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Начальника відділу планування, обліку та господарського забезпечення

1 Загальні положення

1.1. Начальник відділу планування, обліку та господарського 
забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, Кодексом цивільного захисту України, постановами Верховної Ради 
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київради, 
розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
розпорядженнями Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, а також Положенням про управління з питань надзвичайних 
ситуацій.

У питаннях організації і застосування методики проведення робіт з 
цивільного захисту керується також відповідними рекомендаціями 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій і управління з питань 
надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

1.2. Начальник відділу планування, обліку та господарського
забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади начальником 
управління згідно із законодавством про державну службу.

1.3. Начальник відділу планування, обліку та господарського
забезпечення здійснює керівництво відділом, несе персональну 
відповідальність за організацію та результати його діяльності щодо 
виконання завдань відповідно до посадових інструкцій та Положення про 
управління, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

1.4. Начальник відділу планування, обліку та господарського
забезпечення підпорядковується начальнику управління.



2. Завдання та обов’язки

2.1. Начальник відділу планування, обліку та господарського 
забезпечення планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування 
планів роботи управління та райдержадміністрації.

2.2. З метою організації та контролю виконання розпоряджень, наказів 
голови -  керівника районної ланки цивільного захисту та наказів начальника 
управління, надає працівникам управління (у межах своєї компетенції) 
доручення. Готує проекти наказів начальника управління, організовує та 
контролює їх виконання.

2.3. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу та управління.

2.4. Проводить роботу з підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців відділу.

2.5. Подає начальнику управління пропозиції щодо присвоєння 
головному спеціалісту відділу рантів державних службовців, заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

2.6. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

2.7. Звітує перед начальником управління про виконання покладених на 
відділ завдань (доручень) та затверджених планів роботи відповідно до 
встановлених термінів.

2.8. Бере участь у нарадах начальника управління, вносить пропозиції 
щодо розгляду на нарадах питань, що належать до компетенції відділу та 
управління та розробляє проекти відповідних рішень.

2.9. Згідно покладених на відділ завдань начальник відділу планування, 
обліку та господарського забезпечення зобов’язаний:

готувати пропозиції голові райдержадміністрації до міських програм та 
планів заходів у сфері цивільного захисту, до проекту міського бюджету на 
фінансування розвитку і функціонування органів управління та сил районної 
ланки територіальної підсистеми;

готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання начальнику управління та 
голові районної держадміністрації в межах своїх повноважень;

здійснювати заходи щодо укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів;

здійснювати заходи щодо реалізації державної політики стосовно 
захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати захист персональних даних;
вести облік товарно-матеріальних цінностей управління, організувати 

зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської 
звітності;

здійснювати планування та контроль господарської діяльності 
управління;

контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку 
господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та 
подання бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;



вносити пропозиції щодо зміни до кошторису управління, плану 
асигнувань із загального фонду місцевого бюджету;

готувати відповіді щодо планування, обліку та звітності з фінансових 
питань, за дорученням керівництва, на запити відповідних центральних 
органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур;

здійснювати банківські операції, пов’язані з рухом коштів та товарно- 
матеріальних цінностей, нарахуванням коштів на заробітну плату, інших 
виплат, готувати розподіли та платіжні документи на оплату рахунків 
управління;

брати участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, товарно- 
матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань;

складати бухгалтерську звітність та надавати до відповідних органів у 
випадках і в терміни передбачені чинним законодавством;

контролювати законність, своєчасність та правильність оформлення 
документів, використанням фонду оплати праці за встановленими 
посадовими окладами, дотримання фінансової дисципліни, правильність 
нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших 
платежів, дотримання встановлених правил проведення інвентаризації 
грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і 
платіжних зобов’язань, стягнення у встановлений термін дебіторської та 
сплаченням кредиторської заборгованостей;

аналізувати господарсько-фінансову діяльність з метою виявлення 
резервів, запобігання втратам; 

розробляти: 
бюджетний запит;
поточні плани асигнувань на утримання управління; 
штатний розпис;
кошторис витрат на утримання управління; 
перспективні плани управління; 
банківські виписки.
забезпечити своєчасне надання звітності згідно з вимогами 

визначеними нормативно-правовими актами по встановленим формам;
виконувати інші завдання та функції, визначені Положенням про 

управління та законодавством.
2.10. Начальник відділу планування, обліку та господарського 

забезпечення залучається до чергування в системі оперативно-чергової 
служби районної ланки територіальної підсистеми міста Києва згідно з 
графіком затвердженим начальником управління. Під час чергування він 
керується інструкціями та іншими документами оперативно-чергової служби.

2.11. У разі виникнення НС та проведення ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій залучається до роботи штабу ліквідації наслідків НС. 
Час прибуття до місця розгортання штабу в робочий час ЗО хв., в неробочий 
час 2 години.



3. Права

3.1. Представляти інтереси відділу та управління (за дорученням 
начальника управління) у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та 
організаціями.

3.2. Одержувати, в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення 
роботи управління та райдержадміністрації у сфері цивільного захисту.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами- 
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.5. Клопотати про скликання нарад, проведення семінарів та 
конференцій з питань, що належать до його компетенції.

4. Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, 
визначених Законом України «Про державну службу» та іншими 
нормативно-правовими актами у сфері державної служби, даною 
інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 
порушення службової дисципліни, перевищення своїх повноважень та 
порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби несе 
відповідальність у порядку визначеному діючим законодавством 
(дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну).

З посадовою інструкцією 

ознайомлений:

2017р.


