ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлгння державноТ
казначейськоТ служби УкраТни в Одеськгй областг
вiд 04.01.2016 № 02-о (у редакцй наказу Головного
управлгння державноТ казначейськоТ служби
УкраТни в Одеськгй областг вЫ 03.04.2019 № 3 .7-о

ПОЛОЖЕНИЯ
про управлгння видаткгв,мережг
та зведених показникгв бюджету
Головного управлгння Державно? казначейськоТ служби
УкраТни в Одеськгй областг
I.3агальнг положения
1.1 Управлгння видаткгв, мережг та зведених показникгв бюджету Головного
управлгння державноТ казначейськоТ служби УкраТни в Одеськгй областг
(хадалг - Управлгння) е самостгйним структурним пгдроздглом Головного
управлгння державноТ казначейськоТ служби УкраТни в Одеськгй областг
(надалг - Головне управлгння).
1.2 У своТй дiяльностг Управлгння керуеться Конституцгею УкраТни,
законами УкраТни, указами Президента УкраТни, постановами ВерховноТ
Ради УкраТни, актами Кабгнету Мгнгстргв УкраТни, наказами Мгнгстерства
фгнансгв УкраТни, Положениям про Державну казначейську службу
УкраТни, Положениям про Головне управлгння державноТ казначейськоТ
служби УкраТни в Одеськгй областг, наказами державноТ казначейськоТ
служби УкраТни, Головного управлгння, Регламентом роботи державноТ
казначейськоТ служби УкраТни та П територгальних органгв (надалг Регламент), цим Положениям та гншими нормативно-правовими актами.
1.3 Координуе та направляв дгяльнгсть Управлгння заступник начальника
Головного управлгння зггдно наказу Головного управлгння про розподгл
обов'язкгв по кергвництву роботою Головного управлгння.
1.4 До складу Управлгння входить:
- Вгддiл видаткгв державного управлгння, оборони, правоохоронних
органгв i державноТ безпеки
- Вгддгл мережг та видаткгв невиробничоТ та виробничоТ сфери
1.5 Управлгння очолюе начальник Управлгння.
1.6 Положения про Управлгння пгдписуеться начальником Управлгння та
затверджуеться наказом Головного управлгння. Посадовг гнструкцгТ
працгвникгв Управлгння розробляються та пгдписуються вгдповгдно
начальниками Вгддглу видаткгв державного управлгння, оборони,
правоохоронних органгв i державноТ безпеки та Вгддглу мережг та видаткгв
невиробничоТ та виробничоТ сфери за погодженням начальником
Управлгння вгдповгдно до вимог чинного законодавства до посад
державних службовцгв та затверджуються заступником начальника

1

Головного управлгння вгдповгдно до розподглу обов'язкгв.
1.7 Ргшення про призначення, перемгщення працгвкикгв Управлгння
приймаеться начальником Головного управлгння за погодженням
заступника начальника Головного управлгння. вгдповгдно до розподглу
обов'язкгв.
1.8 Начальник Управлгння при необхiдностг вносить пропозицгТ щодо змгн i
доповнень до Положення про Управлгння, якi затверджуються у порядку
встановленому Регламентом.
1.9 Штатна чисельнгсть цправлгння встановлюеться :штатним розписом
Головного управлгння та затверджуеться Державною казначейською
службою Украдни.
1.10 Положения дге з моменту його затвердження.
II. Осиовнi завдания
Головними завданнями Управлгння е:
2.1 3абезпечення казначейського обслуговування державного бюджету за
видатками.
2.2 Ведения (адмгнгстрування) бази даних Единого реестру розпорядникгв та
одержувачгв бюджетних коштгв, якi обслуговуються органами Державном
казначейськоТ служби областг.
2.3 Ведення (адмгнгстрування) Едино? бази даних мережг розпорядникгв та
одержувачгв бюджетних коштгв державного 'га мгсцевих бюджетгв, якi
обслуговуються органами ДержавноТ казначейськоТ служби областг.
2.4 Ведення облгку зведених показникгв за розписом державного бюджету.
