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ПОЛОЖЕНИЯ
про Головне управлгння Державно? казначейськоТ служби УкраТни
в Одеськгй областг
1. Головне управлгння Державном казначейськоТ служби УкраТни в Одеськгй областг
(далг - Головне управлгння Казначейства) е територгальним органом Державном
казначейсько? служби УкраТни

Головне управлгння Казначейства пгдпорядковане Державнгй казначейськгй службг
ни (далг - Казначейство).
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2. Головне управлгння Казначейства у свой дгяльностг керуегься Конституцгею та
законами УкраТни, указами Президента УкраТни, постановами Верховном Ради УкраТни,
прийнятими вгдповгдно до Конституцгг та законгв УкраТни, актами Кабгхету Мгнгстргв
УкраТни, дорученнями Прем'ер-мгнгстра УкраТни, наказами Мiнгстерства фгнансiв
УкраТни, дорученнями Мгнгстра фixaxcis УкраТни (далг - Мгнгстр), його першого
заступника та заступникгв, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства,
актами Ради мгнгстргв АвтономноТ Республгки Крим, мгсцевих державных адмгнгстрацгй,

opraxis мгсцевого самоврядування.
З. Основним завданням Головного управлгння Казначейства е реалгзацiя державное•
полгтики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштгв, бухгалтерського
облгку виконання бюджетгв.
4. Головне управлгння Казначейства вгдповгдно до покладених на нього завдань тав
установленому законодавством порядку:
1) узагальнюе практику застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенцгг•, готуе та вносить в установленому порядку пропозицгТ щодо його
вдосконалення;

2)здгйснюе через систему електронних платежгв Нацгонального банку УкраТни
розрахунково-касове обслуговування розпорядтгикгв, одержувачгв бюджетних коштгв та
гнших клгентгв, операцгй з коштами бюджетгв;
3) здгйснюе вгдкритгя i закритгя рахункгв в нацгональнгй валютг, проводить
операцгТ на рахунках, формуе та видае виписки з них;
4) здгйснюе рознодiл коигтгв мгж мгсцевглми бюджетами, загалытим та епецгальним
фондами бюджету вгдповглно до нормативгв вгдрахувань, визначених бгоджетним
закоi одавством, i Тх перерах) ваюгя вгдповгдио до законодавства;
~1 здгйснюе повернепня соштгв, помилково або iкадмгру зарахованих до бюджету, за
т~даннхIм ерган1в_ ДО коггiролгпють справл ипгя надхолжснь бюджсiу;
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6) здгйснiое бюджетне вгдшкодування податку на додану вартгсть;
7) проводить вгдповгднг розрахупки мiж державним та мгсцевими бюджетами, мiж
мгсцевими бюджетами, а такохс мiж учасниками бюджетного процесу та суб'
ектами
господарювання;
8) формуе та веде единий реестр розпорядникгв та одержувачгв бюджетних коштгв i
базу даних мережг розпорядникгв та одержувачгв бюджетних коштгв;
9)' доводить до розпорядникгв та одержувачгв бюджетних коштгв витяг гз розпису
державного бюджету та змгни до нього, до мгсцевих фгнансових органгв територгальний розподгл за мгжбюджетними трансфертами та змгни до нього;
10) здгйснюе реестрацгю та облгк бюджетних зобов'язань розпорядникгв та
одержув4чгв бюджетних коштгв;
.д 4~Vгдiн`
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11) здгйсшое платежг за дорученнями розпорядникгв та одерх увачгв бюджетних
коштгв вгдповгдно до законодавства, в тому числг платежг, пов'
язанг з виконакням
зобов'язань,йзятих пгд державнг та мгсцевг гарахтгГ;
12)перераховуе мгжбюджетнг трансферти;
13) забезпечуе казначейське обслуговування бюджетних коштгв пiд час реалгзацга•
спгльних
`з мгжнародними фгнансовими органгзацiями проекггв;
в~4 .у.
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И4) здгйснюе безспгрне списання коштгв державного бюджету та мгсцевих бюджетгв
або боржникгв на пгдставг ргшення суду;
15) здгйснюе безспгрне вилучення коштгв гз мгсцевих бюджетгв вгдповгдно до
Бюдгкетногд-,кодексу УкраТни;
16) обслуговуе кошти фондгв загальнообов'язкового державного соцгального i
пенсгйного страхування, гнших клгентгв та кошти единого внеску на загальнообов'язкове
державне соцгапьне страхування;
17)здгйснюе покритгя тимчасових касових розривгв мгсцевих бюджетгв;
г

