
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
16.05.2018 № 454/2018-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління фінансово-господарського забезпечення  
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

1. Управління фінансово-господарського забезпечення апарату Хмель-
ницької обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється 
головою обласної державної адміністрації як самостійний підрозділ апарату 
обласної державної адміністрації та підпорядковується голові та керівнику 
апарату обласної державної адміністрації. 

2. Управління утворюється з метою: 

ведення бухгалтерського обліку і складення фінансової звітності та на-
дання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан та результати діяльності апарату облдерж-
адміністрації; 

здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату обл-
держадміністрації, керівників та працівників апарату, підтримання внутріш-
нього порядку, налагодження безперебійного функціонування систем життєза-
безпечення приміщень апарату облдержадміністрації, їх поточного ремонту і 
технічного обслуговування, обліку матеріальних цінностей; 

контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, 
використанням майна та фінансових ресурсів апарату обласної державної 
адміністрації. 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради Украї-
ни, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Ка-
бінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими 
актами законодавства, що регламентують бюджеті відносини і фінансово-гос-
подарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови та нака-
зами керівника апарату облдержадміністрації, а також цим Положенням.  

4. Управління провадить свою діяльність на основі квартальних і місяч-
них планів, що погоджуються із керівником апарату обласної державної 
адміністрації. 

5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звіль-
няється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації відпо-
відно до вимог чинного законодавства. 
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Начальник управління за посадою є головним бухгалтером. 

До складу управління входять два відділи: відділ фінансового забез-
печення та відділ господарського забезпечення, які очолюють начальники 
відділів. Начальник відділу фінансового забезпечення є заступником началь-
ника управління. 

6. Відділ фінансового забезпечення управління: 

6.1. Відповідно до завдань, визначених цим Положенням, забезпечує: 

1)  ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності 
апарату облдержадміністрації, складення та подання у відповідні органи та 
установи фінансової, бюджетної та статистичної звітності; 

2)  відображення у документах достовірної та у повному обсязі інфор-
мації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для опера-
тивного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансо-
вими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. 

3) дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’я-
зань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення плате-
жів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному 
обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

4) контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і 
матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормати-
вів і кошторисів; 

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 
діяльності, виявлення і мобілізацію внутрішньогосподарських резервів; 

6) бюджетне планування, складання кошторису видатків та плану аси-
гнувань на утримання та визначення фонду оплати праці апарату облдерж-
адміністрації; 

7) дотримання штатної дисципліни у частині граничної чисельності, 
структури та схеми посадових окладів працівників апарату облдержадмі-
ністрації. 

6.2. Відповідно до покладених на нього завдань за всіма програмами кла-
сифікації видатків державного та місцевого бюджетів, за якими визначено роз-
порядником коштів апарат Хмельницької облдержадміністрації, у тому числі 
пов’язаних з виконанням завдань за делегованими повноваженнями та інших 
програм за рішеннями обласної ради: 

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому 
числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського 
обліку та звітності; 

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюд-
жетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність 
(декларації) у порядку, встановленому законодавством; 
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3) здійснює поточний контроль за: 

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобо-
в’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснен-
ням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; 

правильністю зарахування та використання власних надходжень апарату 
облдержадміністрації; 

веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної 
звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 
нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтер-
ськими службами бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміні-
страції; 

своєчасними розрахунками з працівниками із заробітної плати та пере-
рахуванням відповідних податків і зборів; 

дотриманням штатної, фінансової та касової дисципліни; 

4) своєчасно подає звітність у відповідні органи та установи, фонди, 
міністерства (місячну, квартальну, річну; статистичну, бюджетну, фінансову); 

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’яз-
кові платежі) до відповідних бюджетів; 

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформацій-
них ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 
господарських операцій; 

проведення публічних закупівель за бюджетні кошти та своєчасного 
оприлюднення інформації про проведені закупівлі, використання кошторису 
апарату облдержадміністрації у відкритих базах даних; 

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому 
числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 
заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 
погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 
списання відповідно до законодавства; 

8) забезпечує: 

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та по-
слуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до 
реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; 

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються 
та подаються у процесі казначейського обслуговування; 
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зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 
документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгал-
терському обліку операцій та складення звітності; 

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформа-
цією про фінансовий стан апарату облдержадміністрації, результати діяльності 
та рух бюджетних коштів; 

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 
грошових коштів та майна, псування активів; 

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та під-
вищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників апарату обл-
держадміністрації; 

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під 
час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 
здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 

7. Відділ господарського забезпечення управління відповідно до завдань, 
визначених цим Положенням: 

1) забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та проти-
пожежному стані службові приміщення, в яких розміщуються структурні під-
розділи апарату облдержадміністрації; 

2) забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами 
зв’язку, оргтехніки та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів 
працівників апарату обласної державної адміністрації; 