2.5 3абезпечення облгку асигнувань та кошторисних призначень по
розпорядниках та одержувачах коштгв державного бюджету.
2.6 Контроль бюджетних повноважень при здгйсненнг видаткгв (вгдкриттг
асигнувань, вгдповгдностг планових показникгв за кошторисами розпису
державного бюджету).
2.7 Складання оперативноТ гнформацг? щодо виконання державного бюджету
за видатками.
2.8 Виконання завдань Державном казначейськоТ служби УкраТни та
кергвництва Головного управлгння.

III. Основы функцгУ
Управлгння вгдповгдно до покладених на нього завдань виконуе
наступнг функцгТ:
3.1 Казначейське обслуговування бюджетних коштгв в частинг:
3.1.1 Прийняпя та опрацювання реестрацгйних карток розпорядникгв
бюджетних коштгв (одержувачгв бюджетних коштгв), що обслуговуються у
Головному управлгннг, у тому числг що становлять державну таемнищо по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгТ, на
проведення
оперативно-розвгдувальноi, контр-розвгдувальноi та розвгдувальнон
дгяльностг, спецзв'язку (ст.ЗВДТ 2.1.4, 4.1.17).
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3.1.2 Ведения бази даних Единого реестру розпорядникгв бюджетных коштгв
та одержувачгв бюджетних коштгв по державному та мгсцевих бюджетах та
надання гнформацгТ з Единого реестру мгсцевим фгнансовим органам,
головному розпоряднику бюджетних коштгв та розпорядникам коштгв
нижчого ргвня вгдповгдно до встановленого порядку (у тому числг, по
розпорядниках та одержувачах, вгдомостг про яких складають державну
таемницю), у тому числг що становлять державну таемницю по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгТ,
на
проведения
оперативно-розвгдувально?, контр-розвгдувальноТ та розвгдувальноТ
дгяльностг, спецзв'язку (ст.ЗВДТ 2.1.4, 4.1.17).
3.1.3 Прийняття та опрацювання вiд головных розпорядникгв бюджетних
коштгв та розпорядникгв коштгв нижчого ргвня мережг розпорядникгв та
одержувачгв коштгв державного та мгсцевих (дбласного) бюджетгв,реестргв
змгн до неТ (у тому числг, якг мiстять вгдомостг, що складають державну
таемницю), перевгрка на вгдповгднгсть мережг розпорядникгв та
одержувачгв коштгв державного та мгсцевих бюджетгв встановленим
вимогам щодо складання мережг, давим Единого реестру розпорядникгв
коштгв та одержувачгв бЕоджетник коштгв та внесения до Единое' бази
даних, у тому числг що становлять державну таемницю по мобглгзацгйнгй
пгдготовцг облдержадмгнгстрацгТ (ст.ЗВДТ 2.14).
3.1.4 Ведения ЕдиноТ бази даних мережг рдзпорядкикгв та одержувачгв
коштгв державного та мгсцевих бюджетгв та надання гнформацг? з неТ
мгсцевим фгнансовим органам, головному розтХоряднику бюджетних коштгв
та розпорядникам коштгв нижчого ргвня вгдповгдно до встановленого
порядку, у тому числiщо становлять державну таемницю по мобглгзацгйнгй
пiдготовцг облдержадмгнгстрацгТ (ст.ЗВДТ 2.1:4).
3.1.5 Опрацювання мережг розпорядникгв та одержувачгв коштгв державного
та мгсцевих (обласного) бюджетгв та змгн до неТ, на пгдставг якоТ
формуеться база даних для вгдкрипя та ведення рахункгв,у тому числг що
становлять
державну
таемницю
по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгТ (ст.ЗВДТ 2.1.4).
3.1.6 Опрацювання розпису державного бюджету, формування та доведения
до головного розпорядника бюджетних коштгв, розпорядникгв коштгв
нижчого ргвня та одержувачгв бюджетних коштгв витяггв з розпису
державного бюджету по установам, що обслуговуються у Головному
управлгннг, у тому числг що становлять державну таемницю по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгетрацгТ, на
проведення
оперативно-розвгдувальноТ, контр-розвгдувальноТ та розвгдувальноТ
дгяльностг, спецзв'язку (ст.ЗВДТ 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 4.1.17).