18)веде бухгалтерський облгк усгх операцiй з виконання державного та мгсцевих
бюдхсетгв;
19)встановлюе графгки подання квартальноi та ргчноТ зведено? бюджетном га
фгнансовот звгтностг розпорядхикам та оцержувачам бюджетних ков тiв;

20) зводить та скпацас звгтнгсть iгро ьиконання державного, мгсцевих та зведених
мгсцРвих бюдхсетгв. Складае га подав нгдповгдним мгсцевим гiгнансовим органам
звгтнгсть про виконання мгсцевих бюджетгв:
21) щгйснтое у межах повнатаженъ, герецбачених законом, контроль за;
i

3
ведениям бухгалтерсысого облгку всгх надходжень i витрат державного та мгсцевих
бюджетгв, сгиаданням та поданням розпорядниками та одерх увачами бюджетних коштгв
фгнансовог• i бюджетниТ звгтностг;
бюдхсетними повноваженнями пгд час зарахування надходжень бюджету;
вгдповгднгстю кошторисгв розпорядникгв бюджетних коштгв показникам розпису
бюджету;
вгдповгднгстю взятих розпорядниками бюджетних коштгв бюджетних зобов'язань
вгдповгдним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетноТ програми (у разг
застосування програмно-цгльового методу у бюджетному процесг);

J

вгдповгдхгстю платежгв
бёджётним асигнуванням;
•

узятим

бюджетним

зобов'язанням

та

вгдповгдним

дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштгв, гншими
кт~гентами вимог законодавства у сферг закупгвель в частинг наявностг, вгдповгдностг та
правильностг оформлення докумехтгв;
дотриманням правил за операцiями з бюджетними коштами в гноземнгй валютг;
22) застосовуе
законоодавства;

або

здгйснюе

заходи

впливу

за

порушення

бюджетного
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23) здгйснюе операцгi з повернеххя кредитгв, хаданих за рахунок коштгв
_ державного та мгсцевих бюджетгв;

24) забезпечуе органгзацгю та координацгго дгяльностг головних бухгалтергв
бюджетних уставов та контроль за виконанням ними своТх повноважень шляхом оцгнки
2х`дгяльностг;
25)надае консультацгйну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що
наржать до його компетенцй;
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26)забезпечуе функцгонування багаторгвневоi гнформацгйно-обчислювальноТ та
внутргшньоiплатгжноТ систем Казначейства, вживае заходгв до захисту гхформацг't, яка
оброобляеться Головним управлгнхям Казначейства;
27) здгйснюе управлгння об'ектами державноТ власностг, що належать до сфери
його,управлгння;

28) ергангзовуе розепяц звсрнень громацяп з питань, що належать до його
когипетенцгi, виявляе та усувае причини, що призводять до подання громадянами скарг;
29) здгйснюе iюлii иовноважегтнп, визначенг законами УкраТни.
5. Г~говпе управпгнля Казп iчейства з метите органе мацы своем дгяпыюстг:
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1) забезпечуе здгйснення у межах повновахсень заходгв щодо запобггання корупцгТ
та контроль за iх здгйсненням;
2) забезпечуе ефективне, результативне i цглъове використання бюджетних коштгв;
3) здгйснюе добгр кадргв в Головному управлгннг Казначейства, органгзовуе роботу з
пгдготовки, перепгдготовки та пгдвищення квалгфгхацгГ державних службовцгв i
працгвникгв Головного управлгнхя Казначейства та управлгнь (вгддглехня)Казначейства
у районах, районах у мгстах, мгстах обласного, республгканського значения (далг управлгння (вгдцiлення) Казначейства);

4)органгзовуе планово-фгнансову роботу, здгйснюе контроль за використанням
фгнансових i матергальних ресурсгв, забезпечуе органгзацгю та вдосконалення
бухгалтерського облгку в установленому законодавством порядку;
5) забезпечуе доступ до публгчноТ'гнформацй, що перебувае у його володгннг;
6) забезпечуе у межах свогх повновахсень реалгзацiю державное• полгтики стосовно
захисту гнформацгГ з обмеженим доступом;

7)забезпечуе у межах своУх повноважень, передбачених законом, виконання
завдань мобглгзацгйноГ пгдготовки та мобглгзацй;
8) органгзовуе роботу з ведения дiловодства, укомплектування, зберггання, облгку та
використання архгвних документгв.
6. Головне управлгння Казначейства в установленому порядку мае право:
1) одерх увати безоппатно гнформацгю, документи i матергали, хеобхгднг для
Ёйкбнання покладених на нього завдань, вiд державных opraxis та органгв мгсцевого
самоврядування, пгдприемств, установ, орглнгзацгй ycix форм власностг та iх посадовия
oci6, фгзичних oci6 - пгдприемцгв, а також громадин та iх об'еднань;
2) вгдкривати поточнг рахунки в гноземнгй валютг та рахунки для видачг готгвки в
уповноважених банках;

