
 

Структура фінуправління та контакти 
 

 

 

Начальник 

управління 

кімната 207 
тел. 6-64-89 

Кошевецька Валентина Павлівна 

 Здійснює контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. 

 Забезпечує дотримання законодавства у фінансовій 
сфері на території міста. 

 Організовує своєчасну та якісну роботу, пов’язану із 

складанням проекту міського бюджету, за дорученням 
виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання 

міськими управліннями, відділами та секторами матеріалів 

для підготовки проекту бюджету. Складає проект міського 

бюджету і подає його на розгляд виконавчого комітету та 
затвердження сесією міської ради. 

 Організовує виконання міського бюджету по доходах та 
видатках. Разом з міськими управліннями, відділами та 

секторами, виконавчим комітетом, Конотопською об’єднаною 

державною податковою інспекцією, Конотопським 

управлінням Державної казначейської служби України у 
Сумській області вживає заходи по забезпеченню 

надходження доходів до міського бюджету та ефективного 

витрачання бюджетних коштів. 

 

Заступник 
начальника 

кімната 208 

тел. 2-32-33 

Москаленко Ірина Юріївна 

 Організовує та координує роботу працівників 

фінансового управління та розпорядників коштів по 

виконанню міського бюджету;  

 Складає розрахунків до проекту міського бюджету та 

готує відповідні документи по уточненню бюджету міста; 

 Аналіз виконання бюджету протягом року, визначення 

проблемних питань; 

 Аналізує стан фінансового забезпечення бюджетних 
установ, надає пропозиції щодо їх фінансування; 

 Забезпечення дотримання бюджетного законодавства; 

 Підготовка основних пропозицій та розрахунків до ДФ, 

МФУ, КМУ під час формування та виконання бюджету; 

 Контроль за виконанням актів з фінансово-бюджетних 

питань. 

 



Заступник 
начальника 

кімната 208 

тел. 2-32-33 

Панюта Ірина Євгенівна 

 Організовує та координує роботу працівників 

фінансового управління та розпорядників коштів по 

виконанню міського бюджету;  

 Складає розрахунки до проекту міського бюджету та 

готує відповідні документи по уточненню бюджету міста; 

 Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови з питань бюджету; 

 Розглядає та систематизує звернення головних 
розпорядників бюджетних коштів з питання внесення змін до 

розпису бюджету; 

Готує проекти рішень міської ради «Про внесення змін 
до міського бюджету» та пояснювальні записки до них; 

 Вносить зміни до розпису бюджету на підставі 

ухваленого рішення про внесення змін; 

 Здійснює фінансування бюджетних установ. 

 

 

Бюджетний відділ 

 

Начальник 
відділу 

кімната 209 

тел. 2-32-33 

Мовчан Наталія Олександрівна 

 Скоординовує всіх учасників бюджетного процесу в 

частині видаткової частини бюджету; 

 Розрахунок прогнозного обсягу видаткової частини 

бюджету  

 Підготовка матеріалів на розгляд виконавчого комітету 

та сесії міської ради для затвердження бюджету міста на 

поточний рік; 

 Забезпечує ведення розпису сільського бюджету та 

вносить відповідні зміни;  

 Здійснює фінансування всіх бюджетних установ (10 
головних розпорядників бюджетних коштів, 78 функцій); 

 Забезпечує обмін інформацією між фінансовим 

управлінням та Конотопським УДКСУ в Сумській області; 

 Готує проекти рішень міської ради щодо внесення змін 

до міського бюджету, щодо прийняття міжбюджетних 

трансфертів; 

 Координує роботу щодо своєчасного  погашення 

залученого зовнішнього запозичення НЕФКО; 

 В разі необхідності проводить розрахунок та оформлює 

пакет документів, необхідний для отримання 

короткотермінових позик. 
 

 



Головний 
спеціаліст 

кімната 209 

тел. 2-32-33 

Скиць Наталія Миколаївна 

 Здійснює перевірку правильності складання і 

затвердження кошторису доходів і видатків, попередній та 
поточний контроль за доцільним та економічним 

використанням бюджетних коштів по галузі «Охорона 

здоров’я» та  «Апарат управління». На завдання Департаменту 
фінансів проведення перевірки правильності складання і 

затвердження кошторису доходів і видатків закладів, які 

фінансуються з обласного бюджету; 

 Здійснює перевірку правильності планування видатків 

та розрахунки за комунальні послуги та енергоносії 
бюджетними установами міста; 

 Здійснює підготовку планів та  звітів  про виконання 

плану  по мережі, штатах і контингенту бюджетних установ по 
галузям «Охорона здоров’я» та  «Апарат управління» ;  

 Виконання завдань, які надходили з вищестоящих 

органів та доручення керівника фінансового управління. 