3.1.7 Прийняття та опрацювання вiд головного розпорядника бюджетних
коштгв та розпорядникгв коштгв нижчого Мвня даних щодо розподглу
показникгв зведених кошторисгв та плангв асигнувань державного бюджету
(у тому числг, якi мгстять вгдомостг, що складають державну таемницю),
здгйснення контролю за вгдповгднгстю загальних сум затвердженому
розпису державного бюджету, мережг та гншим встановленим вимогам,
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вгдображення показникгв в o6nixy, у тому чйслг цдо становлять державну
таемницю по мобглгзацгйнгй пгдготовцг облдержадмгнгстрацгi (ст.ЗВДТ
2.1.4, 2.1.9, 2.1.10).
3.1 .8 Прийняпя та опрацювання вiд головного розпорядника бюджетних
коштгв та розпорядникгв коштгв нижчого ргвня рёестргв змгн розподглгв
показникгв зведених кошторисгв та плангв аси`гйувань державного бюджету
(у тому числг, якг мгстять вгдомостг, що складають державну таемницю),
перевгрка на вiдповгднгсть даним позабалансового облгку, мережг та гншим

встановленим вимогам, вгдображення показникгв в o6nixy, у тому числг що
становлять
державну
таемницю
по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгТ (ст.ЗВДТ 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10).
3.1.9 Прийняпя та опрацювання вiд розпорядникгв та одержувачгв
бюджетних коштгв, що обслуговуються , у Головному управлгннг
гндивгдуальних кошторисгв, плангв асигнувань, плангв надання кредитгв гз
загального фонду, плангв спецгального фонду, плангв використання
бюджетних коштгв та змгн до них, у тому чйслг що становлять державну
таемницю по мобглгзацгйнгй пiдготовцг, облдержадмгнгстрацг?, на
проведения
оперативно-розвгдувальноУ,
контр-розвгдувальноТ
та
розвгдувальноТ дгяльностг, спецзв'язку (ст.ЗВДТ'2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 4.1.17).
3.1.10 Ведения облгку плановик показникгв за розписом державного бюджету
по Одеськгй областг та гндивгдуальними кошТорисами, йланами асигнувань,
планами надання кредитгв гз загального фонду, планами спецгального
фонду, планами використання бюджетних коштгв по Державному бюджету
по установам, що обслуговуються у Головному управлгннг,у тому числг що
становлять
державну
таемницю
по
мобглгзацгйнгй
пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгт,
на
проведения
оперативно-розвгдувальноТ,
контр-розвгдувальноУ та розвгдувапьноУ цгяльностг, спецзв'
язку (ст.ЗВДТ
2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 4.1.17).
3.1.11 Надання розпорядникам бюджетних коштгв та одержувачам
бюджетних коштгв виписок з рахункгв вгдкрЙтих асигнувань, у тому числг
що становлять державну таемницю по мобглгзацгйнгй пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгТ, на проведення оперативно-роавiдувальноi, контррозвгдувальноiта розвгдувально? дгяльностг,. спецзв'язку (ст.ЗВДТ 2.1.4,
2.1.9,2.1.10,4.1.17).
3.1.12 Отримання вы головного розпорядника бюджетних коштгв та
розпорядникгв коштгв нижчого ргвня розподглгв вгдкритих асигнувань за
кодами програмноТ, економгчноТ класифгкацгУ видаткгв та за територгями у
розргзг розпорядникгв нижчого ргвня i одержувачгв бюджетных коштгв, у
тому числг що становлять державну таемницю по мобглгзацгйнгй пгдготовцг
облдержадмгнгстрацгУ (ст.ЗВДТ 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10).