3)повертати без виконання документи, поданг розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштгв, гншими гигентами i стягувачами у передбачених законодавством
випадкак;
4) отримувати вiд розпорядникгв та одержувачгв бюджетних коштгв, гнших клгентгв,
а також надавати в межах, передбачених законодавством, документи в електронному
виглядг;
5) вимагати вiд посацових осгб органгв виконавчо влади, пгдприемств, уланов та
оргахгзат[гй дотримання усггчовленого порядку
азначейського обслчг, вування
державного i мгсцевих бюдасетгв, ведения бувгалтерського облггry, сагадання звгтностг;
6) иадаваги попередження про неиалехгне виконання бюцлсетёит закоподавства з
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вимогою щоди усунення порушення бюджетного законодавства, а також екладати
протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу,
на пгдставг яках зупиняти в межах повноважень, передбачених законом, операцгТ з
бюджетними коштами,а також гнгцгювати призупинення бюдхсетних асигнувань;
7)порушувати питання щодо притягнення до вгдповгдальностг oci6, винних у
порушеннг бюджетного законодавства,зггдно гз законом;
8)пiд час здгйснення безспгрного списання коштгв вимагати вгд боржникгв вжитгя
Ilими заходгв до виконання виконавчих документгв та за результатами гх виконання;
9)звертатись до суду, в тому числг у разг виявлення порушень бюджетного
законодавства;
залучати до виконання окремих робгт,участг у вивченнг окремих питань вчених
10)
i фахгвцгв, працгвникгв центральник та мiсцевих органгв виконавчоi влади, органгв
мгсцевого самоврядування, пгдпрйемств, установ та органгзацгй (за погодженням з гх
кергвниками);
скликати наради,утворювати консультативнг,дорадчг та гншг допомгжнг органи
11)
i служби (ради,комгсгг,колегй,робочг групи тоща)для еприяння здгйсненню покладених
на нього завдань;
проводити конференцгТ та семгнари з питань, що належать до його компетенцгТ;
12)
користуватися вгдповгдними гнформацгйними базами даних державних органгв,
13)
державною системою урядового зв'
язку та гншими технгчними засобами;
14)отримувати вiд органгв Державное фгскальног служби цкраiни (далг - органи
ДФС)акти звгрки надходжень до бюджету, проводити звгрки надходжень платежгв,
контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, отримувати гнформацгю про `
вжитг заходи щодо стягнення простроченое заборгованостг, документи, необхгднг для
повернення платникам податкгв помилково та/або надмгру сплачених сум грошових
зобов'
язань;
15)отримувати вгд мгсцевих фг;тансових органгв, розпн:; рядникгв та одержувачгв
бюдхсетних коiвтгв звгтнгсть та гнформацгю за бюджетними кошмами, у тому числг
такими,якг обслуговуються у банках,у встановленому законодавством порядку.
7.
Головне управлгння Казначейства здгйснюе своi повноваження як безпосередньо,
так i через управлгння (вгддглення)Казначейства,а також контроль за ех дгяльнгстю.
8.
Головне управлання Казначейства пгд цнс виконання покладених на нього завдань
взаеМодге з Радою ‚ггнгстргв Автоl-Iомгlое Республгки Крим, мгсцевими державними
адмгп. гстрацiями та органаМll мгсцевого с.моврядування, а таки,,: пгдприемствами,
установамиi, органгз,. цями эта територге 1 ;дгговгдное адмгнгстрат вно-територгальное
одИНИц1.

