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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення
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 вишу 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.
Головний спеціаліст:

2.1. Здійснює в межах компетенції органів місцевого самоврядування 
реалізацію державної, регіональної і місцевої політики у сфері публічних 
закупівель.
2.2. Здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг 
міської ради через систему Prozorro.
2.3. У діяльності тендерного комітету Верхньодніпровської міської ради 
організовує проведення його засідань та виконує функції секретаря 
тендерного комітету.



2.4. Готує відповідні документи для проведення публічних закупівель, у 
тому числі - тендерну документацію, вносить зміни до них та надає 
роз’яснення до тендерної документації (у разі наявності вимог/скарг 
закупівлі).
2.5. Організовує збір, накопичення статистичної інформації з питань 
публічних закупівель та подання передбачених законодавством пов’язаних 
із цим звітів.
2.6. Вивчає зміни в законодавстві України, досвід роботи інших громад 
України з питань, що належать до сфери публічних закупівель.
2.7. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень міського голови, листів, інформації, довідок тощо з 
питань публічних закупівель.
2.8. Опрацьовує запити і звернення з питань здійснення
Верхньодніпровською міською радою публічних закупівель.
2.9. Забезпечує своєчасне виконання контрольних документів з питань 
публічних закупівель.
2.10. Зобов’язаний підвищувати (як правило, не рідше ніж один раз на рік) 
власну кваліфікацію шляхом проходження курсів, у тому числі 
безкоштовних онлайн-курсів, рекомендованих Уповноваженим органом у 
сфері публічних закупівель;
2.11. Здійснює планування закупівель Верхньодніпровської міської ради, а 
саме:
- формує річний план закупівель та додаток до річного плану закупівель, 
вносить зміни до них;
- здійснює моніторинг постачальників (підрядників, виконавців) в сфері 
публічних закупівель та організовує на стадії планування закупівель 
консультації з постачальниками;
- визначає обґрунтовану очікувану вартість, здійснює вибір процедури 
закупівлі, прогнозує ризики при проведенні закупівель.
2.12. Вживає заходів щодо попередження вчинення неправомірних дій у 
сфері публічних закупівель.
2.13. При призначені уповноваженою особою згідно із Законом України 
«Про публічні закупівлі» здійснює публічні закупівлі, в тому числі, але не 
виключно
- здійснює розгляд пропозицій, в тому числі тендерних, та визначення 
переможця закупівлі.
2.14. Приймає участь у плануванні потреб та видатків Верхньодніпровської 
міської ради, а саме:
- здійснює ефективну комунікацію з іншими працівниками апарату 
управління міської ради, її структурними підрозділами з питань у 
плануванні потреб та видатків Верхньодніпровської міської ради;
- збирає та проводить аналіз інформації про потреби замовника на товари, 
роботи і послуги;
- проводить аналіз інформації щодо цін на товари, роботи та послуги.
2.15 Приймає участь у договірній роботі:
- організовує роботу направлену на своєчасне укладання договору за 
результатами проведених процедур закупівель, внесення змін до нього (у 
разі необхідності), звітування про його виконання;
- забезпечує оприлюднення інформації та звіту про виконання договору 
про закупівлю дотримуючись вимог щодо термінів оприлюднення 
інформації в електронній системі закупівель передбачених законодавством;



- аналізує отриману від інших працівників апарату управління селищної 
ради, її структурних підрозділів (у разі утворення) інформації про хід 
виконання зобов’язань постачальника (підрядника, виконавця);
2.16. Взаємодіє з контролюючими органами з питань публічних закупівель, 
надає на їхні звернення необхідну інформацію, структурує її.
2.17. Працює в електронній системі закупівель, в тому числі, але на 
виключно:
- забезпечує оприлюднення/розміщення/внесення змін інформації та 
документів в електронній системі закупівель (кабінет замовника тощо), 
дотримуючись вимог щодо термінів оприлюднення інформації, 
передбачених законодавством;
- ефективно використовує аналітичні інструменти та сервіси для аналізу, 
контролю та моніторингу закупів ель/учасників.
2.18. Забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо 
запобігання та протидії корупції'.
2.19. Посвідчує власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, які необхідні для виконання наданих їм 
повноважень.
2.20. Планує видатки та готує бюджетні запиті Верхньодніпровської міської 
ради, Відділу державної реєстрації Верхньодніпровської міської ради.
2.21. Приймає і контролює правильність оформлення листків 
непрацездатності, довідок по догляду за хворими і інших документів, що 
підтверджують право відсутності працівника на роботі, за їх даними 
проводить відповідні нарахування та готує дані для подання в органи 
фонду соціального страхування для отримання допомоги по тимчасовій 
непрацездатності.
2.22. Отримує інформацію про надходження коштів від фонду соціального 
страхування на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності та 
подає дані для своєчасної такої виплати, складає і передає до банківської 
установи відповідний список для зарахування на карткові рахунки 
працівникам.
2.23. Забезпечує підготовку даних для включення їх до фінансової 
звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної 
звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
2.24. Виконує інші доручення Верхньодніпровського міського голови та 
начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного 
бухгалтера.
2.25. 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)

(дата)