Головний 
спеціаліст 

кімната 213 

тел. 2-62-74 

Огієнко Оксана Вікторівна 

 Перевірка правильності складання і затвердження 

кошторису доходів і видатків, попередній та поточний 

контроль за доцільним та економічним використанням 
бюджетних коштів по галузі «Освіта», «Культура» та  

«Фізична культура і спорт». На завдання Департаменту 

фінансів проведення перевірки правильності складання і 

затвердження кошторису доходів і видатків закладів, які 
фінансуються з обласного бюджету; 

 Перевірка правильності планування, надходження та 
використання доходів і видатків власних надходжень 

бюджетних установ; 

 Підготовка планів та  звітів  про виконання плану  по 
мережі, штатах і контингенту бюджетних установ по галузям 

«Освіта», «Культура» та  «Фізична культура і спорт»;  

 Виконання завдань, які надходили з вищестоящих 
органів та доручення керівника фінансового управління. 

Провідний 

спеціаліст 

кімната 213 

тел. 2-62-74 

Ігнатущенко Наталія Григорівна 

 Веде кадрову роботу, діловодство в управлінні;  

 Облік вхідної та вихідної кореспонденції;  

 Ведення обліку використання коштів міського бюджету 
на виконання виборчих програм та доручень виборців 

(депутатський фонд);  

 Здійснення контролю за строками виконання 

документів, комп’ютерний набір інформаційних матеріалів;  
 Забезпечення ведення наказів по особовому складу, 



основній діяльності, відрядженнях, відпустках та табелю 
робочого часу на працівників управління;  

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції. 
 

 

Відділ прогнозування доходів та фінансів виробничої сфери 

 

Начальник 

відділу 

кімната 212 
тел. 2-51-72 

Григорець Світлана Миколаївна 

 Скоординовує всіх учасників бюджетного процесу (в 
частині доходів бюджету) по наданню пропозицій щодо 

прогнозних показників за надходження яких вони 

відповідають; 

 Узагальнює розрахунки прогнозного обсягу доходної 

частини бюджету та готує матеріали на розгляд виконавчого 

комітету та сесії міської ради для затвердження бюджету міста 
на поточний рік; 

 Приводить у відповідність до норм податкового 

законодавства Положення по місцевим податкам і зборам 
(єдиний податок, туристичний збір, податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок), 

які діють на території міста та при необхідності вносить 

пропозиції по перегляду ставок;  

 Забезпечує підготовку матеріалів і документів по 

листах, зверненнях громадян, підприємств та установ; 

 Аналізує виконання доходної частини міського 

бюджету та надає пропозиції по забезпеченню наповнення 

бюджету;  

 Виконує роботу по перевірці формування та виконання 

доходної частини Підлипненської сільської ради; 

Вивчає зміни, внесені до бюджетного та податкового 
законодавства України, забезпечує їх реалізацію на місцевому 

рівні.  

 

Головний 

спеціаліст 
кімната 212 

тел. 2-51-72 

Череднікова Тетяна Олексіївна 

 Виконує роботу по плануванню, фінансуванню і 

перевірці правильності нарахування та пред’явлення до 

відшкодування з бюджету пільгового перевезення окремих 

категорій громадян; 

 Контроль за фінансуванням програми розвитку 

електротранспорту «КП Конотопське трамвайне управління; 

 Щоденне  опрацювання казначейських виписок по статтях 

надходжень до міського бюджету: (податок на прибуток; 

єдиний податок; інші надходження; кошти від продажу 



земельних ділянок; туристичний збір; надходження коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств; 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами); 

 Реєстрація, перевірка та погодження  наданих 

податковою інспекцією висновків на повернення переплат та 

помилково сплачених платежів; 

 Контроль по відшкодуванню боржниками за 

стаціонарне лікування потерпілих згідно виконавчих листів.  

Головний 

спеціаліст 
кімната 212 

тел. 2-51-72  

Артюх Дарина Віталіївна 

1. Здійснює контроль у сфері планування, фінансування і 
перевірці житлово-комунального господарства міста та 

будівництва: 

1.1. Загальний фонд: 

- «Благоустрій міст, сіл, селищ»-; 
-  Реалізація програми розвитку «Банно-пральний комбінат» 

1.2. Спеціальний фонд 

- Капітальний ремонт житлового фонду; 
- Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ; 

- Благоустрій міст, сіл, селищ; 

- Бюджет розвитку . 

