ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Гуляйпільської міської ради
від 16 січня 2007 року № 3
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
1.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом
Гуляйпільської міської ради, структурним підрозділом Виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради.
2.
Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерств, рішеннями Гуляйпільської міської ради, Виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим
Положенням.
3.
Відділ є підзвітним і підконтрольним Гуляйпільській міській раді
(далі міській раді), підпорядкованим Виконавчому комітету Гуляйпільської
міської ради (далі виконавчий комітет міської ради), міському голові.
Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами міської ради
визначається виконавчим комітетом міської ради, міським головою.
4.
Основними завданнями відділу є забезпечення виконання
міською радою, виконавчим комітетом міської ради, міським головою своїх
повноважень в галузі бухгалтерського обліку та звітності.
5.

Відділ:

5.1. здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання
первинних документів, касових регістрів бухгалтерської звітності та
своєчасне подання їх до архіву;
5.2. планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання
апарату;
5.3. складає кошторис витрат на утримання підвідомчих структур та
організовує їх фінансування;
5.4. застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби та
технології обліково-обчислювальних робіт;

5.5. забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського
обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання
та подавання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у
відповідні терміни;
5.6. здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю
оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням
посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю
нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших
платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації
грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і
платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та
сплаченням кредиторської заборгованості;
5.7. здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і
звітністю у підвідомчих структурах;
5.8. керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання
державної та фінансової дисципліни;
5.9. забезпечує організацію проведення економічного аналізу
господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання
втратам.
6.

Відділ має право:

6.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської
ради та її виконавчих органів, міського голови, працівників комунальних
підприємств, установ, організацій, закладів документи, довідки, розрахунки,
інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.2. інформувати міського голову, міську раду, виконавчий комітет
міської ради, у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить
до функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли
відповідні органи або посадові особи не надають документи, інші матеріали,
необхідні для вирішення порушених питань;
6.3. залучати за згодою міського голови, його заступників,
начальників виконавчих органів міської ради, відповідних спеціалістів для
підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до
покладених на нього обов'язків;
6.4. перевіряти в структурних підрозділах органу виконавчої влади,
на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях дотримання

встановленого порядку фінансові дисципліни, зберігання і витрачання
матеріальних цінностей та штатний розпис;
6.5. брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету
міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради,
комісій виконавчого комітету міської ради з питань віднесених до завдань
відділу.
7.
Відділ очолює начальник відділу, який призначається міським
головою. Начальник відділу за посадою є головним бухгалтером.
8.
Начальник відділу, в межах своїх повноважень, здійснює
організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо основних
завдань, які покладені на відділ та визначені в цьому Положенні, і несе
персональну відповідальність за виконання цих завдань, зокрема:
8.1. планує та організовує роботу відділу;
8.2. організовує своєчасне і якісне виконання покладених на відділ
завдань і здійснення ним своїх функцій;
8.3. представляє інтереси відділу у відносинах з місцевими органами
виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами
та організаціями всіх форм власності, а в загальних, адміністративних,
господарських судах – інтереси міської ради та виконавчого комітету міської
ради;
8.4. вживає заходів щодо забезпечення ефективності
працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

роботи

8.5. визначає планові та поточні завдання працівникам відділу та
контролює їх виконання;
8.6. забезпечує встановлений порядок роботи з документами й
матеріалами у відділі, дотримання працівниками трудової, виконавської
дисципліни і службової таємниці;
8.7. затверджує документи, що стосуються роботи відділу;
8.8. має право другого підпису на казначейських документах;
8.9. погоджує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету
міської ради, проекти розпоряджень міського голови, інші документи на
предмет їх відповідності чинному законодавству.

9.
Чисельність працівників відділу затверджуються міською радою.
Штат відділу затверджується міським головою. Умови оплати працівників
відділу визначаються виконавчим комітетом міської ради як для виконавчого
органу міської ради.
10. Міська рада, виконавчий комітет міської ради, міський голова
зобов'язані створювати умови для нормальної роботи і підвищення
кваліфікації посадових осіб відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням,
телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для
виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними
актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з
правових питань.
11. Майно, що є комунальною власністю і закріплене за відділом,
належить йому на праві оперативного управління.
12. Відділ не є юридичною особою, не має рахунків в банках і
Державному Казначействі, не має печаток і штампів.

Гуляйпільський міський голова

О.Г.Неміч