3) здійснює заходи щодо охорони службових приміщень і майна, кон-
тролює дотримання охоронно-пропускного режиму в адміністративному при-
міщенні обласної державної адміністрації; 

4) стежить за належним утриманням державних символів у приміщенні 
апарату облдержадміністрації; 

5) здійснює контроль за станом дисципліни і порядку у приміщенні, 
дотриманням техніки безпеки і протипожежних правил, раціональним вико-
ристанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших ма-
теріальних цінностей; 

6) здійснює організаційні заходи щодо забезпечення транспортного об-
слуговування голови обласної державної адміністрації; 

7) проводить заходи з планування і організації роботи з проведення 
капітальних і поточних ремонтів приміщень апарату, систем засобів зв’язку, 
радіомовлення і сигналізації, здійснює контроль за дотриманням правил їх 
експлуатації і безперебійної роботи; 

8) здійснює господарське та технічне забезпечення засідань, нарад та 
інших заходів, які проводяться головою обласної державної адміністрації, його 
заступниками, керівником апарату; 
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9) забезпечує бронювання місць у готелях для осіб, які прибувають у 
службових справах на запрошення керівництва обласної державної адміні-
страції, або прибувають за відрядженням вищестоящих органів влади, установ 
та організацій; 

10) готує проекти господарських договорів та інших угод, пов’язаних з 
виконанням покладених на відділ обов’язків з подальшим укладенням у вста-
новленому законодавством порядку; 

11) забезпечує належний облік основних та малоцінних товарно-матері-
альних цінностей що знаходяться на складі і в експлуатації; 

12) бере участь у проведенні щорічної інвентаризації основних засобів, 
товарно-матеріальних цінностей та інших матеріалів спільно з відділом фінан-
сового забезпечення та іншими членами інвентаризаційної комісії; 

13) забезпечує підготовку матеріалів щодо організації процедур закупів-
лі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб апарату облдерж-
адміністрації; 

14) забезпечує належне утримання копіювальної, розмножувальної та 
іншої оргтехніки, забезпечує її витратними матеріалами; 

15) забезпечує зберігання товарно-матеріальних цінностей, дотримання 
режимів зберігання, веде облік складських операцій; 

16) організовує належні умови роботи працівникам апарату облдерж-
адміністрації; 

17) організовує дрібний поточний ремонт сантехнічного обладнання, 
меблів, дверних замків та ручок, жалюзі, побутових електроприладів, розеток, 
вимикачів світла, освітлювальних приладів приміщення, тощо власними си-
лами працівників цього відділу; 

18) проводить заходи з утримання, експлуатації, ремонту та належного 
функціонування усіх видів зв’язку у приміщенні адміністрації. 

19) забезпечує утримання в чистоті кабінетів керівників та працівників 
апарату адміністрації, коридорів, сходових клітин, фойє, залів засідань та 
місць загального користування; 

20) присвоює інвентарні номери основним засобам, малоцінним та 
швидкозношуваним предметам; 

21) стежить за строками служби товарно-матеріальних цінностей. 

8. Управління має право: 

1) представляти апарат облдержадміністрації з питань, що відносяться до 
компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого само-
врядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми 
власності; 

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання 
до управління структурними підрозділами апарату облдержадміністрації пер-
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винних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також 
здійснювати контроль за їх дотриманням; 

3) одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, уста-
нов і організацій, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші 
матеріали, а також пояснення до них;  

4) вносити голові та керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції 
щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення 
звітності, здійснення поточного контролю, провадження та покращення 
фінансово-господарської діяльності; 

5) залучати працівників апарату та окремих структурних підрозділів 
облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх 
керівництвом) для опрацювання окремих питань, що належать до його ком-
петенції; 

6) вимагати від працівників апарату адміністрації бережного ставлення 
до майна обласної державної адміністрації та дотримання правил пожежної 
безпеки; 

7) вимагати від працівників раціонального та економного використання 
енергоносіїв та витратних матеріалів; 

8) впроваджувати нові форми документообігу первинних фінансово-
господарських документів; 

9) доступу до усіх адміністративних та службових приміщень, що орен-
дуються апаратом облдержадміністрації, у тому числі тих, у яких розміщено 
робочі місця керівників та працівників апарату облдержадміністрації, як у ро-
бочий, так і не робочий час. Доступ у приміщення, що знаходяться під 
охороною з сигналізацією здійснюється у присутності відповідальної особи за 
це приміщення; 

10) вносити пропозиції керівництву обласної державної адміністрації з 
питань, віднесених до компетенції відділу; 

11) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків 
виконання документів, які перебувають на розгляді управління. 

9. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємо-
діє із структурними підрозділами апарату та обласної державної адміністрації, 
районними державними адміністраціями, центральними органами виконавчої 
влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до його компетенції. 

10. Управління готує проекти розпорядженнь голови, наказів керівника 
апарату обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, що стосу-
ються його компетенції. 

