
 

Затверджено             

   Розпорядженням голови 

  Арбузинської селищної ради 

  від 05 червня 2018 року № 117 

Посадова інструкція 

начальника 

Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Арбузинської селищної ради 

 1.Загальні положення 

1.1. Начальник Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Арбузинської селищної ради (далі – Начальник Відділу) відноситься до 

категорії  керівників структурних підрозділів (шоста категорія посад) та є 

посадовою особою місцевого самоврядування. 

1.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади 

селищним головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України». Призначення на посаду здійснюється на 

конкурсній основі. Звільняється з посади розпорядженням селищного голови 

згідно чинного законодавства. 

1.3. Начальник Відділу підпорядкований безпосередньо Арбузинському 

селищному голові. Виконує рішення селищної ради та виконавчого комітету, 

службові доручення селищного голови в межах його повноважень. 

1.4. Начальник Відділу в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Бюдетним  Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради 

України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Арбузинської 

селищної ради та цією інструкцією. 

2. Завдання та обов’язки Начальника Відділу 

2.1.Виконує основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

2.2.Дотримується вимог та обмежень, обумовлених Законами України «Про 

боротьбу з корупцією» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування». 



2.3. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між 

працівниками Відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання 

покладених на Відділ завдань. 

2.4. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку 

проектів рішень селищного голови, виконавчого комітету та селищної ради, 

контролює їх виконання. 

2.5. Вносить селищному голові пропозиції щодо структури Відділу. Визначає 

потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації відповідних працівників Відділу. 

2.6. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та 

документами, що надходять на виконання до Відділу. 

2.7.У межах компетенції разом із фахівцями відповідних Відділів виконавчого 

комітету ради забезпечує виконання доручень селищного голови, здійснює 

підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи Відділу.  

2.8. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання 

організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету 

ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у 

відповідній сфері управління.  

2.9. У процесі виконання завдань, покладених на Відділ, забезпечує 

співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом 

ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

представницькими органами, а також з підприємствами, установами, 

організаціями, об'єднаннями громадян.  

2.10. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного 

заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.  

2.11. Забезпечує роботу з ведення діловодства в Відділі. Організовує, регулює 

та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності 

Відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних 

рішень.  

2.12. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Відділі. Інформує 

селищного голову та Арбузинську селищну раду про стан виконання 

повноважень, покладених на Відділ.  

2.13. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.  



2.14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності 

Відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, 

скарг.  

2.15. Затверджує функціональні обов’язки працівників Відділу. 

2.16. Затверджує розпис доходів і видатків селищної ради на рік,тимчасовий 

кошторис на відповідний період. 

2.17. Забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим 

бюджетними призначенням. 

2.18. Забезпечує прогресивні методи та форми бухгалтерського обліку.  

2.19. Забезпечує повноту обліку надходжень грошових коштів, товарно-

матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському 

обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.  

2.20. Веде облік виконання кошторисних видатків селищної ради.  

2.21. Забезпечує нарахування та своєчасне перерахування коштів в державний 

бюджет, внесків на державне та пенсійне страхування, інші перерахування.  

2.22. Забезпечує збереження бухгалтерського архіву та всіх документів, а також 

їх знищення в установленому порядку.  

2.23. Проводить разом з іншими структурними підрозділами економічний 

аналіз використання селищного бюджету, з метою виявлення внутрішніх 

резервів, попередження нецільового використання бюджетних коштів.  

2.24. Забезпечує ведення обліку спеціальних та позабюджетних коштів.  

2.25. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних 

методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності 

установи і технології оброблення облікових даних. 

2.26.  Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на 

рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 

2.27. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного 

дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 

2.28. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової 

звітності, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 

2.29. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі 

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 



погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 

списання відповідно до законодавства. 

2.30. Готує та подає Арбузинській селищній раді офіційні висновки про 

перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього. 

2.31. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної 

таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також 

службової інформації у Відділі. 

2.32. У разі тимчасової відсутності працівника Відділу виконує його обов’язки 

або визначає інших працівників Відділу, відповідальних за їх виконання. 

