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Порядок
проведення контролю щодо відповідності чинному 
бюджетному законодавству рішень про затвердження, внесення змін і доповнень до селищного та сільських бюджетів району на відповідний бюджетний період

	Порядок проведення контролю щодо відповідності чинному бюджетному законодавству рішень про затвердження, внесення  змін і доповнень до селищного та сільських бюджетів району на відповідний бюджетний період  (далі – Порядок) розроблено відповідно до статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України.


	 Порядок регламентує проведення перевірки рішень про затвердження, внесення змін і доповнень до селищного та сільських бюджетів району (далі – рішень).



	Рішення у відповідний бюджетний період надаються селищним, сільськими радами до фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації в строк, не пізніше 14 календарних днів після затвердження бюджету або внесення змін до нього на черговій сесії відповідної ради та підписання рішення головою ради, для забезпечення проведення його своєчасної перевірки у строки, визначені Бюджетним  кодексом України.


	Після отримання рішень бюджетним відділом готується обхідний лист (за зразком, наведеним у додатку) для відображення зауважень та пропозицій щодо розгляду рішень від начальників відділів фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації. У разі відсутності зауважень та пропозицій про це зазначається в обхідному листі.


	Строк розгляду рішень заступником начальника – начальником відділу доходів та економічного аналізу,  начальниками відділів фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації становить 14 календарних днів з моменту реєстрації наказу в журналі вхідної кореспонденції фінансового управління райдержадміністрації


	Бюджетним відділом  узагальнюються зауваження та пропозиції щодо розглянутих рішень та готується висновок у довільній формі про результати проведення перевірки рішень щодо відповідності їх чинному бюджетному законодавству.


	Висновок про результати проведення перевірки рішень щодо відповідності їх чинному бюджетному законодавству надається в паперовому вигляді селищним та сільським головам.


	З метою відпрацювання зауважень, викладених у висновку фінансового управління Первомайської районної державної адміністрації, та ефективної організації бюджетного процесу, наступного дня після отримання висновку головні бухгалтери селищної, сільських рад передають його до територіального органу казначейства.
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