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1. зАгАльнА
IНСТРУКЦIЯ

IНФОРМАЦUI

Категорiя посади
державноi служби

Б

Посада Нача-пьник управлiння - головний
бухгаптер

Найменування структурного пiдроздiлу

Найменування самостiйного структурного
пiдроздiлу

Управлiння фiнансового, iнформацiйного
та господарського - органiзацiйно
забезпечення

Посада безпосереднього керiвника .Щиректор,.Щепартаменry фiнансiв

Посада керiвника самостiйного
структурного пiдроздiлу

Посада особи, яка здiйснюе координацiю
дiяльностi

Заступник директора .Щепартаменту
фiнансiв - начальник управлiння

2. Мета посади

Забезпечення бухгалтерського
економним використаЕням Bcix

облiку, контроль за рацiональним,
видiв pecypciв, збереження власностi,

активним впливом на пiдвищення ефективностi господарсъко-технiчноi
дiяльностi в {епартаментi фiнансiв.

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

1 Зaбeзпeчyскoнсoлiдaцiюфiнaнсoвoiзвiтнo.iГ.'oдu"@
строки до Щержавноi казначейськоi сrryжби Украiъи та MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи;
Зuб"r.r..,
звiтностi за фiнансово-господарськими операцiями, що здiйсiооr"." 

"апараJi Департаменту фiнансiв Вiнницькот облдержадмiнiстрацii;

2

3 Зведення звiтiв за КВК 350, 772 ;

Здiйснюе
законодавства на кожнiй стадii

дотриманням бюджетного
бюджетного процесу щодо
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розпорядникiв коштiв обласного бюджету.
5 Забезпечуе захист фiнансових iHTepeciB ,,Щепартаменту фiнансiв

Вiнницькоi облдержадмiнiстрацii у вiдповiдних органах державноi
влади, юридичне представництво,,Щепартаменту фiнансiв Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацiТ в судових iнстанцiях;

6 Розробляе заходи, спрямованi на пiдвищення
використztння фiнансових i матерiальних pecypciB
фiнансiв В iнницькоi облдержадмiнiстрацii;

ефективностi
,Щепартаменту

7 Органiзовуе заходи з пiдвищення квалiфiкацiТ та навчання працiвникiв
з питань, що вiдносяться до компетенцiТ Управлiння;

в Розробляе проектiв нормативно-правових aKTiB, державних та мiсцевих
програм, проведення експертиз проектiв таких aKTiB та програм;

9 Впроваджуе комп'ютерних технологiй, а також здiйсненЕя заходiв по
забезпеченню ефективного функцiонування програмно-технiчних
комплексiв, запровадження с)п{асних засобiв автоматизацiТ та
програмного забезпечеЕня для ефективноi органiзацii роботи
структурних пiдроздiлiв Управлiння та ведеЕня бухгалтерського облiку
в установах i органiзацiях, проведення рЕlзом з вiддiлами .Щепартаменту
фiнансiв та райфiнвiддiлами областi робiт по впровадженню
прикладних функцiонально-орiентованих пакетiв про|рам, cTBopeHHi на
ik ocHoBi розвинутих автоматизованих робочих мiсць (АРМ);

10

4. Права (KpiM передбачених статтею 7 Закону УкраiЪи "Про держазну службу")

5. Зовнiшня службова комунiкацiя

- брати 1.,lacTb в розглядi питань i прийняттi в межах cBoik повноважень

рlшеЕь;
- одержувати вiд фiнансових органiв необхiдну iнформацiю з питань, що

належать до ix компетенцii;
- на правовий захист вiдповiдно до його статусу;
- захищати своi законнi права та iнтереси у вищестоящих державних
ганах та у сyдовому шорядку.

- MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни;
- Щержавна кЕвначейська служба Украiни;
- Мiнпрацi УкраiЪи та iншi MiHicTepcTBa;
- раймiськфiнуправлiння областi;
- органи мiсцевого самоврядування, мiсцевi органи виконавчоТвлади; 

i

- управлiння,ЩержавноТ казначейськоi сrryжби УкраiЪи у Вiнницькiй областi,

районнi (MicbKi) управлiння,Щержавноi казначейськоi служби ;

- обласна державна адмiнiстрацiя;
- пiдприемства, установи та органiзацii незалежно вiд форм власностi.

б. Вимоги до компетентностi



- Лiдерство: ведення дiлових переговорiв.

- Прийняття ефективних рiшень.

- Управлiння органiзацiею роботи та персонЕLгIом.

- Комунiкацii та взаемодiя.

- Професiйнi чи технiчнi знання.

- Особистiснi компетенцii.

7. Умови служби2

KopoTKocTpoKoBi мiсцевi та в межах Украiни вiдрядження, що мають
несистематичний характер.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора Департаменту
фiнансiв - начальник управлiння

(посада керЬника самостйного
структур но го п i дрозлi.ry)а

Завiдувач сектору управлiння
персонатy

(посада керЬника с.lryжби

управлiння персоналом)

Iрина Зчбань
(iм'я та прiзвище)

(iм'я та прiзвище)

Олена Кирилюк
(iм'я та прiзвище)

05.12.20l.9
(лата;

(лата)

05.12.20l^9
(лата)

Iгор Цехановський
(iмя та прiзвище)

Г З*""""",a""" a" наявностi.
1- Зазначасться за потреби.
1" Зазначасться, якщо безпосереднiй керЬник не е керiвником державноТ служби в державному органi.
д' Зазначаеться, якщо безпосереднiй керiвник не е керiвником самостiйного структурного пiдроздirry.

(пiдпис)


