пропозицій до проекту міського бюджету; 
3.3.21. Ухвалює рішення  про включення бюджетного запиту до пропозицій міського 
бюджету  перед поданням його на розгляд голові  та  виконавчому комітету міської 
ради; 
3.3.22. Представляє проект рішення про міський  бюджет на відповідний  рік на сесії 
міської ради; 
3.3.23. Представляє звіт про виконання рішення про міський бюджет; 
3.3.24. Ухвалює у встановленому порядку рішення про зменшення бюджетних 
призначень головному розпоряднику бюджетних коштів. 
3.3.25. Ухвалює у встановленому порядку рішення про зупинення здійснення операцій 
з бюджетними коштами; 
 4. Внести зміни до  п.  3.3.19: цифри «19» замінити цифрами «26». 
 5. Викласти п. 3.7 розділу 3 в новій редакції «штатний розпис та кошторис відділу 
фінансів   затверджується міським головою. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення (голова комісії   
Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 
 
 
 

 
Міський голова                                                                           Андрій КОВПАК 


