
 

 
 

УКРАЇНА 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Департамент фінансів 
 

НАКАЗ 
 

09.07.2019                         № 51 
 
Про Регламент департаменту фінансів  
облдержадміністрації 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 
року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної 
адміністрації» (зі змінами та доповненнями), Типової інструкції з діловодства в 
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 № 55 
«Деякі питання документування управлінської діяльності» та Регламенту 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 20 червня 2019 № 232   

НАКАЗУЮ:   
 

1. Затвердити Регламент департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації  у новій редакції (додається). 

 

2. Керівникам структурних підрозділів департаменту фінансів 
облдержадміністрації забезпечити неухильне дотримання встановленого 
Регламенту.  

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ департаменту фінансів від 11 
лютого 2013 року № 24 «Про затвердження регламенту роботи департаменту 
фінансів  облдержадміністрації».   

 

4. Контроль за виконанням цього  наказу залишаю за собою. 
 
 

 
Директор департаменту       Леонід МІНІЧ 
 
 



 
 

 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         Наказ департаменту фінансів  
                                                            облдержадміністрації  

                                                   09.07.2019 № 51 
                                              

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 департаменту фінансів  

Житомирської обласної державної адміністрації 
 

І. Загальні положення 
 

1. Регламент департаменту фінансів облдержадміністрації (далі - Регламент) 
регулює організаційні та процедурні питання діяльності департаменту фінансів. 
       2. Регламент є нормативно-правовим документом, розробленим на основі 
чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів органів влади 
вищого рівня. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін і доповнень 
здійснюється на підставі наказів директора  департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 
       3. Департамент фінансів облдержадміністрації (далі - департамент фінансів) 
є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний та 
підконтрольний Міністерству фінансів України. 
       4. Робота департаменту фінансів є відкритою і гласною, за винятком 
розгляду питань, які містять службову інформацію. Висвітлення діяльності 
департаменту фінансів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 

5. За пропозицією департаменту фінансів структура департаменту 
затверджується головою обласної державної адміністрації. 

Заступник директора департаменту, заступники директора департаменту - 
начальники управлінь, начальники відділів, завідувач сектору, спеціалісти 
відділів та сектору працюють відповідно до Положень та посадових інструкцій. 

6. Положення про департамент фінансів затверджується розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації. Положення про управління 
департаменту фінансів розробляються керівниками підрозділів і 
затверджуються наказом департаменту фінансів. Положення про відділи, сектор 
департаменту фінансів розробляються начальниками відділів, завідувачем 
сектору  погоджуються із заступниками директора і затверджуються наказом 
департаменту фінансів. 

Посадові інструкції працівників департаменту фінансів розробляються 
керівниками структурних підрозділів департаменту та затверджуються 
директором. Працівники департаменту фінансів ознайомлюються з посадовими 
інструкціями особисто під підпис. 

7. Розгляд питань, що належать до компетенції департаменту фінансів, 
здійснюється директором, заступником директора, заступниками директора - 



 

начальниками управлінь (відповідно до розподілу обов'язків),   начальниками 
відділів, завідувачем сектору. 

8. Директор департаменту фінансів визначає та розподіляє обов'язки між 
заступником, заступниками - начальниками управлінь, щодо спрямування їх 
діяльності та координує їх роботу. 

У разі відсутності директора департаменту фінансів його обов'язки виконує 
заступник директора департаменту фінансів, або один із заступників директора - 
начальник управління (відповідно до наказу). 

9. Дотримання Регламенту обов'язкове для всіх працівників департаменту 
фінансів. 

ІІ. Планування роботи департаменту фінансів 
 
1.  Робота департаменту фінансів проводиться за річним планом основних 

заходів економічної і контрольної роботи та квартальними планами роботи 
департаменту фінансів. 

2. Планування роботи департаменту фінансів здійснюється з метою 
створення умов для послідовної та узгодженої діяльності його структурних 
підрозділів.  

