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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 виконкому Гуляйпільської
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 вищу 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 3 років.
1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконкому Гуляйпільської міської ради.
1.4. Головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України “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
міської ради, наказами Гуляйпільського міського голови та цією інструкцією.
1.5.Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з неї розпорядженням
Гуляйпільського міського голови.

2. Завдання та обов`язки
2.1. Головний спеціаліст-бухгалтер самостійно і в повному обсязі здійснює облік необоротних
активів, у тому числі нематеріальних активів, основних засобів та іншіх необоротних матеріальних
активів.
2.2. Веде облік та здійснює видачу оборотних активів, у тому числі облік та видачу матеріальних
цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів, активів на відповідальному зберіганні.
2.3. Здійснює операції, пов`язані з рухом товаро-матеріальних цінностей, нарахування зносу
основних засобів, проведення індексації основних засобів.
2.4. Складає меморіальні ордера:
- з обліку руху необоротних і нематеріальних активів;
- з обліку руху матеріальних цінностей;
- з обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів;
- за розрахунками з підзвітними особами;
- за розрахунками з іншими кредиторами;
-накопичувальну відомість позабалансового рахунку;
-накопичувальна відомість за касовими операціями;
2.5. Приймає участь в проведенні інвентаризації активів і зобов`язань, оформленні матеріалів,
пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
підприємства.

2.6. 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.
2.7. Веде облік фактичних видатків в розрізі економічної та функціональної класифікації.
2.8. Складає місячні, квартальні,річні звіти :податкову декларацію з плати за землю,звіт про суми
податкових пільг до ДПІ.
2.9. Складає місячні,квартальні,річні звіти про витрати палива,теплоенергії та електроенергії,про
залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти,звіт про роботу
автотранспорту до РВС.
2.10.Складає звіти до РФУ
про стан заборгованості по енергоносіям,кредиторській
заборгованості,зведених даних про фактичне енергоспоживання установ,які фінансуються з
місцевого бюджету.
2.11.Складає звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д,7м) до УДКСУ у
Гуляйпільському районі.
2.12.Подає дані щодо причин наявності кредиторської заборгованості, щодо причин наявності
простроченої кредиторської заборгованості до УДКСУ у Гуляйпільському районі.
2.13. Проводить інвентаризацію грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків.
2.14. Виконує розрахунки з підзвітними особами(скретч-картки на бензин,конверти,марки) .
2.15.Видає та реєструє подорожні листи легкового автомобіля.
2.16.Веде реєстрацію авансових звітів.
2.17. Проводить видачу та облік талонів на бензин.
2.18. Веде реєстрацію прибуткових та видаткових касових ордерів.
2.19.Веде картки обліку основних засобів, картки обліку автопокришки.
2.20.Відповідає за підписку періодичних видань для виконавчого комітету Гуляйпільської міської
ради.
2.21.Бере участь у проведенні ревізії діяльності підпорядкованих закладів.
2.22.Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
2.23.Виконує інші доручення начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –головного
бухгалтера.
2.24. Повинен знати Закони України, “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-бухгалтер має право:
3.1. 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.
3.2. 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.
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