3.1.13 Здгйснення коригування вгдкритик асигнувань за умови прийняпя
головним розпорядником бюджетних коштгв 'або розпорядником коштгв
нижчого ргвня ргшення про перерозподгл рангше вгдкритик невикористаних
асигнувань, у тому числг що становлять державну таемницю по
мобглгзацгйнгй пгдготовцг облдержадмгнгстрацгТ (ст.ЗВДТ 2.1.4, 2.1.9,
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2.1.10).
3.1.14 Забезпечення вгдповгдно до встановлених розмгргв асигнувань та
доручень цряду цгльового спрямування бюджетних асигнувань.
3.1.15 Участь у вгдкрипг/закриттг рахункгв для виконання державного

бюджету, органгзацгТ o6nixy та складаннг звгтностг (рахунки 90, 91, 92 труп
облгку).
3.1.16 Ведения рахункгв, вгдкритих для виконання державного бюджету,
органгзацгТ облгку та складання звгтностг (рахунки 90, 91, 92 труп облгку).
3.1.17 Перевгрка документгв, якг надаються клгентами i е пгдставою для
вгдкриття/закрипя рахункгв, на вгдповгднгств законодавству (рахунки 90,
91, 92 труп облгку).
3.1.18 Забезпечення дотримання ргчного та помгсячного розписгв асигнувань
державного бюджету на вгдповгдний pix, а також гнших вимог,
передбачених дгючими законодавчими та нормативно-правовими актами
УкраУни, при вгдкрипг асигнувань.
3.2 Ведения бухгалтерського o6nixy та складання звгтностг, а саме:
3.2.1 В iдображення показникгв розподглгв показникгв зведених кошторисгв та
плангв асигнувань державного бюджету, розподглгв вгдкритих асигнувань
по державному бюджету по Одеськгй областг, гндивгдуальних кошторисгв,
плангв асигнувань, плангв надання кредитгв гз загального фонду, плангв
спецгального фонду,плангв використання бюджетних коштгв по установам,
що обслуговуються у Головному управлгннг, та змгн до них на вгдповгдних
рахунках позабалансового o6nixy.
3.2.2 Перевгрка та зведення звгтностг головного розпорядника бюджетних
коштгв та розпорядникгв коштгв нижчого ргвня, до сфери управлгння яких
належать розпорядники нижчого ргвня, в частинг плановик показникгв за
розподглами зведених кошторисгв та вгдкритих асигнувань.
3.2.3 Пгдготовка та надання Державнгй казначейськгй службг УкраТни,
територгальним органам ДержавноТ казначейсько служби Украiни,
мгсцевим фгнансовим органам, установам та органгзацгям, управлгнням та
вгддгленню Державно[ казначейськоТ служби УкраТни у мгстах та районах
Одесько? областг гнформацгТ, передбаченоТ нормативно-правовими актами
УкраТни, дорученнями кергвництва ДержавноТ казначейськоТ служби
УкраТни,кергвництва Головного управлгння тощо.
3.2.4 Складання та надання гнших форм оперативноТ та управлгнськоТ
звгтностг, передбачених наказами ДержавноТ дсазначейськоТ служби УкраТни
та Головного управлгння (гнформацгя щодо вгдкриття асигнувань за
загальним фондом державного бюджету дгтя розмгщення на веб-сайтг
Державно? казначейськоТ служби УкраТни).
3.2.5 Перевгрка ргчних звгтгв про виконання державного_. бюджету управлгнь
та вгддглення ДержавноТ казначейськоТ служби Украгни у мгстах та районах
ОдеськоТ областг у частинг вгдповгдностг показникгв ргчного розпису
державного бюджету та вгдкритих асигнувань даним позабалансового
облгку Головного управлгння.
3.2.6 Участь у проведеннг щоргчноТ гнвентаризацгТ рахункгв, вгдкритих на
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балансг Головного управлгння, активгв i зобов'
язань та результатгв
виконання бюджетгв (в частинг рахункгв з позабалансового облгку).
