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гIосА/IоRА II Iс,грукI lIя
ГоJIоВI{оI'о спецiалiсr,а планово-економiчного сектору Управ"llirtня працi та

СОЦiального захисту Еrаселеltгtя Подi.llьськоТ райоrlrrоТ в мiс,гi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ

I. Загальrri положення

l .l . Го-lrовгtий сгlеlliа;riст гIJIаI]оI}о - економiчноt,о сектору (далi головний
Сt'tеlцiа;liсr' сектору) Угtрав-lliнtlя lrpalli l,а соцiа-ltьного захисту rIасеJIення
ПодiльськоТ райоrtноi в мiс,гi Киеrзi державноТ адмiнiсr,рацiТ (далi - управJIiння)
забезпечу€ економiчне tt"цанування вилаткiв.

1,2. В своТй робо,гi керусться Коrrс,гитуцiсю УкраТни, законами Украiни,
актами Президента УкраТни ],а Кабilrе,гу N4iHicTpiB УкраТни, наказами Мiнфiну,
iншими Irормативно*Ilравовими документами, Законом УкраТни uПро
запобil,аrr}Iя корупцiТ>, розllоря/l>ttеtlпями голiв КиТвськоi MicbKoT та районноТ
державI{их адмiнiстрацiй, IIравилами вilутрiшньоl,о службового розпорядку
управ,lriння, наказами начальника управлiння, наказами та iншими нормативно-
IIравовими актами, iцо регJIамелIтують бюджетнi вiдносигlи i фirrансово-
I,осподарську дiяльrriсть установи, I1о-тtоженням шро управлirtня, а також
По"тlожеtлням про сектор,га цiсtо посадовою iнструкцiсю.

1.3. l'о"llовний сltецiалiсr, сектору в своТй роботi пiдrrорядкову€ться
завiдlувачевi сек,гору, начаJlт,ни KoBi yr l раlзl l i ння.

1.4. На посаду гоJIовного спеt(iалiста сектору признача€ться особа, яка
мае громадянство УкраТни, r}и]I(у освi,гу ступеня моJIодtuого бакалавра або
бака"lrавра, Bi.ltbHe волоlliння державною MoBoto.

1.5. [Iосада L,oJlol]Hoгo сtlеtliа"пiс,га сектору вiдlносит,ься /Io посад
ка,геr,орiТ <R>.

1.6. IlризI{ачеIIIIя на поса/]у зltiйсrrюеl,ься на ко[Iкурснiй ocHoBi або iншим
чином, lrередбаче}Iим Законом УкраТllи <ГIро державну службу>. Звiльнення з

посали здiйснюс,гься вiдrrовiдr{о до Кодексу законiв про працю Украiни та
Закону УкраТни KI lpo /цсржавну службу>.

II. Завдання та обов'язки

I'о,ltовний спецiалiс1, сектору :
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2,|, На ocHoBi JIиста - гtовiломлення фirrансового управлiнняПодiльськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiс,грацii (далi - фiнансове

управлiння) надае пропозицiТ щодо роrrrодiлу граничного обсягу u"даrпi, добЮЛЖеr'НОl'О ЗаrlИтУ MilK lli',tBiltoM,lиMи устаIlовами та громадськими
орг,анiзаlliями (вiдrlовi7lно llo MepclKi розпорядникiв i одержувачiв коштiв
мiсцевоr,о бюджету).

2,2. dоводить /1о rtiдвiдомчих ус'аноВ гралtичt-ti сумИ видаr.кiв добrоджетного запи.гу.
2,з, Здiйснюс перевiрку бю/Iже.гних запитiв пiлвiдомчих установ, в тому

'-tИС,lti ЧеРеЗ еДИНУ IНфОРМаrliйъту ()исr,ему Управлirrня Бюджетом (далiсIсуБ), l,а розрахунr<iв до tlих, з точки зору вiдпоrзiдrlостi дiючому
зако]rодавству, прiоритетностi видаткiв,га реальних llотреб.

2.4. ЗабезrrечуС узагальНенIIЯ iнформацii It(оло бюдх<етних запитiв,
поданих розпорядниками бюджеr,них коштiв, та Iiолання ii на розгJlяд до
фiнансового управлiння через СIСУБ.

2.5. Здiйснюс llepeBipKy III1,атних розписiв пi/tвiдомчих установ на
вiдrrоlзiltнiсr,ь llitочоlvу законо/tаl]сl,I]у 1,а Ilодае Тх на затвердженt{я.

2.6, I[{омiсячIIо оl,римус Bi71 lriдвiдомчих ус,ганов, узагrшьнюс та подас
ло фiнансового угrравлiгtня iнформаrliю Iцодо HapaxoBarroT заробiтrrот плати в
розрiзi видiв виплаl,та фактично зайня.гих штатних llосад.

2.7, Здiйснrое перевiрку виконання кошторисiв пiдвiдомчими
ус,гаповами ,га грома/iсt)кИМи органiзаlliями tцодо IIравиJIьIIоI.о, екоtIомного l,а
ili"llb<rBol,cl l]икорисl.аIlня KotttTiB.