3. Формування річного плану основних заходів економічної і контрольної 
роботи департаменту фінансів здійснюється відділом аналізу виконання 
місцевих бюджетів, захисту інформацій та інформаційних технологій за 
пропозиціями заступника директора департаменту, заступників директора – 
начальників управлінь, начальників відділів, завідувача сектору та на основі 
річних планів роботи відділів та сектору, що подаються до відділу не пізніше 15 
грудня поточного року.  

Сформований відділом аналізу виконання місцевих бюджетів, захисту 
інформацій та інформаційних технологій проект плану основних заходів 
економічної і контрольної роботи департаменту фінансів вноситься на розгляд 
директору департаменту фінансів до 25 грудня поточного року та 
затверджується наказом департаменту фінансів. 

План основних заходів економічної і контрольної роботи в тижневий термін 
після його затвердження доводиться до виконавців.  

4. Квартальні плани роботи департаменту фінансів формується відділом 
інформаційно - комп’ютерного забезпечення і аналізу виконання місцевих 
бюджетів на основі річного плану контрольно-економічної роботи та 
квартальних планів роботи відділів і сектору та затверджується заступником 
голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). 

5. Річний та квартальні плани роботи відділів і сектору департаменту 
фінансів розробляються з урахуванням пропозицій їх працівників, 
затверджуються директором департаменту фінансів та його заступниками - 
начальниками управлінь (відповідно до розподілу обов'язків) та подаються до 
відділу аналізу виконання місцевих бюджетів, захисту інформації та 
інформаційних технологій не пізніше ніж 15 днів до початку кварталу. 

6. Річний та квартальні особисті плани роботи працівників затверджуються 
керівником структурного підрозділу згідно підпорядкованості. 



 
 

7. Плани роботи департаменту фінансів передбачають заходи, спрямовані на 
виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних і 
регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
здійснення інших визначених законами, а також нормативними актами місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень та 
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області. 

8. До планів роботи департаменту фінансів включаються: 
актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із 

соціально-економічного розвитку області, виконанням бюджету та розв'язанням 
проблем у цій сфері, поліпшенням діяльності департаменту фінансів, його 
взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
податкової, казначейської служб та фінансової інспекції, які потребують 
розгляду на засіданнях колегій, нарадах у директора департаменту і його 
заступників та вжиття додаткових заходів щодо вирішення цих питань; 

перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, 
хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; 

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується 
обласною державною адміністрацією, департаментом фінансів або за його 
участю. 

9. У планах роботи департаменту фінансів облдержадміністрації 
визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні 
за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення. 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану 
роботи департаменту фінансів за рішенням  директора департаменту фінансів. 

Питання виключається з плану роботи департаменту фінансів за рішенням 
директора на підставі доповідної записки заступника директора, заступника 
директора - начальника управління, начальника відділу, завідувача сектору  
(відповідно до розподілу обов'язків). 

11. Контроль за складанням річних планів роботи відділів,  спеціалістів, 
квартальних, місячних планів роботи відділів та місячних планів роботи 
працівників, виконанням цих планів здійснюється відділом аналізу виконання 
місцевих бюджетів, захисту інформацій та інформаційних технологій. 

 
ІІІ. Організація роботи департаменту фінансів 

 
1. Завданнями департаменту фінансів відповідно до покладених 

повноважень є: 
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області; 
складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на 

наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд обласної 
державної адміністрації; 

розробка пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного 
планування та здійснення витрат;  



 

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету 
області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджету; 

розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними 
розпорядниками бюджетних коштів; 

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного 
бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником 
бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також 
дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 

прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до 
проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласної державної 
адміністрації; 

участь у розробці балансу фінансових ресурсів області, підготовка 
пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, 
аналіз соціально-економічних показників розвитку області та врахування їх під 
час складання проекту обласного бюджету; 

організація роботи, пов'язаної із складанням проекту обласного бюджету; за 
дорученням керівництва обласної державної адміністрації визначення порядку і 
термінів подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 
районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст 
обласного значення), селищних та сільських рад, матеріалів для підготовки 
проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються 
для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення, 
або для виконання спільних проектів; складання проекту обласного бюджету та 
прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій 
щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими 
бюджетами або для виконання спільних проектів та подання їх на розгляд 
керівництву обласної державної адміністрації; 