3.3 Забезпечення
функцгонування
багаторгвневоТ
гнформацгйнообчислювальноУ системи, внутргшньоУ платгжноТ системи шляхом
прийняпя участг у формуваннг та адмгнгстрування гнформацгйноаналгтичних баз даних Головного управлгння.
3.4 3дгйснення Управлгнням контрольних повноважень щодо дотримання
бюджетного законодавства,зокрема:
3.4.1 Контроль за вгдповгднгстю розподглгв показникгв зведених кошторисгв
та зведених плангв асигнувань, поданих. головним розпорядником
бюджетних коштгв та розпорядниками коштгв нижчого ргвня, та реестргв
змгн до них розпису державного бюджету.
3.4.2 3дгйснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
оформления гндивгдуальних кошторисгв, плангв"асигнувань, плангв надання
кредитгв гз загального фонду, плангв с~ёцгапьноТо фонду, плангв
використання бюджетних коштгв та змгн до ник.
3.4.3 Проведення контролю за вгдповгднгстю асигнувань, визначених у
гндивгдуальних кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету,
планах надання кредитгв гз загального фонду бюджету, планах спецгапьного
фонду, планах використання бюджетних коштгв затвердженому ргчному та
помгсячному розписам асигнувань державного бюджету.
3.4.4 Контроль отриманих розподглгв на вгдкрипя асигнувань щодо
вгдповгдностг вказаних у них сум залишкам на вгдповгдних рахунках,
передбачеких для облгку вгдкритих асигнувань, надангй мережг,
вгдповгдному напряму цгльового спрямування асигнувань, розподглу
показникгв зведених кошторисгв,зведених плакгв асигнувань, правильностг
Ух оформлення.
3.4.5 Складання попереджень про неналежие виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо Ух усуненкя, протоколгв про порушення
бюджетного законодавства та розпоряджень про зупинення операцгй з
бюджетними коштами у випадках, передбачеких чинним законодавством.
3.4.6 Контроль за дотриманням розпорядниками бюджетних коштгв та
одержувачами бюджетних коштгв бюджетного законодавства.
3.5 Надання консультацгйноГ допомоги учасникам бюджетного процесу з
питань, що належать до компетенцгУ Управлгння:
3.5.1 Надання в межах компетенцгiУправлгння роз 'яснень, гнформацгУ та
консультацгй учасникам бюджетного процесу з питань, що вгдносяться до
компетенцгУ Управлгння.
3.5.2 Надання методичноТ, практично? та консультацгйноУ допомоги
структурним пгдроздглам Головного управлгння, управлгнням та
вгддгленню ДержавноТ казначейськоТ служби УкраТни _у мгстах та районах
ОдеськоТ областг з питань, що вгдносяться до кбмпетенцгТ Управлгння.
3.5.3 Розгляд, надання та/або прийнятгя учвстг у розглядг та наданнг
вгдповгдей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фгзичних осгб з
питань, що вгдносяться до компетенцгiУправлгння.
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3.6 Виконання, вгдповгдно до законодавства контрольно-наглядових функцгй,
пов'
язаних з роботою управлгнь та вгддглення ДержавноУ казначейськоТ
служби у мгстах та районах Одесько? областг:
3.6.1 Участь у перевгрках роботи управлгнь та вгддглення Державно!
казначейськоУ служби у мгстах та районах Одеськоiобластг.
3.6.2 За дорученням кергвництва Головного управлгння розгляд та
опрацювання документгв з грифом «таемно» та «ДСК».'
3.7 Органгзацгя мобглгзацгйно? пгдготовки в Головному уйравлгннг:
3.7.1 Виконання завдань, доручень i вказгвок органгв державноТ впади
УкраУни та кергвництва Головного управлгння з питань мобглгзацгйнот
роботи.
3.7.2 Координацгя в межах своеУ компетенцгТ органгзацгйних заходгв
забезпечення мобглгзацгйноТ пгдготовки в Управлгннг.
3.7.3 Участь в органгзацгУ заходгв пгд час надзвичайних ситуацгй та при
переведеннг Головного управлгння на функцгонувандiя в умовах особливого
пергоду.