2.Виконання роботи по плануванню, фінансуванню і 
перевірці правильності нарахування та пред’явлення до 

відшкодування з бюджету наданих населенню пільг з послуг 

зв’язку; 
3.Щоденне опрацювання казначейських виписок по сплаті 

ПДФО в розрізі фізичних та юридичних платників; 

4.Забезпечення підготовки матеріалів і документів по 

листах, зверненнях громадян, підприємств та установ; 
 

Провідний  

спеціаліст  
кімната 212 

тел. 2-51-72 

Щербина Надія Василівна 

 Здійснює щоденне детальне опрацювання казначейських 
виписок та аналіз надходження в розрізі платників: 

- земельного податку; 

- орендної плати за землю; 
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності; 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету. 

 Проводить реєстрацію договорів оренди землі та 
договорів оренди за користування нежитловими 

приміщеннями, що перебувають в комунальній власності. 



 Перевіряє стан нарахування та сплати орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності. 

 В межах компетенції надає начальнику відділу 

пропозиції по удосконаленню обліку та аналізу доходів 

міського бюджету, можливих резервів збільшення 

надходжень. 

 Співпрацює з органами, що контролюють надходження 

до бюджету, відповідними управліннями, відділами, 
секторами міської ради по отриманню матеріалів з питань, що 

виникають під час аналізу та виконання дохідної частини 

міського бюджету. 

 

Головний 
спеціаліст 

кімната 213 

тел. 2-62-74 

Білоус Тетяна Іванівна 

 Здійснює контроль за правильністю нарахування та 

пред’явлення до відшкодування з бюджету наданих населенню 

пільг та субсидій по підприємствам-надавачам послуг в розрізі 
видів послуг: теплопостачання, природний газ, 

водопостачання, водовідведення, електроенергія, квартплата, 

тверде паливо, скраплений газ та інші пільги (капітальний 

ремонт житла інвалідам, санаторно-курортне лікування та 
інші) ; 

 Проводить роботу по складанню зведених протоколів-
реєстрів на проведення розрахунків за спожиті енергоносії 

підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг по 

пільгах та субсидіях; 

 Проводить інвентаризацію кредиторської 

заборгованості бюджету за  спожиті енергоносії та житлово-

комунальні послуги по пільгах та субсидіях; 

 Проводить роботу по перерахуванню субвенцій з 

обласного бюджету на поховання учасників бойових дій, 

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату 
компенсаційних виплат інвалідам на бензин, 

техобслуговування автотранспорту; 

 Опрацьовує дані отримані від комунальних підприємств 

міста щодо стану дебіторської та кредиторської заборгованості 

та надає узагальнену інформацію управлінню економіки;   

 Опрацьовує казначейські виписки по сплаті земельного 

податку та оренди землі в розрізі юридичних і фізичних осіб; 

 Надає дані про надходження та використання коштів 
комунальними підприємствами.   

 

 



 

Відділ фінансово-господарського забезпечення 

 

Начальник 

відділу-

головний 
бухгалтер  

кімната 210 

тел. 2-51-72 

Пилипенко Ірина Семенівна  

 Виконує роботу з формування, ведення та         
зберігання даних бухгалтерської інформації; 

 Складає проекти кошторисів на утримання установи, 

веде облік і виконання кошторису видатків; 

 Забезпечує контроль і відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку господарських операцій, надає 

оперативну інформацію, складає та подає бухгалтерську 
звітність встановленим органам у відповідні терміни; 

 Обговорює з головними бухгалтерами зміни в 

законодавстві України та консультує   з питань бухгалтерської 
звітності; 

 Здійснює контроль за станом бухгалтерського обліку і 
звітності в бюджетних установах. 

  

Головний 

спеціаліст 

кімната 210 
тел. 2-51-72 

Ковтун Наталія Володимирівна 

 Аналізує стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості міського бюджету; 

 Здійснює перевірку правильності складання і 

затвердження кошторису доходів і видатків, попередній та 
поточний контроль за доцільним та економічним 

використанням бюджетних коштів по установам 

«Територіальний центр соціального обслуговування», «Центр 

реабілітації дітей-інвалідів», «Центр соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді» та  «Відділу молоді виконавчого 

комітету»;  

 Здійснює контроль за правильним призначенням і 
виплатою допомоги сім’ям  з дітьми, прийомним сім’ям та 

будинкам сімейного типу;  

 Проводить роботу по перерахуванню субвенцій з 

обласного бюджету на обробку інформації з нарахування та 

виплати допомог і компенсацій, на виплату допомоги сім’ям 

загиблих учасників бойових дій,  на забезпечення твердим 
паливом (дровами) сімей учасників АТО;  

 Щоденна співпраця з казначейством; 

 Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку на 

час відсутності головного бухгалтера 

 

Водій  Кошовий Михайло Іванович 

 

 


