
Інформація про виконання бюджетної програми 
фінансовим відділом виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради є 
структурним підрозділом виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради та є 
неприбутковою бюджетною установою, юридичною особою публічного права, має 
самостійний баланс, право відкривати бюджетний та інші рахунки в територіальних органах 
Державної казначейської служби України, утримується за рахунок асигнувань бюджету 
району.

Фінансовий відділ забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної 
політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального 
розвитку району.

У своїй діяльності фінансовий відділ керується Конституцією України, Бюджетним 
кодексом України, Законами України, постановами Верховної Ради України і Кабінету 
Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства фінансів України, 
іншими актами законодавства України, рішеннями Полтавської міської ради, виконавчого 
комітету Полтавської міської ради, рішеннями Київської районної в м. Полтаві ради, 
виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради, розпорядженнями голови 
Київської районної в м. Полтаві ради, регламентом районної ради, інструкцією з діловодства, 
а також даним Положенням.

Основними завданнями управління є:
1.Забезпечення реалізації державної бюджетної політики в бюджетних установах, що 

фінансуються з бюджету Київського району м. Полтава.
2.Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету відповідно 

до вимог бюджетного та податкового законодавства України.
3. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання 

та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним 
законодавством.

4. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету району у місті, 
координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, 
виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами бюджету району.

5. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях 
бюджетного процесу.

6. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного 
планування, фінансування витрат.

Фінансовий відділ має наступні функції і повноваження управління:

1. Подає районній раді пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між районним 
і міським бюджетами.

2. Проводить роботу по складанню районного бюджету:
2.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з 
підготовки бюджетних запитів.
2.2. Організовує роботу по розробці проекту районного бюджету.
2.3. Визначає порядок і термін подання розпорядниками бюджетних коштів матеріалів для 
підготовки проекту бюджету району.



2.4. Проводить аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів щодо його 
відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
2.5. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету.
2.6. Готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення 
бюджетних витрат.

3. Проводить роботу по виконанню бюджету району відповідно до чинного 
законодавства:
3.1. Складає розпис доходів і видатків бюджету району у місті.
3.2. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання 
коштів установами і організаціями, що фінансуються з бюджету району у місті.
3.3. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури та визначення 
чисельності, фонду оплати праці в установах, утримання установ, що фінансуються за 
рахунок бюджету району.
3.4. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету 
встановленим бюджетним призначенням.
3.5. Забезпечує фінансування видатків, передбачених бюджетом в межах наявного 
фінансового ресурсу.
3.6. Готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, 
бере участь у розробці пропозицій щодо зміни річних бюджетних призначень, в тому числі 
шляхом виділення додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів.
3.7. Вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів установами району, що 
фінансуються з бюджету району, координує діяльність учасників бюджетного процесу з 
питань виконання бюджету.

4. В рамках наданих повноважень здійснює контроль за використанням бюджетних 
коштів.

5. Вживає в установленому порядку заходів щодо обмеження або припинення 
фінансування з бюджету установ за наявності фактів нецільового витрачання ними коштів, а 
також, у разі неподання звітів про витрачання раніше виділених коштів та іншої встановленої 
звітності та утримує в установленому порядку з установ кошти бюджету району, 
використані ними не за цільовим призначенням.

6. Бере участь у підготовці загальноміських та районних програм, забезпечує в 
установленому порядку їх цільове фінансування.

7. Приймає разом з органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції 
спільні акти і контролює їх виконання.

8. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, депутатів, підприємств, 
установ і організацій.

9. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для 
працівників управління.

10. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.
У 2021 році відділом забезпечено виконання повноважень головного розпорядника 

бюджетних коштів за КПК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад», на що витрачено 
1500196,38 грн. коштів загального фонду бюджету та 36744,0 грн. спеціального фонду 
бюджету.

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та 
спеціальним фондами бюджету відсутня.

Детальна інформація про бюджет, цілі державної політики у відповідній сфері 
діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетної програми за звітний період 
наведена у додатках.

Начальник фінансового відділу Аліна ГАРКУН


