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I,IОJIОЖЕННЯ
Ilpo IlJIaItoBo -- економiчrrий секr,ор уrrравлit{ня IIрацi ,га соцiаJlьного

захисту населення ПодiльськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi
а2дмiнiстрацii

l . ЗаI,а"ltьrli ttо.ltоження

l .1. fl.шаново-економiчttий сектор е структурним гriдроздiлом

Управлiння працi та соцiа,цьноI,о захисту насеJIепня llодiльськоТ районноi
в мiс,гi Киевi /IержавноТ адмirriсl,рацiТ (далi- уlrравltiгttlя), пiдзвiтним ,га

lt iлкоt-tTpoJl ьI{им н aLIaJi ьIl и ковi yrrравлi lлня.

1.2. Сектор забезrtечус якiсttе i свосчасttс l]иконанIiя робiт IIо

пJIa[{yBaHIfIo, затвердженню та виконаFIню кошторисiв бюджетних установ
,га громадських органiзаrliй (вiдповiдно до мережi розпорядникiв i

одержувачiв коштiв мiсцевого бюдIжету).

l,3 Сектор в своТй дiяльllостi керусться Конституцiсrо УкраТни,

закоI]ами УкраТни, Акl,ами Ilрези/tсtt,га УкраТrrи ,га Кабirrеl,у N4iHicтpiB

УкраТни, наказами N4iнфiну, iнtлими нормативI,Iо-IIравовими документами,
Законом УкраТrти <I Ipo запобiгання корупцiТ>, розпорядженнями голiв

КиТвськоТ MicbKoT та райоrrrrоi .|tер}кавFIих аztмi-гliстраtIiй, правиJIами

вttу,грiшttli,оt,о слуrкбового розIlоря/]ку управлittня, наказами начаJIьника

управltit-tttя, паказами 1,а itllttими нормативtIо-IIравоI]иN4и ак,гами, lцо

реl,Jlамен,гуюl,ь бюllже,гнi вi/trrосилrи i фiнансоl]о-l,осподарську дiяrrьнiсть

усl,анови, 11оложенням про управлiння, а також l{им Положенням.

1.4. Сек,гор oLIoJIIoc завiдувач ceKтopy, який llризначасl,ься на посаду
,га звi.llьнясться з Ilосади на.-IаJIьIIиком управлiнtlя.
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2. ЗавданI{я ,га обов'язки:

2.1. ОсновItими завданнями сектору с:

2.|.|. ЗабезшеченI{я економiчItого IIJIануваIIttя lзiltltовiдно до потреб та

можJl ивосr,ей бrодже,гноТ ус,гаI{ови.
2.1.2, Пi/iго,говка бю/цжеr,них запитiв, в тому числi через Сдину

Iнформацiйну Сис,гему УгIрав.lliння Бюджетом, а також обrрунтованих

розрахункiв до них.

2.|.З. Ск:rадання зведе}rих кошторисiв, планiв використання

бюджетl-лих коштiв,га розрахункiв до них.

2.\.4. Перевiрка кошторисiв та планiв використання бюджетних

коttt,гiв lriltвiдомчих установ,га I,рома/lських орI,аrriзацiй.

2.|.5, fl,оведення лiмiтних ловiдок до шiдвiдомчих установ та

громалських органiзаl tiй.

2.|.6. IIроведеrlrrя скоttомiчttоI,о анаrriзу дiя.пьнос,гi гri/lвil{омчих

ycTalIoI].

2.|,7. KoHTpo.1tb за правиJI])}Iим та економiчtlим витрачанням коштiв

зг,iлно асигнувань 1,а Тх цi.rrьовим призначенням.

2.1.8. Забезпечус робоr,у пlо/lо органiзацiТ .цiяльностi з вну,грiшнього
коII1,роJlю.

2,L9. Оформ_lrеrrrrя локуменr,iв /iJIя внесснI{я змirr ло кошtторисiв

гriдпорядкованих ус,ганов.
2.1.10. Забезrtечення фiнансування устано}} соцiального захисту та

громадських орга}liзацiй вiдповiдrrо до кошторисних призначень.