2,8, Забезгtечус rli2цго,гоl]ку оброблених докумеllтiв,
лля зберiI,ання iх про,гяt-ом встаIlоI]JIеI]их .гермiнiв.

peecT,piB,га звiтностi

2,9. Виконус iHrrri oKpeMi .цоручення началыIика управлiнtля, завiдувача
сектору.

2.|0. ОГrРаЦьОВуе документи в iнформацiйно-те,шекомунiкацiйнiй системi
<С-'диl-tий irlформаrЦйвий rrростiр r,ери,горiальноi I,ромаlIи MicTa Кисва (сис1ема
електронIIоI,о l loKyM eI I,гооб i гу (ACKOl1)),

2,11 . t] Me)iax комtlеr,еtttцiТ секl,орУ, забезtlе,;ус викона}{ня зав/Iань i
заходiв, передбачених мiськими цi"ltьовими llрограмами "'Гурбота. [Iазус,грiч
киянам",га <Соцiальне IIартнерство)).

2.12. Органiзовус робо,гУ з прийомУ .ltoKyMeHTiB (rrpoeKTiB) вiд
громаllських орr,анiзаlliй, прово/lи,гь аttа-rtiз r:a забезllсчус по/данIIя узагальненоТ
iнфорплаltiТ zцо KoMiciT з вi;lбору громадських оргаFIiзацiй /!llя 17адання фiнансовоi
пi2lr,римки з бюдже,гу MicTa Кисва, вiдповiдtrо до мIцП <Соцiальгlе
парт}Iерсl,во)).

2.|з. Постiйно здiйснюс ознайомлення та вивчення нормативно-
ме,годичних ,га довiдкових локуМен,гiв з питанЬ IIJIа}{ування та використання
бюджетних коruтilз.

2.\4. Забезпечуе здiйсrленIIя захоz(iв щодо заtIобiгання i гlротидiТ корупчiТ.
2.15. Не допускас розгоJIоtltепIIя та розкриття в будr, який спосiб

персоIIаJIьI{их /Iаних сРiзичrлих осiб, якi бу:rуть довiрегrtлi, стану,гь BiiloMi йому у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.
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IlI. IIрава

I''о;lовний спецiаJIiс,t сек,гору мас право:
3.1. l]засмодiя,ги т,а о/iержуваl.и Bi.,t структурпих

необхiдну iнформацiю l,а документи лJIя виконання
завдань.

Зав iдlу rla,-I IlJI а[{ о l]o-eKo н о м i чн ого сектору

З iнструкцiсю ознайом,llений (а):

lliдрозzli.lt iB управлiння
покладених на нього

з,2, Отримувати квалiфiковану допомогу вiд керiвникiв структурних
пiдроздi"lri в управлiння.

ус,гаrIовами таЗ.З. ЗдiйснIовати коII,гроль за лотриманням rriлвiдомчими
громадс ьки ми орган i заrцiя ми чиIIпоI,о законодавс.гва;

3.4. IIодавати Ila розгJIял завi7lувачевi сектору пропозицiI з пи1ань, Iцо
наJIежать до компе.генцiТ сектору.

3.5. Не приймаr,и до обробки .га виконаIIлIя фirlаrrсовi 21окументи,
оформленi з поруlпенням вимог 1.Iинного законодавс.гва.

IV. t] i.цrrовiда.lr ьн icr-b

4.1. I"оrrовниЙ спецiалiсl,, як дIержавний слухtбовець за невиконання чи
ненаJIежне викоrIання службових обов'язкiв, перевищення повFIоважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби та за
вчи}Iенпя дiй, передбачеrtих Законом УкраIни "Про запобiгання корупцii'О, несе
вiлllоlзiда:tьttiс,гь на lriдставi Закоrrу Укратrrи "I Ipo державну службу" та
чинI{оI,о законодавс,гва УкраIпи.

V. I]зас:мовi/lttосини за I]oca/lolo

/{;rя виконання обов'язкiв та реаJIiзацiТ прав г,о.ltовний сrlецiалiст сектору
взасмо/liс:

5.1. З керiвниками Bcix сl,рукl,урних rriдроз7li,lriв уrrравлiння з tIитань
отримаIlня наказiв, розIIоря/]же}Iь, irrс,грукцiй, роз'ясне[Iь та iнших }Iормативних
докумен,гiв для проведення/ск;lалання фiнансовоI,о аналiзу тощо.

5.2. З головними бухгалтерами пiдвiдомчих установ стосовно отримання
необхiдrrих звiтних даних для проведення фiнансового аналiзу, звiтностi тощо.

5.3. З керiвниками пiдlзiдомчих установ та громадських органiзацiй, з
бухt,аlt,герамИ ltillBi/loM'-lиx усl,аIIов cl,ocoBllo I{адаIIня конСу-rrы.ацiЙ, роз'яснень
дilочого закоr{одаi]с,tва 1,а rlоря/lку його застосування, в межах cBocj'
компеr,енцiТ.

олеrла САВЧЕНКо


