Розпорядження
Одеського міського голови
№ 491 від 10.06.2020 р.











Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії департаменту фінансів Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, засновником яких є Одеська міська рада, у процесі виконання бюджету міста Одеси за окремими джерелами доходів 



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», з метою затвердження Порядку інформаційної взаємодії департаменту фінансів Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, засновником яких є Одеська міська рада, у процесі виконання бюджету міста Одеси за окремими джерелами доходів:
                                                      
1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії департаменту фінансів Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, засновником яких є Одеська міська рада, у процесі виконання бюджету міста Одеси за окремими джерелами доходів (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                    в.о. першого заступника міського голови Підгайного С.Г.          
 

                                                                                              
           Г. Труханов


Додаток                                                                                                     
до розпорядження 
	міського голови
	від 10.06.2020 р.
№ 491

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії департаменту фінансів Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, засновником яких є Одеська міська рада, у процесі виконання бюджету міста Одеси за окремими джерелами доходів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм інформаційного обміну та регламентує організацію взаємовідносин між департаментом фінансів Одеської міської ради (далі – Департамент) та:
	- управлінням реклами Одеської міської ради, комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради у процесі адміністрування плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;
	- управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у процесі адміністрування плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі;
	- управлінням капітального будівництва Одеської міської ради у процесі адміністрування коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси;
	- департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та комунальним підприємством «Одестранспарксервіс» у процесі адміністрування збору за місця для паркування транспортних засобів;
	- департаментом культури та туризму Одеської міської ради у процесі адміністрування туристичного збору;
	- адміністративними комісіями при районних адміністраціях Одеської міської ради, адміністративною комісією виконавчого комітету Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, департаментом аналітики та контролю Одеської міської ради, департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради у процесі адміністрування адміністративних штрафів та інших санкцій.



2. Опрацювання виписок Державного казначейства України (електронне адміністрування податків) та формування електронних форм повідомлень

2.1. Департамент щоденно опрацьовує електронні виписки з рахунків, відкритих в органах Казначейства, для зарахування доходів до бюджету міста Одеси та формує в розрізі районів міста та кодів бюджетної класифікації доходів електронні форми повідомлення, які не пізніше 12.00 кожного робочого дня надсилає у форматі rtf або txt, або doc виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, установам, засновником яких є Одеська міська рада, зазначеним у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку, для опрацювання та аналізу.
2.2. У разі неможливості передання документів у електронному вигляді виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, установам, засновником яких є Одеська міська рада, зазначеним                                    у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку, або в інших випадках, визначених законодавством, електронні форми повідомлення надаються Департаментом на електронних носіях представникам виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, засновником яких є Одеська міська рада, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку.

3. Інформаційна взаємодія виконавчих органів                                             Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ,                                 засновником яких є Одеська міська рада, з Департаментом у процесі опрацювання електронних форм повідомлень

3.1. Щодо адміністрування плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, та плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі:
- виконавчі органи Одеської міської ради та комунальна установа «Одесреклама» Одеської міської ради, що визначені підпунктом 1.1 пункту 1 цього Порядку та є відповідальними за адміністрування зазначених джерел доходів, за результатами опрацювання електронних форм повідомлень                          до 5 числа місяця, наступного за звітним, складають та подають на погодження до Департаменту акти звіряння із зазначенням дати та сум доходів до бюджету міста Одеси.
Департамент на підставі актів звіряння відображає надходження у звіті про виконання бюджету міста Одеси у поточному році.
3.2. Щодо адміністрування коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, адміністративних штрафів та інших санкцій:
- виконавчі органи Одеської міської ради та комунальне підприємство «Одестранспарксервіс», що визначені підпунктом 1.1 пункту 1 цього Порядку та є відповідальними з адміністрування зазначених джерел доходів, за результатами опрацювання електронних форм повідомлень до 5 числа місяця, наступного за звітним, складають та подають до Департаменту довідки про надходження до бюджету міста Одеси в розрізі платників                         за формою, доведеною Департаментом.
3.3. У разі неможливості передання документів в електронному вигляді до Департаменту або в інших випадках, визначених чинним законодавством України, до Департаменту подаються документи на паперових та електронних носіях.
 



Т.в.о. керуючої справами	                                    		 	С. Бедрега 