2.1.11. Облiк фiнансуваЕI-Iя 
,га контроль за викоцанням планових

показникiв.
2.1.12. Разом з вiддi;rом фirrансового обrriку ,га звiт:rrостi здtiйснЮС

ме,го/]ичrtе керiвrIиt(,1,1]о й орr,аrriзацirо роботи з бухl,а;lтерськоГО обrliкУ i

ана.lriзу резу;rьтатiв господарськот лiяльностi пiдвiдомчих установ та

громалських органiзацiй.

2.1 .13. Забезгrечус здiйсгtення заходitl щодо запобiгання i протидiТ корУпцiТ.

2.|.|4. Опрацьовус докумеIIти в iнформацiйно-те;rекомуrriкацiйнiй

сис.гемi <единий irrформачiйний простiр тери,горiальнот громади MicTa

Кисва (система еJIектронного локументообiгу (АСКОД)).

2.1 .|5. Забезlrечуе виконання завдань i заходiв, передбачених

мiськими tli.llьовими програмами

кСоцiаrьне партнерстl]о).

"Турбота. FIазустрiч киянам" та

2.1.1б. Забезttечус робоr:у з rriдlr,отовки,га IIровсlIенItя засlд(аI{ь Koмlcll

з вiдбору грома/iсI)КИХ ОРI,аrriзацiй )lJlя надаrrrlя фirrансовоТ lliдrримки з



з

бrо2lжету MicTa Кисiза, вiдrrовiдrlо до МLtП <Соrliалr)не партнерстl]о).
2.|.17. В межах компетенцii сектору опрацьовус запити i звернення

народних депутатiв та депутатiв КиТвськоi MicbKoT ради.
2.1.18. Не лопускас розI,оJ]оIIIешня та розкриття в буль який спосiб

[IcpcollaJlbllиx /IаIlих фiзичllих осiб, якi буду,гь дцовiреннi, стануть вiдомi
йому у зв'язку з виконанItям слуя<бових обов'я:зкiв.

З. l1paBa

3. CeKтop мас право:
3.1. Взасмодiя,ги та одержувати вiд с,груктурних пiдроздiлiв

уlrравlrirrня необхiлну iнформаuirо ,га документiв дJlя виконання
[окладених на нього завдань.

3.2. Отримувати квалiфiковану допомогу вiд керiвникiв структурних
rriдроздiлiв угrравл iння.

3.З. ЗдiйснIоI]а,ги коFI,гроJIь за ло,гриманням lrizцвiдомчими устаноtsами
,га I,ромадським и ор l,анiзаt tiями LI и нно I,o законоllавства;

3.4. I lодаtsа,ги I{a розt,ляl{ наLIаJIьIIика yrlpal]ltittltя пропозиIlii' з питань,
що належать до компетенцiТ сек,гору.

3.5. Не приймати до обробки та виконання фiнансовi документи,
оформлеrri з порушенням 1]имоt, чиItttого законо/(авства.

З.6. I-Iодава,ги на розI]Iяll ltачальниковi уttравлiння пропозицiТ з

пи,гань, що наJIежать /{о компетенчiТ сектору.

4. Взаемовiдносини

4.1. Сектор у процесi виконаIIrш покладецих Ita нього зав/{ань взасмодiс з:

4.1. З керiвниками Bcix с]рук,ryрню( пiдроздi"тliв управлiння з питань

о,гримання наказitз, розпоряl(жеIIь, iHcrpyKrliй, роз'яснеrtь ],а iншlо<

нормагивних документiв дJuI проRедення/складання фiнансового аналiзу тощо.

4.2. З головними бухга;rтерами r-riдвiдомчих ycTaI{oB cTocoBllo отримання

гrеобхi/\них звirrrих /lаIlих дIя гlроI]с/(сI{tIя фirrансоlзоt,о ана.ltiзу, звiтltосr,i тощо.

4.3. З ксрiвrtиками пiдвiлом,-lих усl,анов та l,ромадських оргаrriзацiй, з

бухга.lt,герами rri/tвillомчих ус,гаI{ов сl,осовIIо ilадаrlня консуJIьтацiй,

роз'яснень дiючоl,о законодавс,гва та порядку його застосування, в межах

свосТ компетенцiТ.

З по:tохсеtIFIям ознайом-rlений (а):


