
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення двадцять третя    сесія VІІ скликання 

від 05.07.2018 року «Про  затвердження  змін у структурі 

виконавчих органів міської ради» 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення  

        Без змін в загальній чисельності фінансового  управління (без змін  істотних 

умов праці та розширення функціональних обов’язків) вивести посаду 

начальника фінансового управління , ввести  посаду заступника міського голови-

начальника фінансового управління. 

 

2.Цілі та завдання прийняття рішення  

Головним завданням прийняття рішення є приведення посади начальника 

фінансового управління до вимог реального часу, тобто введення посади 

заступника міського голови-начальника фінансового управління. 

 З 1 січня 2017 року міський бюджет формується за програмно-цільовим 

методом. Це покладає на фінансове управління більшу відповідальність щодо 

складання проекту міського бюджету з точки зору його відповідності меті, 

пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних 

коштів, забезпечення виконання міського бюджету, контролю за його 

виконанням. 

У відповідності із завданнями по реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

проводиться активна робота по формуванню спроможних територіальних 

громад. Бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, матимуть 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.  

        До територіальної громади м.Коростеня в перспективі будуть приєднані 

сільські громади Коростенського району, а це в свою чергу буде потребувати 

ефективного управління коштами об’єднаної територіальної громади.  

         Також для забезпечення єдності бюджетної системи передбачено 

запровадження середньострокового бюджетного планування і на рівні місцевих 

бюджетів шляхом складання місцевих фінансових планів на три роки, які 

базуватимуться на Бюджетній декларації. Середньострокове планування 

бюджетних показників на місцевому рівні сприятиме взаємоузгодженості 

бюджетної та регіональної політики в адміністративно-територіальних 

одиницях з пріоритетами, визначеними у програмних документах Уряду. Все це 

підвищує відповідальність керівника фінансового управління, розширює його 

повноваження і вимагає відповідності з посадою заступника міського голови з 

фінансових питань.  

 

 



 

3. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

    Відсутня додаткова потреба коштів для введення в структуру  посади  

заступника міського голови-начальника фінансового управління . 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Прийняття даного рішення не суперечить чинному законодавству .  

 

 

Заступник міського голови                                                          О.Ясинецький 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради  

«Про  затвердження  змін у структурі виконавчих органів міської ради»   

  рішення двадцять третя   сесія VІІ скликання від 05.07.2018 року. 

 

Проект рішення розроблено: 

Начальником режимно – секретної та кадрової служби виконавчого 

комітету  Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: 

 - Іванова Раїса Анатоліївна, начальник режимно - секретної та кадрової 

служби виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 - Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського буд.22, каб. 

№ 19, тел.4-10-92 

 

 Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

 

Ясинецький Олександр Анатолійович – заступник міського голови 

 

Розсилка: 

 

1. Фінансове управління : 

 Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. №56 тел.4-10-65; 

 

2. Режимно- секретна та кадрова служба:  

Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. № 19 тел.4-10-92 

 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порівняльна таблиця 

 

 Штатна одиниця код штатної 

одиниці 
 Штатна одиниця код штатної 

одиниці 

17 - Фінансове управління-13 17 - Фінансове управління-13 

1 Начальник управління 17.0.1 1 Заступник міського голови- начальник 

управління 

17.0.1 

 17.1-Бюджетний відділ-7  17.1-Бюджетний відділ-7 

2 Заступник начальника управління - 

начальник бюджетного відділу 

17.1.1 2 Заступник начальника управління - начальник 

бюджетного відділу 

17.1.1 

3 Головний спеціаліст 17.1.2/1 3 Головний спеціаліст 17.1.2/1 

4 Головний спеціаліст 17.1.2/2 4 Головний спеціаліст 17.1.2/2 

5 Головний спеціаліст 17.1.4/3 5 Головний спеціаліст 17.1.4/3 

6 Головний спеціаліст 17.1.4/4 6 Головний спеціаліст 17.1.4/4 

7 Головний спеціаліст 17.1.4/5 7 Головний спеціаліст 17.1.4/5 

8 Головний спеціаліст 17.1.4/6 8 Головний спеціаліст 17.1.4/6 

 17.2-Відділ доходів-2  17.2-Відділ доходів-2 

9 Начальник  відділу 17.2.1 9 Начальник  відділу 17.2.1 

10 Головний спеціаліст 17.2.2/1 10 Головний спеціаліст 17.2.2/1 

 17.3-Відділ фінансово-господарської діяльностіі-3  17.3-Відділ фінансово-господарської діяльностіі-3 

11 Начальник відділу - головний бухгалтер 17.3.1 11 Начальник відділу - головний бухгалтер 17.3.1 

12 Головний спеціаліст 17.3.2 12 Головний спеціаліст 17.3.2 

13 Водій  легкового автомобіля 17.3.4 13 Водій  легкового автомобіля 17.3.4 

      

 


