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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Ф І Н А Н С О В Е     У П Р А В Л І Н Н Я


Н А К А З
від  10.06.2014 року                                                                             №  37

Зареєстрований в Первомайському міськрайонному управлінні юстиції 19.06.2014 року № 3/138

Про затвердження Порядку
проведення контролю 
відповідності чинному
бюджетному законодавству
рішень про затвердження
або внесення змін до сільських
та селищного бюджетів





Відповідно до вимог статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України, враховуючи зміни в структурі фінансового управління райдержадміністрації та з метою організації роботи по здійсненню контролю за відповідністю чинному бюджетному законодавству рішень про затвердження або внесення змін до сільських та селищного бюджетів за відповідний бюджетний період, 

НАКАЗУЮ :

	Затвердити Порядок проведення контролю відповідності чинному бюджетному законодавству рішень про затвердження або внесення змін до сільських та селищного бюджетів (додається).


2. Заступнику начальника фінансового управління - начальнику відділу доходів та економічного аналізу, начальникам бюджетного відділу та відділу фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери забезпечувати надання департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації рішення про затвердження і внесення змін до районного бюджету в термін  не пізніше 7 календарних днів після дня проведення чергової сесії, для проведення контролю за їх відповідністю чинному бюджетному законодавству.

3. Наказ начальника фінансового управління від 16.01.2012 року № 3 «Про затвердження Порядку проведення контролю за відповідністю чинному бюджетному законодавству рішень місцевих бюджетів» вважати таким, що втратив чинність.

4. Заступнику начальника фінансового управління – начальнику відділу доходів та економічного аналізу (Юрченко О.А.)  забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Первомайського міськрайонного управління юстиції Миколаївської області в термін встановлений діючим законодавством та забезпечити його оприлюднення в засобах масової інформації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації.


       	6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу доходів та економічного аналізу, начальників відділів фінансового управління згідно з розподілом обов'язків.


Начальник фінансового управління
райдержадміністрації						О.Г. Маренчук

































                                                    
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  фінансового        управління      
 райдержадміністрації 
 від   10.06.2014 року  № 37












ПОРЯДОК
проведення контролю відповідності чинному бюджетному законодавству рішень про затвердження або внесення змін до сільських та селищного бюджетів.  
                                                        
Порядок проведення контролю відповідності чинному бюджетному законодавству рішень про затвердження і внесення змін до сільських та селищного бюджетів (далі - Порядок) регламентує організаційну роботу у фінансовому управлінні райдержадміністрації по проведенню контролю рішень сільських та селищної рад району про затвердження або внесення змін до відповідних місцевих бюджетів  (далі - рішень).

	Цей Порядок розроблено відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства (статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України).  


	Рішення про затвердження або внесення змін до сільських та селищного бюджетів надходять до фінансового управління  в порядку та у терміни визначені пунктом 3 статті 122 Бюджетного кодексу України. Фінансове управління райдержадміністрації не несе відповідальності за недотримання виконавчими органами селищної та сільських рад району термінів подання рішень на перевірку відповідності їх чинному бюджетному законодавству встановлених вищезазначеною статтею Бюджетного кодексу України. 


	Факт подання відповідною місцевою радою рішення на перевірку до фінансового управління встановлюється з моменту реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції фінансового управління відповідного супровідного листа голови селищної або сільської ради, який подається разом із рішенням.


	Перевірка рішень селищної та сільських рад на відповідність їх вимогам бюджетного законодавства здійснюється фахівцями фінансового управління протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його надходження та реєстрації в журналі вхідної кореспонденції фінансового управління. Зауваження та пропозиції працівників фінансового управління, які здійснюють перевірку рішень відображуються у обхідному листі, форма якого затверджується у додатку 1 до цього Порядку.


	 Результати проведення перевірки рішень оформляються у вигляді висновку,  в якому вказуються всі зауваження та недоліки встановлені в ході проведення перевірки. Висновок про результати проведеної перевірки узагальнюється та друкується бюджетним відділом у трьох примірниках. Підписані начальником фінансового управління, (а у разі його відсутності особою, яка виконує його обов'язки) примірники висновку про результати перевірки рішень протягом одного календарного дня реєструються у журналі вихідної кореспонденції фінансового управління та  направляються:  перший примірник - голові відповідної місцевої ради,  другий - на адресу управління державної казначейської служби у Первомайському районі,  третій - залишається у фінансовому управлінні та зберігається разом з копією рішення відповідної місцевої ради у бюджетному відділі фінансового управління. 

   
	У випадку встановлення за підсумками проведеної перевірки рішень місцевих рад фактів порушень вимог бюджетного законодавства зазначених у статті 116 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням райдержадміністрації застосовуються заходи впливу за порушення бюджетного законодавства визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України.


	У разі встановлення порушення вимог щодо складання бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України чи рішення районної ради про бюджет в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів начальник фінансового управління ініціює перед головою райдержадміністрації питання щодо зупинення дії рішення про відповідний місцевий бюджет в порядку визначеному пунктом 3 статті 122 Бюджетного кодексу України.

	   
	9. Перевірка наступного рішення про внесення змін до відповідного місцевого бюджету розпочинається фахівцями фінансового управління з аналізу усунення порушень та недоліків виявлених при перевірці рішення відповідної місцевої ради, що передувало поданому на перевірку.


Заступник начальника фінансового 
управління - начальник відділу 
доходів та економічного аналізу                                                О. А. Юрченко 
										
Додаток 1
								до пункту 5 Порядку
проведення контролю 
відповідності чинному
бюджетному законодавству
рішень про затвердження
або внесення змін до сільських
та селищного бюджетів

Обхідний лист
 перевірки рішень селищної та сільських рад з питань відповідності чинному бюджетному законодавству

___________________________________________________________ селищна / сільська рада
№ та дата прийняття рішення місцевої ради __________________________________________ 
№ та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції фінансового управління __________
			  
ПІБ
особи, яка здійснює перевірку
Підпис, дата проведення перевірки
Суть виявленого за підсумками перевірки порушення/зауваження




