2.33.Вирішує за дорученням Арбузинського селищного голови або селищної 

ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів. 

2.34.Здійснює інші функції, що випливають з  покладених на нього селищною 

радою завдань. 

3. Права Начальника Відділу 

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Начальник Відділу має право: 

3.1. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан 

виконання розпорядчих документів, доручень. 

3.2. За дорученням керівництва ради представляти селищну раду в інших 

управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. 

3.3. В межах своїх повноважень та на виконання завдань Відділу видавати 

доручення, організовувати та контролювати їх виконання.  

 

3.4. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ 

завдань.  

 

3.5. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.  

 

3.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 

компетенції.  

 

3.7. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками Відділу 

посадових обов'язків.  



 

3.8. Вносити на розгляд селищного голови пропозиції щодо вдосконалення 

роботи Відділу  та служби в органах місцевого самоврядування. 

3.8.На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей,сумлінного 

виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш 

високої категорії, проходження стажування. 

3.9.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці. 

3.10.На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.11.Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на 

думку службовця, звинувачень або підозр. 

 4. Відповідальність Начальника Відділу 

4.1.Начальник Відділу несе відповідальність за неналежне виконання 

службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення 

спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно 

статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, 

Закону України «Про боротьбу з корупцією». 

4.2. Начальник Відділу несе відповідальність за: 

4.2.1. Неправильне ведення бухгалтерського обліку.  

 

4.2.2. Прийняття до виконання та оформлення документів по операціях, які 

протирічать встановленому порядку прийому, приходу, збереженню та 

використанню грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей.  

 

4.2.3. Несвоєчасне та неправильне проведення операцій по розрахункових та 

інших рахунках в банках, розрахунків з дебіторами та кредиторами.  

 

4.2.4. Порушення порядку списання з бухгалтерського балансу недоїмки, 

дебіторської заборгованості та інших витрат.  

 

4.2.5. Складання неправильної бухгалтерської звітності по вині Відділу.  

 

4.2.6. Інших порушень положень та інструкцій з організації бухгалтерського 

обліку.  

 

4.2.7. За невиконання в повному обсязі функціональних обов'язків у 

відповідності до посадової інструкції.  

 

4.2.8. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.  



 

4.2.9. За повноту і правильність оформлення документів в межах питань, 

визначених посадовою інструкцією.  

 

4.3. Начальник Відділу несе відповідальність разом з селищним головою:  

 

4.3.1. За порушення правил та положень, які регламентують фінансово- 

господарську діяльність.  

 

4.3.2. За несвоєчасне утримання грошових нарахувань з посадових осіб на 

підставі постанов контролюючих органів.  

 

4.3.3. За порушення термінів подання місячних, квартальних та річних 

бухгалтерських звітів та балансів відповідним органам.  

 

4.4. Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність Начальника 

Відділу  встановлюється у відповідності з діючим законодавством.  

 5. Начальник Відділу  повинен знати: 

5.1.Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи 

місцевих органів влади, уміти застосовувати норми чинного законодавства та 

основні нормативно-правові акти. 

5.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих 

дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових 

обов’язків у сфері місцевого самоврядування. 

5.3.Засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального 

управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та 

ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; 

інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Арбузинської селищної ради; 

основи психології, економіки, фінансів. 

5.4. Практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до 

його компетенції 

5.5.Етику та культуру ділового і політичного спілкування. 

5.6.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в 

умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин. 

5.7.Основи раціонального природокористування та охорони довкілля. 

5.8.Основи організаційно-правової роботи. 

5.9.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів 

селищної ради та її виконавчого комітету. 



5.10.Правила внутрішнього розпорядку роботи. 

5.11.Норми, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.  

 

Голова Арбузинської селищної ради                                  Є.В. Травянко 

 

 З посадовою інструкцією ознайомлений: 

 

Начальник Відділу фінансів, бухгалтерського      ____________________        

обліку та звітності Арбузинської селищної ради    

 

   «___» ___________2018 р.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