9..]рло►зЕте игр'
гвлгннн Казlхачейства

межах_ своих повночажень iзидае пакази
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органгзацгйно-розпорядчого характеру.
ни, органгв державное впади або Тх
10. На пгдставг ргшень Президента Украi
посадових осгб Головне управлгння Казначейства може здгйснювати повноваження на
територгТ проведення антитерористичное операцгТ в особливому порядку.
11.В умовах военного стану Головне управлгння Казначейства може здгйснювати
свое повноваження на вгдповгднгй територгТ Украени в особливому режимг у порядку,
визначеному Кабгнетом Мгнгстргв УкраТни.
12. Головне управлгння Казначейства очолюе начальник, який призначаеться на
посаду Головою Казначейства за погодженням з Мгнгстром та головою вгдповгдноТ
мгсцевоТ державное адмгнгстрацг1 та звгльняються з посади Головою Казначейства за
погодженням з Мгнгстром.
Начальник Головного управлгння Казначейства може мати не бгльше двох
заступникгв, у тому числг одного першого, якг призначаються на посади та звгльняються
з посад Головою Казначейства за погодженням з Мгнгстром.
13.Начальник Головного управлгння Казначейства:
здгйснюе кергвництво Головним управлгнням Казначейства, несе персональну
вгдповгдальнгсть за органгзацгю та результати кого дгяльностi;
органгзовуе та забезпечуе виконання Головним управлгнням Казначейства
КонституцгТ та законгв цкраени, постанов Верховное Ради Украени, прийнятих вгдповгдно
до КонституцгТ та законгв Украени, актгв Президента Украени та Кабгнету Мгнгстргв
Украени, доручень Прем'ер-мгнгстра, наказгв Мгнгстерства фгнансгв УкраУни, доручень
Мгнгстра, його першого заступника та заступникгв, наказгв Казначейства, доручень
Голови Казначейства, розпоряджень голови мгсцевоТ державное адмгнгстрацгТ;
вносить Головг Казначейства пропозицгТ щодо пргоритетгв роботи Головного
управлгння Казначейства i шляхгв виконання покладених на нього завдань, подав на
затвердження попередньо письмово погодженг гз головами вгдповгдних мгсцевих
державних адмгнгстрацгй плани роботи Головного управлгння Казначейства й управлгнь
(вгддглення) Казначейства (ргчнг, пгвргчнг);

4

д
звгтуе перед Головою Казначейства про вттконааня покладених на Головне
управлгння Казначейства завдань та плангв роботи;
здгйсiiюе добгр кадргв у Головному управлгннг Казначейства;

органгзовуе роботу з пгдготовки, перепгдготовки та пгдвищення квалгфгкацгТ
державних служботзцгв i працгвникгв;
призначае на iiосади га звгльняе з П'. ад 1epi.>i-тикгв структур тих пгдроздглгв, гнших
державних служб, зцгв та прдцгвiтикгв Год )ВГ того упригзлгння Казт iчейства, присвоюе Тм
раагн державных службовцгт~, приймас ргшенпя ЩоДо Тх заохочення та притягненнх до
дисцип1iгнарноТ тзгдповгдальностг (крем своiх заступникгв);

7
затверджуе положения про структурхг
Казначейства та посадовг гнструкцгТ працгвникгв;

пгдроздгли

Головного

управлгння

порушуе перед Головою Казначейства питания про присвоения рангiв державных
службовцгв своi
м заступникам, а також щодо заохочення та притятиення iх до
вгдповгдальностг;

ми заступниками;
розподiпяе о6ов'язки мiж своi
пгдписуе накази Головного управлгння Казначейства;
здгйснюе iншг повковаження вгдповгдно до законодавства.
14.
У Головному управлгннг Казначейства для погодженого виргшення питань, що
належать до його компетенцгУ, обговорення найважливгших напрямгв дiяльностг може
утворюватися колеггя.

Ргшення колеггi можуть бути реалгзованг шляхом видання вiдповгдного наказу
Головного управлiння Казначейства.
Для розгляду наукових рекомендацгй та проведения фахових консультацгй з
основних питань дiяльностг у Головному управлгннг Казначейства можуть утворюватися
ixшiпостгйнг або тимчасовг консультативнг,дорадчг та гншг допомiжнг органи.

Ргшення про утворення чи лгквгдацiю колеггi, iнших постгйних або тимчасових
консультативних, дорадчих та гнших допомiжних органгв,Ух кгльхгсний та персональный
склад, положения про них затверджуються начальником Головного управлiння
Казначейства.
15.Головне управлiння Казначейства дге на пгдставг положения про нього, що
затверджуеться Головою Казначейства.

16.Головне управлгння Казначейства утримуеться за рахунок державного бюджету.
17.Чисельнгсть працгвникгв Головного управлгння Казначейства затверджуе Голова
Казнак.йства в межах граничноУ чисельностг працгвникгв, визначеноТ Кабгнетом
Мгнгстргв Украгни. Начальник Головного управлгння Казначейства вносить пропозицгТ
Головг Казначейства щодо чисельностг працгвникгв управлгнь (вгддiленхя) Казначейства.

'I
Струкryру Головного управлгння Казначейства затверджуе Голова Казначейства за
погодженнямз Мгнгстром.

Чтатний розпис та кошторис Головного управлiння Казначейства затверджуе
I
Голова Казначейства.
f
ь

1 . Головне управлгння Уазначейства е горидпчного особою публгчного права, мае
печати' гз зображенням Державного Герба УкраУнгг та своУм найменуванняы, власний
бланк, рахунки в установах Казначейства та банках.
Директор
Юридичного департаменту

I
В.В. Волгк

