
 



І. Загальні положення 

1. Заступник головного бухгалтера належить до професійної групи 

«Керівники». Сферою діяльності заступника головного бухгалтера є організація 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у коледжі. 

2. Призначення на посаду заступника головного бухгалтера та звільнення з 

неї здійснюється наказом директора за поданням головного бухгалтера і з 

дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства 

про працю. 

3. Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується 

головному бухгалтеру коледжу. 

4. У своїй діяльності заступник головного бухгалтера керується 

Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», постановами та розпорядженнями Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами та листами 

Міністерства освіти і науки України, які стосуються виконання його 

функціональних обов’язків, Статутом КНТЕУ, Положенням про Харківський 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами та розпорядженнями 

керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Положенням про бухгалтерію коледжу, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, даною посадовою інструкцією. 

  

 

ІІ. Завдання та обов’язки заступника головного бухгалтера 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

– здійснює контроль ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних 

методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності коледжу 

й технології оброблення облікових даних; 

– забезпечує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на 

рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 

– вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного 

дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; 

– вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та 

непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах 

бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності 

протягом встановленого терміну; 

– забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової 

звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки 

користувачам; 

– здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

підприємства; 

– бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які 

передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у 

відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; 



– складає  меморіальний ордер № 2 „Накопичувальна відомість руху 

грошових коштів  загального фонду в органах Державного казначейства України 

(установах банків)”, в строки, встановлені затвердженим графіком 

документообігу; 

– складає  меморіальний ордер № 4-3 „Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими дебіторами”, в строки, встановлені затвердженим 

графіком документообігу; 

– складає та здає до управління Державної казначейської служби України  

у Шевченківському районі м. Харкова «Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами» (форма №7д., №7м.); 

– складає та здає до Головного управління статистики у Харківській області 

«Звіт про обсяги реалізованих послуг» Форма № 1 – послуги; 

– складає та здає до Центральної об’єднаної державної податкової інспекції 

м. Харкова головного управління ДФС у Харківський області «Звіт про суми 

податкових пільг» та «Податковий звіт про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій»; 

– складає Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, Податкову 

декларацію з податку на додану вартість, Довідку (Д6) до податкової декларації з 

податку на додану вартість, Розшифровки податкових зобов’язань та податкового 

кредиту в розрізі контрагентів (Д5); 

– за погодженням із головним бухгалтером коледжу забезпечує 

перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить 

розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань; 

– здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та 

ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 

– бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в коледжі, оформленні 

матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і 

псування активів коледжу; 

– організує роботу з підготовки пропозицій для головного бухгалтера 

коледжу щодо: 

а) визначення облікової політики коледжу, внесення змін до обраної 

облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням 

діяльності коледжу й технології оброблення облікових даних; 

б) розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; 

в) визначення прав працівників на підписання первинних та зведених 

облікових документів; 

г) вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її 

працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх 

довідковими матеріалами; 

д) поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів 

проходження обробленої інформації до виконавців; 



є) упровадження автоматизованої системи оброблення даних 

бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності коледжу чи 

удосконалення діючої; 

ж) забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного 

використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів 

та їх погашення. 

– знайомить працівників бухгалтерії із нормативно-методичними 

документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а 

також із змінами в чинному законодавстві.  

2. Здійснює економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі 

виконання своїх посадових обов’язків.  

3. Дотримується чинного законодавства України в сфері освіти, правил 

охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з 

електроприладами.  

4. Зберігає конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків. 

 

ІІІ. Права 

Заступник головного бухгалтера має право: 

1. Діяти від імені бухгалтерії коледжу, представляти інтереси коледжу у 

взаємовідносинах із структурними підрозділами та іншими організаціями з 

господарсько-фінансових та інших питань під час відсутності головного 

бухгалтера. 

2. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи під час 

відсутності головного бухгалтера. 

3. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами коледжу, а 

також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та 

не вимагають рішення головного бухгалтера коледжу. 

4. Вносити на розгляд головного бухгалтера коледжу пропозиції по 

вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією 

інструкцією. 

5. У межах своєї компетенції повідомляти головному бухгалтеру коледжу 

про всі виявлені недоліки в діяльності бухгалтерії та вносити пропозиції щодо їх 

усунення. 

6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців 

інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків. 

7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених 

на нього завдань. 

8. Вимагати від керівництва коледжу сприяння у виконанні обов’язків і 

реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. 

 

ІV. Відповідальність 

Заступник головного бухгалтера несе відповідальність: 



1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

4. За порушення внутрішнього трудового розпорядку коледжу – в межах 

визначених чинним законодавством України про працю. 

 

V. Заступник головного бухгалтера повинен знати: 

1. Закони України, Статут КНТЕУ, Положення про Харківський 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ, накази та розпорядження керівництва 

КНТЕУ, які пов’язані з виконанням посадових обов’язків, постанови, укази, 

розпорядження, рішення, інші нормативно-правові акти органів державної влади і 

місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності коледжу. 

2. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

3. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й 

технологію оброблення облікової інформації на підприємстві. 

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій. 

5. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 

звітності й контролю.  

6. Основи трудового законодавства. 

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

8. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежного захисту. 

9. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows all, MS Office, Word, 

Excel, Інтернет браузери (Opera, Firefox, Google Chrome), електронна пошта, 

пошукові системи, мультимедійні пристрої та системи тощо. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Заступник головного бухгалтера: Повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професіями 

керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не 

менше 3 років. 

 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності заступника головного бухгалтера його обов’язки виконує 

особа, призначена у встановленому порядку або провідний бухгалтер, який 

набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання 

покладених на нього обов’язків. 



2. Для виконання обов’язків та реалізації прав заступник головного 

бухгалтера взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в залежності від 

розподілу обов’язків та покладених завдань, а також Міністерством освіти і науки 

України, Київським національним торговельно-економічним університетом та 

установами, що регламентують діяльність навчального закладу та взаємодія з 

якими забезпечує надання якісних освітніх послуг. 

 

 

     

З інструкцією ознайомлений (а):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


