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1. Загальна частина

Головний спеціаліст відділу є посадовою особою, призначається і 
звільняється з посади розпорядженням Верхньодніпровського міського голови.

На цю посаду призначається особа, яка має вищу освіту відповідного 
професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядковується 
начальнику відділу, повинен знати та керуватися в своїй роботі Конституцією 
України і законами України, постановами Верховної ради, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами профільних 
міністерств, рішенням Міської ради та її Виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ, інструкцією з 
діловодства, Закони, постанови, інструкції з організації бухгалтерського обліку і 
складання звітності, правилами ділового етикету.

2. Завдання та обов’язки

Згідно покладених на головного спеціаліста відділу повноважень:

Участь в опрацюванні документів, що надходять до відділу, відкритті, 
закритті реєстраційних рахунків, перерахуванні різних платежів, податків та 
зборів ;

Розроблення та складання бюджетних запитів, паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету;

Підготовка кошторисів , планів асигнувань, довідок па зміну річних 
кошторисів та помісячних планів асигнувань КПКВКМБ;
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Внесення змін в плани використання бюджетних коштів но місцевому 
бюджету розпорядникам бюджетних коштів за різними КПКВКМБ;
- Опрацювання первинних бухгалтерських документів, формування 
меморіальних ордерів, головних книг по місцевому бюджету;
- Забезпечення формування та відправки персоніфікованих, статистичних та 
податкових звітів на основі первинних бухгалтерських даних та за допомогою 
різних програмних комплексів;
- Оновлення наявних бухгалтерських комп’ютерних програм;
- Внесення змін в мережу розпорядників коштів місцевого бюджету;
- Підготовка наказів, інформації та відповідей на запити підприємств, установ з 
питань, що стосується компетенції відділу;
- Складання та подача місячних, квартальних, річних бухгалтерських звітів по 
місцевому бюджету у встановлені терміни через електронну систему «Є- 
Звітність»;

Участь в проведенні інвентаризації основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та запасів;

Обробка персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно- 
трудових відносин у сфері бухгалтерського обліку;

Надання доступу запитувачам до інформації згідно з вимогами, 
визначеними законом України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації».;

Організація та проведення процедури закупівель, формування річного 
плану закупівель, зміни та доповнення до нього;

Відповідає за виконання окремих напрямків кадрової роботи.;
сумлінно виконує свої службові обов’язки;
шанобливо ставиться до громадян, керівників і співробітників;
дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. Права

Має право отримувати за дорученням керівництва від посадових осіб 
структурних підрозділів міської ради необхідні матеріали, пояснення, 
інформацію для виконання своїх службових обов’язків.

Бере участь у розгляді питань та прийнятті в межах своїх повноважень 
рішень.

Па своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 
досвіду та стажу роботи.

Па здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 
праці.

4. Відповідальність

Несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода,



завдана, незаконними діями чи бездіяльністю при здійсненні своїх 
повноважень, відшкодовуються у встановленому законом порядку.

- За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до 
відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва 
Верхньодніпровської міської ради в ході виконання службових обов’язків 
взаємодіє з підприємствами, установами.

В установлені законодавством терміни одержує інформацію про 
фінансовий стан установи ,подання звітів до управління державної казначейської 
служби України у Верхньодніпровському районі .

Посадова інструкція переглядається у разі зміни функцій працівника або 
структури відділу.

Один примірник знаходиться у начальника відділу , другий - у кадровій 
службі.
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