
Додаток 42 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  фінансового управління  Арцизької міської ради 

                                                     

1.Загальні положення 

 

  1.1. Начальник фінансового управління   Арцизької міської ради є посадовою особою 

місцевого самоврядування, який призначається на посаду за результатами конкурсу і 

звільняється з посади розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до 

чинного законодавства України. 

1.2.Начальник  фінансового управління  Арцизької міської ради підпорядковується 

безпосередньо міському голові. 

1.3.Начальник фінансового управління  Арцизької міської ради аналізує та відповідає в 

цілому за роботу управління. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 

державній службі не менше 3 років, вільне володіння державною мовою та  навичками 

роботи на комп`ютері. 

1.5.У своїй діяльності начальник управління керується Конституцією України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,  Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, 

наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської 

ради, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, Положенням про 

відділ та цією інструкцією. 

                                     

2.Посадові обов’язки 

 

2.1.Здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у 

фінансовому управлінні, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих; 

2.2. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання; 

2.3. Укладає у межах власної компетенції договори на придбання товарів, виконання 

робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди; 

2.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на 

утримання управління; 

2.5.Несе персональну відповідальність за підготовку рішень сесій, заповнення розсилок до 

них; 

2.6. Затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на бюджетний рік та 

тимчасовий розпис на відповідний період; 

2.7. Забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним 

призначенням; 

2.8. Затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, 



затвердження, уточнення розпису міського бюджету; 

2.9. Затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові 

інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними; 

2.10. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи 

фінансового управління; 

2.11. Бере участь у засіданнях міської ради; 

2.12. Подає на затвердження голови Арцизької міської ради проекти кошторису та 

штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та 

фонду оплати праці його працівників; 

2.13. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління; 

2.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців фінансового управління; 

2.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

фінансового управління; 

2.16. Забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

2.17. У процесі виконання завдань, покладених на управління, забезпечує співробітництво 

з іншими виконавчими органами та виконавчими комітетами, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, 

організаціями, об»єднаннями громадян; 

2.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

3.Права 

 

Начальник фінансового управління  Арцизької міської ради має право: 
3.1. За дорученням керівництва ради представляти міську раду в інших управлінських структурах 

з питань, що належать до його компетенції.  

3.2.В межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видавати накази, 

організовувати та контролювати їх виконання.  

3.3.Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для 

виконання покладених на управління завдань.  

3.4.Проводити перевірки, інспекції та контроль підвідомчих підприємств, установ з питань, що 

належать до його компетенції. 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.  

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

3.6.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками управління посадових 

обов’язків. 

 3.7.Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та служби 

в органах місцевого самоврядування.  

.                                                         

4.Відповідальність 

 

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 



                                                      5.  Інші положення 

 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у фінансовому відділі міської ради. 

Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. Працівнику видається під 

підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст 

відділу, визначений наказом начальника фінансового управління . 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

 ______________         
(Дата ознайомлення)

 

______________          
(Особистий підпис працівника)

 

_______________________          
(Прізвище, м’я, по батькові)

 
 


