Фінансавы аддзел райвыканкама
Паштовы адрас:
Рэспублiка Беларусь,
246042, г. Гомель, вул. Ільіча, д. 51А
УНП 400013219 ОКПО 023206903000
р / р BY78AKBB36049000013393100000
у ААТ «ААБ Беларусбанк» БІК AKBBBY2Х
Тэлефон: + 375 232 51 12 70
Факс: + 375 232 51 16 55
E-Mail: fo.41400@minfin.gov.by
Час работы: у адпаведнасці з рэжымам работы Гомельскага
раённага выканаўчага камітэта
панядзелак-пятніца: 8: 30-13: 00, 14: 00-17: 30
перадсвяточныя дні: 8: 30-13: 00, 14: 00-16: 30
Вышэйстаячыя органы:
1. Гомельскі раённы выканаўчы камітэт
2. Галоўнае фінансавае упраўленне Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
Паштовы адрас:
Рэспублiка Беларусь,
246050, г. Гомель, пр-т. Леніна, д. 2
Прыёмная: каб. 333
E-Mail : gfu.gomelobl@minfin.gov.by
Час работы: панядзелак-пятніца: 8: 30-13: 00, 14: 00-17: 30
перадсвяточныя дні: 8: 30-13: 00, 14: 00-16: 30
Асноўнымі задачамі фінансавага аддзела Гомельскага раённага
выканаўчага камітэта з’яўляюцца:
1. Эфектыўнае правядзенне бюджэтнай і падатковай ( ў частцы

мясцовых падаткаў і збораў) палітыкі на тэрыторыі
Гомельскага раёна.
2. Фармiраванне праекта раённага бюджэту, разлiковых
паказчыкаў па кансалiдаванаму бюджэце Гомельскага раёна
i прадстаўленне яго на разгляд райвыканкама.
3. Правядзенне ў межах сваёй кампетэнцыі мерапрыемстваў
пасвоечасовым і поўным паступленні даходаў, эфектыўным і
мэтавым расходаванні сродкаў раённага бюджэту і
ніжэйстаячых бюджэтаў.
4. Кантроль за выкананнем бюджэтнага заканадаўства на
стадыі фармiравання, разгляду, зацвярджэння і выканання
мясцовых бюджэтаў на тэрыторыі Гомельскага раёна.
Графік прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных
прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных
асоб начальнікам фінансавага аддзела Гомельскага райвыканкама
і яго намеснікам
Пасада, прозвішча,
імя, імя па бацьку
Начальнік
фінансавага
аддзела
Філіпава Жанна
Мікалаеўна
Намеснік
начальніка
фінансавага
аддзела
Маджара Ірына
Уладзіміраўна

Дні і гадзіны
прыёму

Нумар кабінета,
нумар тэлефона

другая серада
кожнага месяца
с 8.00 да 13.00

№ 306
51 12 70

трэцяя серада
кожнага месяца
с 8.00 да 13.00

№ 302
51 12 52

Папярэдні запіс на асабісты прыём ажыцяўляецца ў рабочы час у
рабочыя дні па тэл. 51 16 33, каб.303
У суботу прыём грамадзян ажыцяўляецца з 9.00 да 13.00 па
папярэднім запісе (тэл. 51 16 33,
каб.303), асобай,

прызначанай кіраўніком
Адказная асоба за вядзенне i захоўванне кнігі заўваг і
прапаноў – галоўны бухгалтар групы бухгалтарскага ўліку і
справаздачнасці, кабінет 303
Структурныя падраздзяленні фінансавага аддзела і кантактныя
тэлефоны:
Структурнае падраздзяленне

Кантактны тэлефон

Сектар бюджэтнага планавання і
фінансавання невытворчай сферы

51 12 52

Сектар даходаў бюджэту і фінансаў
вытворчай сферы

51 31 81

Група бухгалтарскага ўліку і

51 16 33

справаздачнасці

«Гарачыя лініі» праводзяцца спецыялістамі аддзела ў рабочы
час у рабочыя дні.
Адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца фінансавым
аддзелам Гомельскага райвыканкама
ПЕРАЛІК

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ

фінансавым аддзелам

працэдур,

што

ажыццяўляюцца