3.7.4 Участь в органгзацгУ та контроль роботи з перерозподглу штатноГ
чисельностг працгвникгв Управлгння.
3.7.5 Участь в .органгзацгТ фаховот пгдготовки i пгдвищеннг квалгфгкацгт
працгвникгв з питань мобглгзацгйноТ роботы.
3.8 Виконання Закону УкраТни «Про доступ .до публгцноТ гнформацгУ» у
частинг розгляду гнформацгйних запитгв та надання дгдповгдей на них в
межах компетенцг► Управлгння.
3.9 Виконання гнших функцгй, що випливають з покладених на Управлгння
завдань та доручень кергвництва Головного управлгння.
IV. Права Управлiнпя
Для виконання завдань та здгйснення функцгй, покладених на
Управлгння вгдповгдно до цього Положення, Управлгння мае право:
4.1 Надавати в межах своУх повноважень гнформацгю центральному апарату
ДержавноТ казначейськоТ служби УкраТни, структурним пгдроздглам
Головного управлгння, управлгнням та вгддглеенIо ДерхсавноТ казначейськоТ
служби УкраТни у мгстах та районах ОдеськоТ областг, пов'язану з
виконанням покладених на Управлгння завдань, за дорученням начальника
Головного управлгння.
4.2 Одержувати в установленому порядку вгд структурних пгдроздглгв
Головного управлгння, управлгнь та вгддглення ДержавноТ казначейськоТ
служби УкраТни у мгстах та районах ОдеськоТ областг, вгдповгдних уставов,
органгзацгй,пгдприемств гнформацгю,необхгдну для виконання покладених
на Управлгння функцгй.
4.3 Вносити на обговорення кергвництва Головного управлгння пропозицгТ з
питань, що входить до компетенцгТ Управлгння.
4.4 Використовувати наявну гнформацгйну та Фехнiчну базу Головного
управлгння для виконання завдань.
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4.5 Брати участь у нарадах та гнших заходах, що. проводяться в Головному
управлгннг з питань, якiстосуються функцгй Управлгння.
V. Кергвництво
5.1 Начальник Управлгння призначаеться на. посаду на конкурснгй основг
або за гншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та
звгльняеться з посади, наказом начальника Головного управлгння зггдно
чинного законодавства.
На посаду начальника Управлгння призначаеться повнолгтня особа, яка е
громадянином УкраТни, вгльно володге державною мовою та якгй присвоено
ступгнь вищоТ освгти не нижче маггстра, (мае досвгд.робёти на посадах державноТ
елухсби категоргТ «Б» чи ((В» або досвгд елужбй в органах мгецевого
самоврядування, або досвгд роботи на кергвних посадах пгдiтриемств, установ та
органгзацгй незалежно вгд форми власностг не мёнше двои рокгв) та вгдповгдае
встановленим щодо цгеТ посади спецгальним вимогам.
5.2 За вгдсутностг начальника Управлгння йога обов'
язки виконуе
заступник начальника Управлгння - начальник вгддглу видаткгв державного
управлгння, оборони, правоохоронних органгв i державноТ безпеки.
5.3 Начальник Управлгння в межах наданих йому прав та повноважень
здгйснтое кергвництво Управлгнням, у тому числг:
5.3.1 Органгзовуе роботу Управлгння з викон лнй_ рiшень та доручень
кергвництва Головного управлгння, а також наказгв, ргшень КолеггТ
Головного управлгннягпротокольних доручёнь апаратиих нарад.
5.3.2 Приймае участь у пгдготовцг матергалгв для проведення засгдань та у
роботг КолеггТ Головного управлгння.
5.3.3 Здгйснтое заходи щодо пгдготовки та проведения нарад, семгнаргв,
робочих зустргчей за участю кергвництва Готговнбго управлгння.
5.3.4 Приймае участь у нарадах, якг проводяться органами виконавчоТ впади i
кергвництвом Головного управлгння.
