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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Верхньодніпровської міської ради

І. Загальні положении
1.1. Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Верхньодніпровської міської ради (далі - головний спеціаліст) є посадовою 
особою органу місцевого самоврядування.
1.2. На посаду головного спеціаліста громадянин України, який не досяг 
граничного віку перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування, має повну вищу освіту за фахом за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи на службі в 
органах місцевого самоуправління на посаді провідного спеціаліста за 
фахом не менше 1 року, або стаж за фахом в інших сферах не менш З 
років.
1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику 
відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру.
1.4. У своїй роботі начальник відділу - головний бухгалтер керується: 
Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про доступ до 
публічної інформації» «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про 
публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», «Про 
антимонопольний комітет України», «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні», «Про захист персональних 
даних», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими 
актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку 
роботи відділу, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядчими актами міського голови, Регламентом Верхньодніпровської 
міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням 
про відділ та посадовою інструкцією.
1.5. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з неї 
розпорядженням Верхньодніпровського міського голови.

2. Завдання та обов’язки
2.1. Здійснює контроль за правильністю складання первинних документів, 
аналізує та контролює своєчасне їх складання.
2.2. Забезпечує наявність первинної документації щодо кожної операції і 
своєчасність обробки первинних документів, відповідність фактичних 
даних даним бухгалтерського обліку.
2.3. Здійснює бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, виробничих запасів, грошових документів у 
національній валюті, облік на позабалансових рахунках.



2.4. Забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, достовірного та у повному обсязі 
відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
2.5. Веде інвентарні картки обліку основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, картки обліку роботи автомобільних шин.
2.6. Забезпечує своєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та 
послуги, складає акти звірення розрахунків з установами, підприємствами, 
організаціями та фізичними особами-підприємцями.
2.7. Веде картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі кодів 
Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 
оборотні відомості по рахунках бухгалтерського обліку та позабалансових 
рахунках в розрізі матеріально-відповідальних осіб.
2.8. Складає місячні, квартальні та річні звіти до фінансового відділу 
Верхньодніпровської міської ради, Управління Державної казначейської 
служби України у Верхньодніпровському району, тощо.
2.9. Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, розрахунків і платіжних зобов’язань, 
виробничих запасів, грошових документів, проводить звірку фактичної 
наявності товарно-матеріальних цінностей, слідкує за дотриманням 
встановлених правил її проведення та здійснює своєчасне виведення 
результатів інвентаризацій і відображення їх в бухгалтерському обліку.
2.10. Веде облік на позабалансовому рахунку матеріальних цінностей, 
здійснює звірку наявності отриманих товарно-матеріальних цінностей від 
Верхньодніпровської міської ради.
2.11. Складає меморіальні ордери з установами, підприємствами, 
організаціями та фізичними особами-підприємцями по здійсненню 
розрахунків за придбані товари, виконані роботи та надані послуги.
2.12. Веде облік товарно-матеріальних цінностей по матеріально- 
відповідальним особам, контролює правильність присвоєння інвентарних 
та номенклатурних номерів.
2.13. Вивчає пропозиції і готує необхідну документацію для придбання 
переміщення та списання товарно-матеріальних цінностей по балансових 
та позабалансових рахунках бухгалтерського обліку.
2.14. Складає меморіальні ордери по переміщенню, витрачанню та 
списанню товарно-матеріальних цінностей по балансових та 
позабалансових рахунках бухгалтерського обліку.
2.15. Здійснює контроль за правильністю складання договорів та 
додаткових угод до них на здійснення платіжних операцій.
2.16. Приймає участь у навчаннях, семінарах з питань бухгалтерського 
обліку та звітності.
2.17. Бере участь в складанні кошторисів, бюджетних запитів, аналізує 
використання коштів в частині придбання матеріальних цінностей.
2.18. Готує платіжні дорученя, юридичні та фінансові зобов’язань на 
поточні та капітальні видатки за відповідними кодами економічної та 
функціональної класифікації за загальним та спеціальним фондами.
2.19. Формує реєстри платіжних доручень, юридичних та фінансових 
зобов’язань за загальним та спеціальним фондами та надає їх до відділення 
Державного казначейства у м. Верхньодніпровськ;.
2.20. Готує довідки, щодо внесення змін до кошторисів видатків та планів 
асигнувань.



2.21. Складає паспорти бюджетних програм місцевого бюджету, зміни та 
звіти до них.
2.22. За запитом готує довідки про заробітну плату для нарахування пенсії.
2.23. Виконує інші доручення Верхньодніпровського міського голови та 
начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного 
бухгалтера.
2.24. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах, тренінгах і 
семінарах з бухгалтерського обліку.

3. Права
Головний спеціаліст має право:
3.1. Отримувати за дорученням керівництва від посадових осіб 
структурних підрозділів Верхньодніпровської міської ради необхідні для 
бухгалтерського обліку та контролю матеріали, документи, накази, 
постанови, розпорядження, інформацію для підтвердження проведених 
фінансових витрат.
3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань 
бухгалтерського обліку, звітності та контролю.

4. Відповідальність
4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність за невиконання або 
несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або 
невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 
посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, 
передбачених законодавством України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, за розголошення відомостей, які містяться в фінансових 
документах, що має конфіденційний характер, за їх зберігання.

З інструкцією ознайомлений (а).
Один екземпляр отримав (ла)

Pf.o». лом_____
(дата)