перевірка і надання висновку щодо відповідності розрахунків, проведених 
управліннями фінансів райдержадміністрацій, Формулі розподілу 
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними 
бюджетами місцевого самоврядування; 

перевірка рішень районних та міських (міст обласного значення) рад про 
затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному 
законодавству; 

складання, затвердження розпису (за необхідності тимчасового розпису) 
обласного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису 
обласного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності 
розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

погодження паспортів бюджетних програм обласного бюджету; здійснення 
у встановленому порядку взаємних розрахунків обласного бюджету з державним 
бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення; 



 
 

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів 
використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного 
бюджету; 

погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних 
державних адміністрацій; 

здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до обласного бюджету 
та бюджету області; 

організація виконання обласного бюджету, забезпечення спільно з 
органами, які контролюють справляння надходжень до бюджету, 
територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими 
структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходжень 
доходів до обласного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання 
бюджетних коштів; 

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління 
виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції 
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

зведення показників бюджетів, що входять до бюджету області, та подання 
їх у встановлені терміни до Міністерства фінансів України; забезпечення захисту 
фінансових інтересів держави; підготовка офіційного висновку про 
перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг 
залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів 
обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету; 
проведення моніторингу змін, що вносяться до обласного бюджету; розміщення 
тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) 
рахунках банків; 

розгляд бюджетної та фінансової звітності (інших звітів) про виконання 
місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними 
органами Державної казначейської служби України; 

інформування обласної державної адміністрації про стан виконання 
обласного бюджету та бюджету області. Подання обласній державній 
адміністрації річного та квартального звіту про виконання обласного бюджету; 

розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про 
виділення коштів з резервного фонду бюджету; 

проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, 
прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей 
економіки області, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, 
підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових 
ресурсів; 

організація та здійснення внутрішнього аудиту у порядку, визначеному 
законодавством; 

участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подання 
пропозицій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання 
підприємств для розвитку економічного потенціалу області; 



 

вивчення разом з територіальним управлінням Національного банку 
України питань грошового обігу в області, а також участь у розробленні балансів 
грошових доходів і витрат населення; 

участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних 
місцевих державних адміністрацій, підготовка пропозицій щодо визначення 
чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих 
державних адміністрацій та здійснення контролю за витрачанням цих коштів, а 
також зведення фінансової звітності місцевих державних адміністрацій та 
подання її Державній казначейській службі України та Рахунковій палаті 
України; 

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній 
стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів; 

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного 
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства; 

прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення 
бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 
117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на 
підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та 
доданих до них матеріалів, зокрема: 

- зупинення операцій з бюджетними коштами; 
- призупинення бюджетних асигнувань; 
- зменшення бюджетних асигнувань; 
- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; 
- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів. 
аналіз діяльності структурних підрозділів з питань фінансів районних 

державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів 
виконавчих органів рад міст обласного значення і підготовка пропозицій щодо її 
вдосконалення; 

розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ 
і організацій; 

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 
забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої 
він є; 
забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 

підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з 
охорони праці, пожежної безпеки; 

організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання 
архівних документів; 

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечення захисту 
персональних даних; здійснення інших передбачених законом повноважень; 
забезпечення створення належних виробничих та соціально - побутових умов 
для працівників департаменту. 

2. Департамент фінансів у процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 



 
 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, органами 
податкової, казначейської служб та фінансової інспекції. 

3. Організація роботи департаменту фінансів здійснюється відповідно до 
цього Регламенту та положення про департамент фінансів, що затверджується 
головою обласної державної адміністрації. 

 
IV. Робота з персоналом 

  
1. Робота з персоналом в департаменті фінансів спрямовується на 

комплексне вирішення питання щодо комплектування департаменту 
висококваліфікованими і компетентними працівниками. 

2. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління 
персоналом в департаменті фінансів, добір персоналу, планування та 
організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її 
проходження та припинення несе служба управління персоналом  (сектор роботи 
з персоналом). 

3. Організація роботи з персоналом в департаменті фінансів проводиться за 
затвердженим річним планом роботи, у якому визначено заходи з добору, 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;  контроль за 
виконанням державними службовцями посадових обов’язків, здійснення 
перегляду стажу роботи та державної служби, контроль за своєчасним 
встановленням надбавок за вислугу років; оформлення, ведення, доповнення 
особових справ, трудових книжок, підготовка наказів з кадрових питань та 
наказів про надання відпусток працівникам департаменту фінансів, контроль за 
виконанням графіку відпусток; підготовка матеріалів та проведення конкурсів 
на заміщення вакантних посад, ведення військового обліку, мобілізації та 
бронювання військовозобов’язаних, зміни та доповнення до регламенту роботи, 
положень та посадових інструкцій управлінь, відділів та сектору департаменту 
фінансів, прийняття участі у комплексних перевірках фінансових управлінь 
(відділів) райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань кадрової роботи. 

4. У своїй роботі служба управління персоналом керується Положенням про 
службу управління персоналом та цим Регламентом. 

5. Прийняття на державну службу в департаменті фінансів здійснюється 
шляхом конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначеною 
законодавством «Про державну службу». Прийняття працівників на посади, не 
віднесені до категорій державних службовців та звільнення їх з роботи 
здійснюється відповідно до КЗпП України. 

6. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають 
Присягу державного службовця і підписують її текст, про що робиться запис у 
трудовій книжці. 
        7. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою 
прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних 
службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх 



 

службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку встановленому 
законодавством про державну службу.   

8. Департамент фінансів розглядає і вносить в установленому порядку 
пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами 
Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради.   

 
V. Організація роботи з документами  

та контролю за їх виконанням 
 
1. Організація роботи з документами у департаменті фінансів здійснюється 

відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в 
електронній формі та організації роботи з електронними документами в 
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з 
діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої 
влади та Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в 
електронній формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 
січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».   

Інструкція з діловодства в департаменті фінансів затверджується наказом 
департаменту фінансів. 

2. Організація роботи за зверненнями громадян, запитами на інформацію  
здійснюється в установленому законодавством порядку. 

3. Організація роботи з документами, які містять службову інформацію, 
здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, 
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 та Інструкції про 
порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в 
апараті облдержадміністрації та структурних підрозділах облдержадміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 20 грудня 2016 
року № 434. 

Обробка документів, які містять службову інформацію, за допомогою 
технічних засобів проводиться з урахуванням вимог нормативних актів з питань 
технічного захисту інформації. 

4. Ведення діловодства в департаменті фінансів здійснюється відповідно до 
вимог державних стандартів та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, 
інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої  
постановою  Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі 
питання документування управлінської діяльності».  В департаменті фінансів 
ведення діловодства забезпечується відділом організаційної роботи та 
господарського забезпечення. 

5. Для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, 
швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на 
державне зберігання у процесі діловодства відділом організаційної роботи та 



 
 

господарського забезпечення розробляється зведена номенклатура справ 
департаменту фінансів.  

6. Кореспонденція, яка надходить до департаменту фінансів, реєструється з 
використанням автоматизованої системи діловодства. 

7. Резолюції на вхідну документацію готує директор департаменту фінансів 
(або особа яка його заміщує). 

8. Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів 
несе директор департаменту фінансів. 

9. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені в 
резолюції директора департаменту фінансів. 

Якщо доручення надано кільком посадовим особам, головним виконавцем 
документа є зазначена першою особа, якій надається право скликати інших 
виконавців. 

10. Строк виконання документа встановлюється нормативно-правовим 
актом, організаційно-розпорядчим документом або резолюцією директора 
департаменту фінансів. 

Строк виконання документа обраховується з дати його реєстрації в 
департаменті фінансів з дотриманням правил, визначених статтями 251-255 
Цивільного кодексу України. 

