
головного спеціаліста (відповідального за бухгалтерський облік, закупівлі 
та кадрові питання) Фінансового відділу 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення.
1.1. Головний спеціаліст відділу (далі - головний спеціаліст) є посадовою 

особою Фінансового відділу Верхньодніпровської міської ради.
1.2. Головний спеціаліст забезпечує ведення бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської діяльності в Верхньодніпровської міської ради та 
складання відповідної звітності.

1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику 
Фінансового відділу.

1.4. Головний спеціаліст призначається на посаду на конкурсній основі чи 
за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з 
посади міським головою (за погодженням з начальником відділу) з 
дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.5. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України,ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим 
кодексом України, нормативно - правовими актами, що регламентують 
фінансово - господарську діяльність Фінансового відділу Верхньодніпровської 
міської ради, Положенням про відділ та даною посадовою інструкцією.

1.6. У разі тимчасової відсутності з поважних причин головного 
спеціаліста його обов’язки виконують інші головні спеціалісти відділу.

2. Завдання та обов’язки.
Головний спеціаліст відповідно до визначених повноважень виконує такі 

завдання:
2.1. забезпечує:
- дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського



обліку фінансово - господарської діяльності;
роботу щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;
фінансову дисципліну;

- зберігання первинних документів, облікових реєстрів та своєчасне 
подання їх до архіву;

- збереження поточного архіву обліково-господарського відділу та 
відповідає за ведення документообігу відповідно до номенклатури справ.

2.2. здійснює:
- приймання та контроль первинної документації:
- договори;
- рахунки;
- накладні;
- виписки банку;
- актів на списання запасних частин, господарчих та канцелярських 

товарів, інших грошових коштів.
Перевіряє їх на відповідність до Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
- підготовку платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань на 

поточні та капітальні видатки за відповідними кодами економічної та 
функціональної класифікації за загальним та спеціальним фондами;

- формування реєстрів платіжних доручень, юридичних та фінансових 
зобов’язань за загальним та спеціальним фондами та надає їх до відділення 
Державного казначейства у м. Верхньодніпровськ;

- ведення обліку малоцінного інвентарю, запасів, інших грошових коштів, 
бланків суворої звітності;

- облік довіреностей.
2.3. готує:

Ознайомлює матеріально-відповідальних осіб з залишками матеріальних 
цінностей (щомісячно).

- меморіальні ордери № 2,3,5,6,9,10,13,16,17;
- довідки,інформації з питань, віднесених до повноважень відділу;
- статистичні звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і 

продуктів перероблення нафти, про роботу автотранспорту (щомісяця, 
щокварталу, щорічно) та надає їх до управління статистики;

- аналітичний облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків по 
утриманню управління, книги «Журнал-Головна» за місцевим та державним



бюджетами;
- необхідні документи для обслуговування в Управлінні державної 

казначейської служби України у м. Верхньодніпровськ;
організовує роботу щодо оприлюднення інформації про 

фінансово-господарську діяльність відділу на всеукраїнському порталі «е-data»;
- оформлення документації та складання звітності ( за вимогою) щодо 

здійснення закупівель в системі публічних, державних закупівель ProZorro, як 
уповноважена особа ;

- відправляє Повідомлення про прийняття працівника на роботу до ДФС у 
Дніпропетровській області;

- складання протоколів засідання комісії із соціального страхування та 
Заявок-розрахуноків на здійснення фінансування для надання матеріального 
забезпечення застрахованим особам за рахунок ФСС України та відповідна 
звітність.;

- розробляє кошторисів, штатних розписів, розшифровок видатків по галузі 
"Державне управління" та надання відповідної інформації;
До управління Державної казначейської служби України у 
Верхньодніпровському районі:

- Бюджетна звітність по місцевому та державному бюджету.
- Власна фінансова та бюджетна звітність по місцевому та державному 

бюджету.
- Консолідована фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджету

Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в 
“1-ДФ”, «M.E.Doc» та податковій звітності.

- розробляє кошторисів, штатних розписів, розшифровок видатків по галузі 
"Державне управління" та надання відповідної інформації;

2.4. контролює:
- термін дії договорів;
2.5. бере участь:
- у складанні періодичної та річної звітності, в проведенні щорічної 

інвентаризації.
2.6. аналізує витрати на енергоносії і надає звіт по заборгованості на 1 число 

кожного місяця до Департаменту фінансів.
2.7. виконує окремі доручення начальника відділу.