11. Начальник управління: 

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує 
виконання завдань, покладених на управління;  
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2) здійснює керівництво діяльністю відділів управління, забезпечує 
раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками 
з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання 
зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;  

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну 
індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог 
законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження 
майна; 

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану 
бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних 
установ, які підпорядковані обласній державній адміністрації; 

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування 
винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;  

6) погоджує кандидатури працівників апарату облдержадміністрації, 
яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо 
проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) 
грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріаль-
них активів та іншого майна;  

7) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо: 

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з ураху-
ванням особливостей діяльності обласної державної адміністрації і технології 
оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогос-
подарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової 
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за 
господарськими операціями;  

визначення оптимальної структури та чисельності управління; 

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгал-
терського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності обласної 
державної адміністрації;  

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефектив-
ного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних 
та трудових ресурсів; 

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення 
кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджетів;  

притягнення до відповідальності працівників управління, у тому числі 
працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані 
обласній державній адміністрації, за результатами контрольних заходів, про-
ведених державними органами та підрозділами обласної державної 
адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог 
бюджетного законодавства; 

удосконалення порядку здійснення поточного контролю; 
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8) подає керівнику апарату обласної державної адміністрації пропозиції 
щодо: 

призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління; 

організації навчання працівників управління, у тому числі працівників 
бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані обласній 
державній адміністрації, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного 
рівня;  

забезпечення працівників управління нормативно-правовими актами, 
довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського 
обліку та складення звітності; 

9) підписує звітність та документи, які є підставою для: 

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); 

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;  

приймання і видачі грошових коштів; 

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; 

проведення інших господарських операцій;  

10) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з пору-
шенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських опе-
рацій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову 
обласної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджет-
ного законодавства;  

11) здійснює контроль за:  

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, 
що проводяться обласною державною адміністрацією;  

складенням звітності; 

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних 
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого 
та нерухомого майна в апараті обласної державної адміністрації; 

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, 
робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, 
придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, 
у тому числі договорів оренди;  

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим 
бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; 

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської 
заборгованості апарату обласної державної адміністрації та бюджетних уста-
нов, які їй підпорядковані;  
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додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої опла-
ти товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та 
майна, псування активів; 

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення 
рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників управління; 

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, 
проведених державними органами та підрозділами обласної державної 
адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог 
бюджетного законодавства; 

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпоряд-
ковані обласній державній адміністрації, функцій з контролю;  

12) погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної пла-
ти, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;  

13) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством. 

12. Прийняття (передача) справ начальником управління у разі призна-
чення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внут-
рішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами 
якої оформляється відповідний акт. 

13. Начальник управління у разі отримання від голови обласної дер-
жавної адміністрації розпорядження (керівника апарату – наказу) вчинити дії, 
які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову та керівника 
апарату про неправомірність такого розпорядження (наказу), а у разі отри-
мання цього розпорядження повторно надсилає керівникові бюджетної уста-
нови, якій підпорядкована обласна державна адміністрація, та керівникові 
Головного управління Державної казначейської служби України в області 
відповідне повідомлення.  

Керівник Головного управління Державної казначейської служби Ук-
раїни в області розглядає у триденний строк отримане повідомлення та 
здійснює, у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства, 
заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі ке-
рівника бюджетної установи, якій підпорядкована обласна державна адміні-
страція, та начальника управління. Якщо факт порушення не встановлено, 
керівник Головного управління Державної казначейської служби України в 
області інформує про це у письмовій формі керівника бюджетної установи, 
якій підпорядкована обласна державна адміністрація, та начальника 
управління.  

14. Головне управління Державної казначейської служби України в об-
ласті забезпечує у межах повноважень організацію та координацію діяльності 
головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними 
своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності відповідно до порядку, 
затвердженого Мінфіном.  
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15. Начальник управління або особа, яка його заміщує, не може отри-
мувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і 
товарно-матеріальні цінності. 

16. У разі тимчасової відсутності начальника управління (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків 
покладається на заступника начальника управління, а у разі його відсутності 
відповідно до наказу керівника апарату обласної державної адміністрації – на 
іншого працівника управління. 

17. Начальник управління у разі невиконання або неналежного вико-
нання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

18. Начальник управління розподіляє обов’язки і визначає повноваження 
працівників управління, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації і про-
фесійного рівня, дотримання трудової і виконавчої дисципліни, сприяє ма-
теріальному і моральному стимулюванню працівників управління. Аналізує 
результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності 
управління. 

19. Працівники управління призначаються на посади та звільняються з 
посад наказом керівника апарату обласної державної адміністрації відповідно 
до вимог чинного законодавства за поданням його керівника. 

20. Покладення на управління обов’язків не передбачених цим положен-
ням і таких, що не стосуються питань бухгалтерського обліку та матеріально-
технічного забезпечення, господарського і технічного обслуговування апарату 
облдержадміністрації не допускаються.  
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 
 