5.3.5 Здгйснюе пгдготовку пропозицгй та/або приймае ргшення:
- при розглядг вхгдноТ кореспонденцгТ;
- за дорученнями кергвництва;
- за доповгдними записками,поданнями, проектами.листгв,наказами, гншими
документами;
- з кадровик питань;
щодо перепгдготовки та пгдвищення квалгфгкац!У працгвникгв Управлгння.
5.3.6 Приймае участь у розробцг пропозицй з питань розвитку та
удосконалення системи Головного управлгння.
5.3.7 Спгвпрацюе з кергвниками гнших структурник пгдроздглгв Головного
управлгння, представниками установ, органгзацгй щодо виргшення питань,
пов'язаних гз дгяльнгстю Головного управлгння.
5.3.8 3дгйснюе пiдготовку та надання гнформацГг з питань основноТ дгяльностг
Управлгння, в тому числг для розмгщення на веб-сайтг державноТ
казначейськоТ служби УкраТни.
5.3.9 3дгйснюе пгдготовку пропозицгй до плангв роботи Головного
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управлгння.
5.3.10 Складае плани роботи Управлгння.
5.3.11 Розробляе положення про Управлгння та подас його на затвердження
кергвництву Головного управлгння.
5.3.12 Приймае участь у розробцг та погоджуе посадовг гхструхцгТ працгвникгв
Управлгння та подав Ух на затвердження в уст~новленому порядку.
5.3.13 Надае пропозицгУ щодо вжитгя заходгв до порушникгв виконавськоТ,
трудовоТ дисциплгни.
5.3.14 Здгйснюе контроль за використанням робочого часу працгвниками.
5.3.15 Забезпечуе органгзацгю контролю за виконанням доручень органгв
державноТ впади i кергвництва Головного управлгння та дотримання
працгвниками Управлгння вимог регламентуючих документгв з цього
ПИТаННЯ.
5.3.16 Забезпечуе дотримання працгвниками Управлгння вимог дгловодства
щодо приймання, облгку, проходження та виконання документгв,
групування Ух у справи, складання описгв спряв,передачг на зберггання.
5.3.17 Здгйснюе контроль за дотриманням праг~гйникамй Управлгння вимог
законодавства з питань державно? таемницг.
5.3.18 Забезпечуе
дотримання
працгвникам
Управлгння
правил
протипожежноТ безпеки та охорони працг
5.3.19 Забезпечуе дотримання працгвниками Управлгння етики поведгнки
державного службовця.
5.3.20 Здгйснюе гншг повноваження, передбачёнг законодавством УкраТни,
цим Положениям.
5.3.21 Здгйснюе дiяльнгсть, пов'язану з державною таемницею, вгдповгдно до
п.п. 3.1.1 - 3.1.13 даного Положения та забезпечуе дотримання режиму
секретностг пгдпорядкованими працгвниками пы час опрацювання
секретних документгв (ст.3ВДТ 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 4.1.17).
5.4 Начальник Управлгння мае право:
5.4.1 За дорученням представляти Головне "уiiравлiнкя в установах та
органгзацгях з питань, що стосуються його повноважень.
5.4.2 Вимагати вгд посадових oci6 виправлення виявлених порушень
встановленого порядку виконання державного бюджёту.
5.4.3 Одержувати в установленому порядку вы сгруктурних пiдроздглгв
Головного управлгння, управлгнь та вгддглення ДержавноУ казначейськоУ
служби УкраТни у мгстах та районах Одесько? областг, вгдповгдних установ,
органгзацгй,пгдприемств гнформацгю, необхЫну для виконання покладених
на Управлгння функцгй.
5.4.4 Органгзовувати дглове листування у процесг виконання покладених на
Управлгння завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчоУ
впади та органами мгсцевого самоврядування,, пiдприемствами, установами
та органгзацгями у межах наданих повноважень.
5.4.5 Здгйснювати перевгрку органгв виконавчот•влади,пгдприемств,установ,
органгзацгй зггдно з чинним законодавством у межах наданих повноважень
вгдповгдно до затвердженоУ програми та плангв проведения названого
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заходу або за дорученням кергвництва.