3. Права.
Головний спеціаліст для виконання покладених на нього завдань та 

обов’язків має право:



3.1. вносити на розгляд керівництва Фінансового відділу 
Верхньодніпровської міської ради пропозиції з питань, віднесених до 
повноважень відділу;

3.2. представляти за дорученням керівництва в органах державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно 
від форми власності інтереси Фінансового відділу Верхньодніпровської міської 
ради з питань, віднесених до повноважень відділу;

3.3. відмовляти у прийнятті до обліку документів, підготовлених з 
порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських 
операцій, що проводяться з порушенням законодавства;

3.4. повертати на доопрацювання матеріали, що підготовлені з порушенням 
встановлених вимог;

3.5. одержувати у встановленому законодавством порядку від працівників 
Фінансового відділу Верхньодніпровської міської ради, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, 
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та 
обов’язків;

3.6. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
питань працівників інших структурних підрозділів Верхньодніпровської міської 
ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), 
представників громадських об’єднань (за згодою);

3.7. користуватись у встановленому порядку інформаційними базами 
адміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку 
та іншими технічними засобами;

3.8 представляти відділ на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які 
проводяться керівництвом Верхньодніпровської міської ради;

3.9. вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених термінів 
підготовки матеріалів, з питань віднесених до повноважень відділу;

3.10. візувати в межах своїх повноважень окремі документи;
3.11. Головний спеціаліст (відповідального за бухгалтерський облік, 

закупівлі та кадрові питання) має право другого підпису в платіжних документах 
відділу.

4. Відповідальність
Головний спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків;
4.2. недостовіриість даних наданих начальнику Фінансового відділу 

Верхньодніпровської міської ради;
4.3. порушення трудової та виконавської дисципліни;



4.4. бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
4.5. порушення: Колективного договору, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил з охорони праці, норм етики поведінки посадової особи та 
обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та її проходженням;

4.6. розголошення конфіденційної інформації.
5. Повинен знати

Головний спеціаліст, бухгалтер для виконання покладених на нього 
завдань та обов’язків повинен знати:

основні положення:
- Конституції України;

Бюджетного кодексу України;
- Податкового кодексу;

5.1. Закони України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- «Про запобігання корупції»;
- «Про звернення громадян»;
- «Про публічні закупівлі»;
- «Про Державний бюджет України» на поточний рік;
- «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
- «Про державну службу»;
- «Про доступ до публічної інформації»;
- «Про захист персональних даних»;
- «Про інформацію».

5.2. Акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, що регламентують фінансово-господарську діяльність 
відділу;

5.3. Розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно- 
ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності;

5.4. Порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку 
облікових показників;

5.5. Інструкцію з діловодства;
5.6. Правила ділового етикету;
5.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку;



5.8. Правила робота в адміністративній будівлі Фінансового відділу 
Верхньодніпровської міської ради;

5.9. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
5.10. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні 

засоби;
5.11. Державну мову;

' 5.12 Практику застосування законодавства з питань, віднесених до
повноважень відділу.

6. Кваліфікаційні вимоги
На посаду головного спеціаліста (відповідального за бухгалтерський облік, 

закупівлі та кадрові питання) призначається особа, яка:
6.1. має повну вищу фінансово-економічну освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
6.2. має стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше З 

років або стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 3 років;
6.3. володіє державною мовою, основами бухгалтерського обліку та 

навиками роботи на комп’ютері.
' 7.Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою.

Головний спеціаліст (відповідального за бухгалтерський облік, закупівлі 
та кадрові питання)для виконання покладених завдань та обов'язків:

7.1. взаємодіє:
- з посадовими особами відділу;

з посадовими особами інших структурних підрозділів 
Верхньодніпровською міською радою, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності з питань, віднесених до повноважень відділу;

з посадовими особами органів Державної казначейської служби, 
Пенсійного фонду України, державної податкової інспекції, управління 
статистики, Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

; працездатності з питань надання звітів та інформацію
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