Строки виконання документа можуть бути типовими або індивідуальними. 
Типові строки виконання документів установлюються законодавством та 

наведені в додатку 7 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших 
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності». 

Індивідуальні строки встановлюються директором департаменту фінансів. 
Строк виконання зазначається в тексті документа або  резолюції. Кінцевим 
строком виконання документа є останній день зазначеного в тексті документа 
або резолюції строку. 

Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не 
пізніше ніж за 30 календарних днів, якщо інше не передбачено законодавством 
України. 

Якщо документ потребує термінового виконання, у резолюції до нього 
обов’язково зазначається конкретний строк. У разі не встановлення 
керівництвом кінцевого строку виконання документа з позначками «терміново», 
«негайно», «у стислий строк», «невідкладно» повинні бути виконані протягом 7 
календарних днів з дати реєстрації документа в департаменті фінансів. 

11. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених 
законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента 
України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 
Міністрів України, дорученнями Прем‘єр-міністра України, протоколами нарад 
під головуванням Прем‘єр-міністра України, Першого віце-прем‘єр-міністра, 
віце- прем‘єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів України, Державного 
секретаря Кабінету Міністрів, листами Адміністрації Президента України, 
Голови Верховної Ради України та його заступників, листами Міністерств, 



 

листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями 
комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та 
запитами народних депутатів та депутатів місцевих рад, листами Рахункової 
палати, дорученнями та розпорядженнями голови облдержадміністрації, 
запитами на інформацію, зверненнями громадян. 

12. Контроль за своєчасним виконанням завдань, зазначених у п. 11 цього 
розділу здійснюється відділом організаційної роботи та господарського 
забезпечення.  

13. Відділ організаційної роботи та господарського забезпечення щомісяця 
проводить аналіз своєчасності виконання документів. Аналізу підлягають 
зареєстровані документи, в яких установлено завдання, термін виконання та, які 
містять питання, що потребують вирішення. 

14. Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту 
керівника структурного підрозділу департаменту фінансів або іншого 
документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою директора 
департаменту або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків). 

 
VI. Організація розгляду звернень громадян та проведення 

особистого прийому громадян 
1. Департамент фінансів облдержадміністрації організовує в установленому 

порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), 
скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення 
діловодства та проведення особистого прийому громадян керівниками 
департаменту покладається на відділ організаційної роботи та господарського 
забезпечення. 

2.  Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому 
громадян в департаменті фінансів здійснюється згідно з вимогами Конституції 
України, Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих 
актів, а також актів Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з 
діловодства за зверненнями громадян в органах державної виконавчої влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року № 348 (із змінами). 

3. Організаційне забезпечення та контроль за своєчасним наданням 
відповідей громадянам за їх зверненнями до департаменту фінансів 
здійснюють працівники відділу організаційної роботи та господарського 
забезпечення. 

4.  Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються директором 
департаменту або його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків), 
начальниками відділів. Відповіді на звернення громадян готують відділи 
департаменту фінансів облдержадміністрації. 



 
 

5. Особистий прийом громадян проводить директор департаменту 
облдержадміністрації, його заступники згідно з графіком, який затверджується 
директором департаменту облдержадміністрації та оприлюднюється через 
засоби масової інформації. 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про 
місце проведення, дні і години прийому. 

Працівник відділу організаційної роботи та господарського забезпечення 
департаменту фінансів веде книгу обліку прийому громадян директором 
департаменту та здійснює контроль за виконанням доручень безпосередніми 
виконавцями. 

Виконавці доповідають директору департаменту особисто про результати 
розгляду доручених питань. За бажанням громадянина відповідь на його 
звернення на особистому прийомі може бути як письмова, так і усна. 

Повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж 
питання, якщо перше вирішено по суті, про що інформується громадянин. 

Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання відповідей 
громадянам за їх зверненнями несуть заступник директора фінансів 
облдержадміністрації, заступники директора - начальники управлінь (згідно 
розподілу обов'язків), начальники відділів, яким надсилались звернення на 
розгляд, у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 
VII. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є департамент фінансів 
 

1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності департаменту 
фінансів, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної 
інформації, що була отримана або створена в процесі виконання департаментом 
фінансів своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або 
знаходиться у володінні департаменту фінансів, здійснюється відділом 
організаційної роботи та господарського забезпечення. 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої 
є департамент фінансів, здійснюється за такими напрямами: 

оприлюднення і оновлення на веб-сайті департаменту фінансів публічної 
інформації у формі відкритих даних на запит для вільного та безоплатного 
доступу до неї, з можливостю подальшого використання; 

організація прийому інформаційних запитів, що надходять до 
департаменту фінансів як розпорядника інформації. 

3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, 
розпорядником якої є департамент фінансів, затверджується наказом 
департаменту фінансів. 

4. Організація єдиного порядку діловодства за запитами на інформацію 
в департаменті фінансів здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

 
 



 

VIII. Колегія департаменту фінансів  
 
1. У департаменті фінансів для погодженого вирішення питань, що належать 

до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора 
департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту за посадою, 
а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити 
керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та інших 
установ і організацій. 

Склад колегії затверджує голова обласної державної адміністрації за 
поданням директора департаменту. Рішення колегії провадяться в життя 
наказами директора департаменту. 

2.  Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш як дві третини загальної кількості її членів. 

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи департаменту 
фінансів, позачергові - у міру потреби. 

3. За поданням заступника директора департаменту, заступників директора 
– начальників управлінь, начальників відділів, завідувача сектору плани роботи 
колегії складаються щоквартально секретарем колегії і затверджуються головою 
колегії. Плани роботи колегії повинні містити питання про: 

підбиття підсумків діяльності департаменту фінансів відповідно за рік, 
квартал, місяць з визначенням основних напрямків подальшої роботи; 

діяльності відділів, сектору департаменту фінансів з виконання актів 
законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів 
департаменту. 

4. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням 
головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. Рішення 
колегії підписується головою колегії і є підставою для видання відповідного 
наказу. 

5. Сектор з питань персоналу та відділ організаційної роботи та 
господарського забезпечення здійснюють організаційне забезпечення засідань 
колегії. 

6. У своїй роботі колегія департаменту фінансів керується Положенням про 
колегію департаменту фінансів облдержадміністрації та цим Регламентом. 

 
 

IX. Порядок підготовки та проведення нарад 
 

         1. Директор департаменту, заступники директора проводять наради з 
метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх 
компетенції. План проведення наради затверджує відповідна посадова особа. 
Організація проведення нарад у директора департаменту та у його заступників 
покладається на відповідні структурні підрозділи департаменту фінансів. 

При необхідності може проводитися нарада з усіма працівниками. 



 
 

2.  Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування 
причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, 
а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради. 
Завчасно готуються списки осіб, які запрошуються на  нараду та 
попереджаються про виступ, завчасно подаються інформаційні, статистичні 
аналітичні матеріали до виступу головуючого.  

3. Реєстрація запрошених на нараду здійснюється працівниками окремого 
структурного підрозділу або кадровою службою за пів години до початку 
наради, підсумкові дані подаються головуючому наради. 

4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж 
у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових 
осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за 
результатами розгляду рішення. 

Протокол наради підписує головуючий. Наради за рішенням головуючого 
можуть не протоколюватися. 

5. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в 
установленому порядку накази департаменту фінансів або  доручення директора 
департаменту фінансів, заступників директора департаменту (відповідно до 
розподілу обов’язків). 

Х. Порядок внесення та розгляду проектів наказів директора 
департаменту фінансів 

1. Директор департаменту фінансів на виконання положень Конституції 
України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень 
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень 
Преир-міністра України, інших органів влади вищого рівня одноособово в 
межах власних і делегованих повноважень видає накази. 

2. Накази видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи 
нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії вони видаються з 
основної діяльності департаменту, кадрових питань, про відпустки та 
адміністративно-господарських питань. 

3. Проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських 
питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням 
директора департаменту чи за власною ініціативою. 

Проекти наказів з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на 
роботу, звільнення), надання відпустки, відрядження тощо готує сектор з питань 
персоналу на підставі рішень (вказівок) директора департаменту 
організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру, доповідних 
записок керівників структурних підрозділів, конкурсних документів (протоколів 
та рішень атестаційної чи іншої комісії), заяв працівників, трудових договорів та 
інших документів. 

4. У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком структурним 
підрозділам департаменту, головним розробником є виконавець, зазначений 
першим. 



 

5. Проекти наказів підлягають обов’язковому погодженню із 
заінтересованими структурними підрозділами департаменту. 

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні 
підрозділи департаменту, виходячи із змісту основних положень проекту наказу. 

Головний розробник співпрацює із заінтересованими структурними 
підрозділами департаменту з розроблення проекту наказу, вживає вичерпних 
заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту, отримує від 
них інформаційно-аналітичні матеріали та погоджує проект наказу. 

Проекти наказів та додатки до них погоджуються шляхом їх візування 
безпосереднім виконавцем, керівником структурного підрозділу департаменту, в 
якому розробляється проект наказу, керівниками структурних підрозділів 
департаменту, які визначені головним розробником як заінтересовані, головним 
спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, заступником директора 
департаменту, який відповідає за його підготовку, або іншими заступниками 
директора департаменту (за потреби). При цьому зазначається посада, ініціали і 
прізвище особи, яка візує проект наказу та додатки до нього, а також дата 
візування. 

6.  Якщо в процесі погодження до проекту наказів вносяться зміни, він 
підлягає повторному погодженню (візуванню). 

7. Накази директора департаменту фінансів, які : 
зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи 

й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та 
законами України, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи 
скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації; 

мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковим для органів виконавчої 
влади, органів господарського управління і контролю, а також підприємств, 
установ і організацій, що не належать до сфери управління органу, який видав 
нормативний акт та незалежно від форм власності, підлягають державній 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Житомирській 
області. 

До наказу, що подається на державну реєстрацію в  Головне територіальне 
управління юстиції в Житомирській області додається супровідний лист, 
підписаний директором департаменту фінансів. До супровідного листа 
додаються : оригінал наказу і три заварені копії, три копії пояснювальної 
записки, наказ на електронному носії. 

Наказ подається на державну реєстрацію протягом 5 робочих днів з дня 
його видання. 

8. Накази директора департаменту ненормативного характеру набирають 
чинності з моменту їх видання, якщо самим наказом не встановлено більш пізній 
строк набрання чинності. Наказ доводиться до їх виконавців та 
оприлюднюються. 



 
 

Накази директора департаменту нормативного характеру підлягають 
державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в Області 
згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління 
та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або 
мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 19925 року № 731. 

Накази директора департаменту нормативного характеру набирають 
чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не 
встановлено більш пізній строк введення їх у дію. 

Накази директора департаменту, що стосуються прав та обов’язків 
громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають 
чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш 
пізній строк набрання чинності. 

Додатки до наказів директора департаменту є їх невід’ємною частиною.  
Додатки до наказів підписує керівник структурного підрозділу департаменту 
фінансів, в якому він готується. 

Накази директора департаменту реєструються відділом організаційної 
роботи та господарського забезпечення департаменту, оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті департаменту фінансів. 

Головний розробник наказів забезпечує відповідно до вимог Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» здійснення відстеження результативності виданого наказу. 
 

XІ. Взаємовідносини департаменту фінансів з іншими органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування 

  
1. Взаємовідносини департаменту фінансів з іншими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому 
законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на 
департамент фінансів завдань. 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством 
порядку. 

2. Департамент фінансів готує та подає зауваження і пропозиції в межах 
своєї компетенції до проектів розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації, які розробляються іншими структурними підрозділами 
облдержадміністрації.  

 
 

Заступник директора департаменту –  
начальник управління фінансів  
виробничої та невиробничої сфери     Вадим ТУРСЬКИЙ 