5.4.6 Брати участь у заходах, якг стосуютьоя питань, вгднесених до
компетенцгУ Управлгння.
5.4.7 Вносити пропозицгУ щодо вдосконалення роботи Управлгння.
5.4.8 Надавати пропозицгТ кергвництву Головного управлгння щодо
морального та матергального заохочення працгвйикгв Управлгння.
5.4.9 Право пгдпису по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштгв,
що обслуговуються в Головному управлгнк3, Витдггв з ргчного розпису

(змгн) асигкувань державного бюджету, Витяггв з помгсячного розпису
(змгн) асигнувань загального фонду державного бюджету та помгсячного
розпису спецгального фонду державного бюджету (за винятком власних

надходжень бюджетних установ та гнших вцдаткгв), Витяггв з розпису
(змгн) витрат спецгального фонду державного бюджету та супровгдних
листгв до них.
VI. Вгдповгдальнгсть
6.1 Начальник Управлгння, у вгдповгдностг до норм чинного законодавства,
несе персональну вгдповгдальнгсть за:
6.1.1 дiяльнгсть Управлгння, неякгсне або несвоочасне виконання посадових
завдань та обов'язкгв, доручень начальника Головного управлгння;
6.1.2 бездгяльнгсть або невикористання наданик йому прав;
6.1.3 недотримання вимог законодавчих та нрмативно-правових актгв, що
регламентують дгяльнгсть цправлгння;
6.1.4 порушення норм етики поведгнки державного службовця та обмежень
пов'язаних з прийнятгям на державну служб} та ii гнроходження;
6.1.5 розголошення вгдомостей про дгяльнгсть`бГоловного управлгння, що е
державною або службовою таемницею;
6.1.6 недотримання Правил внутргшнього трудового розпорядку, Правил

протипожежноТ охорони, вимог технгчноТ безпеки та виробничоiсангтаргТ;
6.1.7 неналежне зберггання технгки,яка знаходиться в його користуваннг;
6.1.8 порушення вимог антикорупцгйного законодавства;
6.1.9 порушення Правил поведгнки державних службовцгв;
6.1.10 порушення Регламенту.
6.2 Працгвники Управлгння несуть персональну вгдповгдальнгсть за:
6.2.1 неналежне виконання службових обоi
Чязкгв; покладених на них
посадовими гнструкцгями;
6.2.2 недотримання вимог процедур проходження розрахункових документгв,
як на паперових носiях,так i в електронному вйглядг;
6.2.3 неякгсну пгдготовку вгдповгдей на звернфтйя .пгдроздглгв ДержавноТ
казначейськоТ служби,органгв впади, гнших органгзацгй та пгдприемств;
6.2.4 розголошення вiдомостей про дгяльнгсть Державно? казначейсько?
служби УкраТки та його органгв, що е .державною або службовото
ы

таемницею;
6.2.5 недотримання Правил внутргшнього трудового розпорядку, Правил

протипожежноТ охорони, вимог технгчноiбезпеки та виробничоТ сангтаргТ;
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6.2.6 порушення норм етики поведгнки державного службовця та обмежень
пов'
язаних з прийняпям на державну службу та П проходження;
6.2.7 неефективне використання програмного"забезпечення та неналежне
зберггакня технгки,яка знаходиться в користуёан iг Управлгння;
6.2.8 порушення вимог антикорупцгйного законодавства;
6.2.9 порушення Правил поведгнки державнин спужбовцгв;
6.2.10 порушення Регламенту.
VII. Взаемовiдиосиии та зв'
язки Управлгинп
7.1
Управлгння у межах своТх повноважекь спгвпрацюе з гншими
структурными пгдроздглами Головного управлгння, управлгннями та
вгддгленням ДержавноТ казначейськоТ служби УкраТни у мгстах та районах
Одесько? областг та кергвництвом Головного .удравлгння, вгдповгдно до
Регламенту.

Начальник управлгння видаткгв,мережг
та зведених показникгв бюджету

Н.О.Крижановська
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