
 

Додаток 1.23 

                                         до рішення міської ради 

                                                                                       від  07.12.10 № 13 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 про відділ  доходів фінансового управління 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

1. Відділ доходів  є  структурним підрозділом  фінансового управління  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради та є правонаступником відділу 

доходів фінансового управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

затвердженого  п.2  рішення сесії міської ради від 27.06.08 № 489.  Його кількісний 

склад визначається штатним розписом  фінансового управління, затвердженим 

міським головою. 

 2. Відділ очолює начальник відділу, який підпорядковується начальнику 

фінанасового управління. 

 3. Методичне керівництво роботою відділу здійснюють відділи Головного 

фінансового управління: відділ доходів та економічного аналізу та відділ контролю  

за виконанням місцевих бюджетів. 

4. Відділ у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законом  

України “Про місцеве самоврядування”, Законами України, постановами Кабінету 

Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, 

Головного фінансового управління Житомирської облдержадміністрації та іншими 

нормативними документами органів обласної та міської виконавчої влади, наказами 

по фінансовому управлінню та цим Положенням. 

5. Основні завдання та функції відділу : 

5.1. Складає проекти планів доходної частини міського бюджету.  

Здійснює контроль за станом надходжень до міського бюджету та виконанням 

планових показників по доходах, доведених Міністерством фінансів України. 

 5.2. На виконання доручень міського голови аналізує фінансово-господарську  

діяльність комунальних підприємств та організацій, розташованих на території міста 

щодо вишукання резервів, за дотриманням державної фінансової дисципліни і 

виконання зобов’язань перед бюджетом. 

 5.3. Бере участь у формуванні показників плану економічного і соціального 

розвитку міста. 

 5.4. Складає проекти планів надходження платежів  до міського бюджету і 

подає їх  бюджетному відділу для включення до проекту бюджету міста. 

 5.5. Готує матеріали для Головного фінансового управління, міської ради, її 

постійних комісій і міськвиконкому з питань виконання планів надходження 

платежів до  міського  бюджету  і розробки пропозицій з цих питань. 

 5.6. Інформує Головне фінансове управління та керівництво міськвиконкому 

про стан виконання міського бюджету за звітний період. 

 5.7. Здійснює у процесі виконання бюджету за доходами прогнозування та 

проводить аналіз доходів міського бюджету. 
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 5.8. Складає помісячний розпис доходів міського бюджету, контролює його 

виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису в межах річних 

бюджетних призначень, щомісяця проводить звіряння показників розпису з 

управлінням Державного казначейства. 

 5.9.Отримує від управління Державного казначейства звітність про 

надходження платежів до міського бюджету, складає пояснюючу про виконання 

плану доходів. 

 5.10.  Одержує  в установлені строки від  державної податкової інспекції по 

місту Бердичеву  відомості  про наявність недоїмки та переплат та інші інформації з 

питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджетів усіх рівнів. 

 5.11. Контролює, спільно з податковою інспекцією підприємства та організації 

міста  суб’єкти  господарської діяльності щодо повноти сплати місцевих податків і 

зборів. 

 5.12. Готує пропозиції про доцільність підвищення ставок місцевих податків і 

зборів. 

 5.13.Готує та подає виконавчому комітету та міській раді офіційні висновки 

про перевиконня чи недовиконання доходної частини загального фонду міського 

бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету. 

 5.14. Розглядає та приймає рішення за висновками податкової інспекції щодо 

поверення платникам помилково або надміру сплачених податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

 5.15. Здійснює  роботу по професійній  підготовці спеціалістів. 

 5.16.Веде систематизацію і координацію законодавчого і інструктивного 

матеріалу, облік проведеної економічної і контрольної роботи. 

 5.17. Розглядає заяви, пропозиції та  скарги громадян, підприємств, установ і 

організацій, які надходять до фінансового управління, з питань, що входять до його 

компетенції. 

 6. Відділ має право: 

 6.1. Одержувати від об’єднань, підприємств, організацій, установ та інших 

структур матеріали, необхідні для складання, виконання бюджету міста і підготовки 

звіту. 

 6.2. Проводити перевірки і обстеження щодо використання бюджетних коштів, 

готувати доповідні вищестоящим організаціям щодо усунення виявлених порушень. 

7.Відділ не є юридичною особою, безбалансовий, з відсутністю рахунків в 

управлінні Держказначейства та в установах банків. 

      

 

 

 

Секретар ради        В.І.Толочко 
 

 

 

 

 

 


