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1. Загальна інф орм ація
Категорія посади 
держ авної служби

Посада Головний спеціаліст

Н айменування структурного п ідрозділу1
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та 
ф інансового забезпечення управління

Н айменування самостійного 
структурного п ідрозд ілу1

У правління (Ц ентр) надання адміністративних 
послуг П одільської районної в місті Києві 
держ авної адміністрації

Посада безпосереднього керівника

Н ачальник відділу бухгалтерського обліку, 
звітності та ф інансового забезпечення -  
головному бухгалтеру управління 
(Центр) надання адміністративних послуг 
П одільської районної в місті Києві держ авної 
адміністрації

Посада керівника самостійного 
структурного п ідрозд ілу1

Н ачальник управління (Ц ентру) надання 
адміністративних послуг П одільської районної 
в місті Києві держ авної адміністрації

Посада особи, яка здійсню є координацію  
д іяльності1

-

2. М ета посади

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку ф інансово -  господарської діяльності в 
управлінні (Ц ентрі) надання адміністративних послуг П одільської районної в місті Києві 
держ авної адміністрації, складання звітності та забезпечує виконання завдань, покладених 
на відділ бухгалтерського обліку, звітності та ф інансового забезпечення.__________________

3. О сновні посадові обов'язки

1

Здійсню є ведення бухгалтерського обліку та звітності в управлінні (Центрі) надання 
адміністративних послуг П одільської районної в м істі Києві держ авної адміністрації 
з дотрим анням  єдиних методологічних засад, встановлених Законом У країни «Про 
бухгалтерський облік та ф інансову звітність в У країні» та  національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в держ авном у секторі.

2
Здійсню є розрахунок видатків на утримання управління до проекту кош торису, 
бю дж етного запиту та до кош торису установи.



3

Забезпечує дотрим ання порядку оформлення первинних документів, своєчасне та 
повне відображ ення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських 
операцій і порядку документообігу при виконанні кош торису на поточне утримання 
управління.

4
Здійсню є якісний та достовірний аналітичний та синтетичний облік основних 
засобів та  матеріальних цінностей, забезпечує у встановленом у порядку проведення 
інвентаризації м атеріальних цінностей та бере у ній участь.

5

Щ омісячно складає м еморіальні ордери згідно д ію чої інструкції, та веде книгу 
«книга-головна». В ідслідковує потребу та здійсню є своєчасне оформлення 
документів на придбання товарів і послуг, необхідних для забезпечення діяльності 
управління, в меж ах кош торису установи та їх списання з балансу в установленому 
порядку.

6
Здійсню є облік ю ридичних та ф інансових зобов’язань, готує платіж ні доручення та 
інші документи для проведення видатків управління в органах У Д КС У , в меж ах 
затвердж ених кош торисних призначень..

7
Здійсню є своєчасне та достовірне нарахування заробітної плати, премії та інших 
виплат згідно дію чого законодавства.

8
Здійсню є ведення аналітичного обліку отриманих асигнувань, взятих зобов’язань, 
касових та ф актичних видатків згідно затвердж еного кош торису, та забезпечує 
відповідність аналітичного обліку синтетичному.

9
Проводить роботу по звірці взаєморозрахунків з постачальникам и товарів, робіт і 
послуг, не допускаю чи виникнення простроченої заборгованості. П риймає участь у 
виконанні контрольних завдань та доручень керівництва.

10

О прилю дню є інформацію  на порталі Є-с1аІа. С теж ить за зберіганням  бухгалтерських 
документів, оф ормлю є їх відповідно до встановленого порядку для передавання до 
архіву. Здійснення інш их повноваж ень, передбачених чинним законодавством. М ає 
право другого підпису під час відсутності з поваж них причин (відпустка, хвороба 
тощ о) начальника відділу -  головного бухгалтера, виконує його обов’язки.

4. П рава (крім передбачених статтею  7 Закону У країни "Про держ авну службу")

1) Знайомитися з ріш енням и керівництва стосовно його діяльності.
2) Подавати пропозиції з удосконалення роботи, п ов’язаної з передбаченими даною  
інструкцією  завданнями та обов’язками.
3) Вимагати особисто або за дорученням  безпосередньо керівника від працівників 
управління необхідні матеріали, полож ення, інформацію , письмові пояснення з питань, 
що виникаю ть під час виконання завдань та обов’язків.
4) У меж ах своєї ком петенції підписувати та візувати документи.
5) Вносити пропозиції щ одо вдосконалення роботи відділу.



Структурні підрозділи П одільської районної в 
організаціями, підприємствами, установами 
адміністративних послуг при розгляді питань, які 
(Центру) надання адміністративних послуг

місті Києві держ авної адміністрації, 
та інш ими суб'єктами надання 
віднесені до ком петенції управління

6. Вимоги до ком петентності

Уміння працю вати в команді
Професійні знання
Технічні вміння
Комунікація та  взаємодія
Якісне виконання поставлених завдань
Знання законодавства
Самоорганізація та самостійність в роботі
В ідповідальність

7. У мови служби

Службові відрядж ення в межах міста Києва.

П огоджено:

Н ачальник відділу з питань 
управління персоналом  та 
ю ридичного забезпечення управління 
(Центр) надання адміністративних 
послуг П одільської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації

Н ачальник відділу бухгалтерського 
обліку, звітності та ф інансового 
забезпечення управління 
(Центр) надання адміністративних 
послуг П одільської районної в місті 
Києві держ авної адміністрації
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