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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності
Виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради (далі – головний спеціаліст) є посадовою особою органу місцевого
самоврядування.
1.2. На посаду головного спеціаліста призначається 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 самоврядування на посаді провідного спеціаліста за фахом не менше 1 року, або
стаж за фахом в інших сферах управління не менш 3 років.
1.3. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з неї розпорядженням міського
голови.
1.4. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується міському голові, начальнику відділу
бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру міської ради.
1.5. Головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве
самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», “Про
державний бюджет”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Законами
України “Про інформацію“, “Про захист персональних даних“, “Про доступ до публічної
інформації“ Бюджетним та Податковим кодексом України, Указами Президента України,
постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
постановами, розпорядженнями, методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами
органів державного Казначейства України, фінансових і контрольно-ревізійних органів з
організації бухгалтерського обліку і складання звітності, практикою застосування законодавчих і
нормативних актів щодо бухгалтерського обліку, порядком документального оформлення в
бухгалтерському обліку облікових показників, трудовим, фінансовим та господарським
законодавством, Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого
комітету Гуляйпільської, наказами міського голови та цією інструкцією.

2. Завдання та обов`язки
2.1. Головний спеціаліст здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу.
2.2. Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність,
довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність
працівника на роботі, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
2.3. Здійснює нарахування заробітної плати, розрахунки з працівниками, які звільняються або
йдуть у відпустку, нарахування виплат за листками непрацездатності працівникам виконавчого
комітету Гуляйпільської міської відповідно до штатного розпису, виданих розпоряджень,
кошторису, договорів та здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.
2.4. Здійснює нарахування страхових соціальних внесків у відповідні державні фонди із заробітної
плати робітників і службовців, інших виплат та платежів, та складає розрахунково-платіжну
відомість.
2.5. Складає та передає до банківської установи списки для отримання готівки заробітної плати
працівників у встановлені строки.
2.6. На підставі розрахунково-платіжних відомостей веде особові рахунки працівників.
2.6. Веде персоніфікований облік працівників та складає відповідну звітність.
2.7. Готує та подає місячні, квартальні, річні звіти до відділу соціального страхування від
тимчасової втрати працездатності, відділу статистики, фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві, податкової інспекції.
2.8. Готує дані для складання оперативних зведених звітів про доходи та видатки установи.

2.9. Складає розшифровку до штатного розпису установи.
2.10. Готує дані для складання бюджетного запиту на наступний рік в частині оплати праці.
2.11. Видає та реєструє довіреності на отримання матеріальних цінностей.
2.12. Видає довідки по заробітній платі для оформлення та переоформлення пенсій, субсидій,
кредитів та ін.
2.13. Веде аналітичний облік касових видатків, поточних рахунків і розрахунків.
2.14. Складає меморіальні ордери:
- зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії (№ 5);
- накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ДКУ (№ 2);
- накопичувальну відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ДКУ (№ 3);
2.15. Складає відповідні картки обліку.
2.16. Приймає звіти від підпорядкованих закладів освіти та зводить по них показники касових та
фактичних видатків.
2.17. 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.
2.18. Бере участь у проведенні ревізії діяльності підпорядкованих закладів.
2.19. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової
дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань
або окремих їх етапів.
2.20. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
2.21. Надає методичну допомогу працівникам ради з питань бухгалтерського обліку, контролю,
звітності.
2.22. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
2.23. На час відсутності головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності
виконувати обов»язки з ведення касових операцій.
2.24. Виконує інші доручення начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного
бухгалтера.
2.25. Повинен знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про
державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», “Про державний бюджет”,
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Закони України “Про інформацію“,
“Про захист персональних даних“, “Про доступ до публічної інформації“, Бюджетний та
Податковий кодекс України, трудове, фінансове та господарське законодавство, інструкцію з
діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного
захисту, на рівні користувача вільно володіти комп`ютером та відповідними програмними
засобами, державну мову.

3. Права
Головний спеціаліст має право:
3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції; брати участь у
здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими установами,
установами та організаціями згідно з чинним законодавством, запитувати від підвідомчих
організацій інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов»язків.
3.2. Отримувати за дорученням керівництва від посадових осіб структурних підрозділів
управління необхідні для бухгалтерського обліку та контролю матеріали, документи, накази,
постанови, розпорядження, інформацію для підтвердження проведених фінансових витрат.
3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку, звітності та
контролю.

4. Відповідальність
4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність за невиконання, неякісне 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.
4.2. Несе відповідальність за:

- правильне та своєчасне нарахування заробітної плати, виплати за лікарняними листками, пенсій,
грошової допомоги, утримання податків, штрафів та інших утримань;
- своєчасне звірення всіх розрахунків;
- своєчасне і правильне складання бухгалтерських проводок в журналах-ордерах;
- за організацію та ведення правильного і своєчасного обліку праці і заробітної плати;
- правильність балансу, що подається у вищу інстанцію, щодо нарахованої та виплаченої зарплати,
виплат по соцстраху, утримань прибуткового податку тощо;
- обробку документів, які суперечать нормативним і законодавчим актам.
4.3. Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність
головному спеціалісту
встановлюється у відповідності з діючим законодавством.
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