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положЕння
про відділ бухгалтерського обіііку

управління бухгаjітерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

1. Загальні положення

1.1.Відділ    бухгалтерського    обліку   (далі   -відділ)    є   структурним
підрозділом управління бухгалтерського обліку та звітності (далі - управління)
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (далі - департамент) апарату
НаціональноЇ служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.Відділ      підпорядкований      та      підконтрольний      безпосередньо
начальнику управління.

1.3, Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією УкраЇни, законами
Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни, постановами  Верховно.і.  Ради  Укра.і.ни,
Бюджетним  кодексом  Укра.і.ни,  Податковим  кодексом  УкраЇни,  Законами
Укра.і.ни "Про державну службу", "Про запобігання корупці.і", постановами та
розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,   нормативно-розпорядчими
документами   Міністерства   фінансів   Укра.і.ни   та   державно.і.   казначейськоЇ
служби Укра.і.ни, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку в державному секторі, іншими нормативно-щ]авовими документами, що
регламентують   бюджетні     відносини   і   фінансово-господарську  діяльність
бюджетно.і. установи, Положенням про Націоншьну службу здоров'я Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 ірудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами  Голови  НСЗУ,  Положенням  про  департамент,  Положенням  про
управління, а також цим Положенням.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.Відділ    в    межах   повноважень,    визначених    цим   Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається і3 заступника начальника управління -начальника
відділу, заступника начатіьника відділу і головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Ведення  бухгалтерського  обліку  фінансово-господарсько.і. діяльності

НСЗУ та складання звітності.
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2.2. Відображення   у   документах   достовірно.і.   та   в   повному   обсязі
інформаціЇ  про  господарські  операці.і.  і  результати  діяльності,  необхідно.і.  для
оперативного    управління    бюджетними    призначеннями    (асигнуваннями),
фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення   дотримання   бюджетного   законодавства   при   взятті
бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань,
здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного
та  в  повному  обсязі  відображення  операцій  у  бухгалтерському  обліку  та
звітності.

2.4.Забезпечення    контролю    за    наявністю    і    рухом    майна    НСЗУ,
використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно
до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Проведення роботи по забезпеченню суворого дотримання штатно.і.,
фінансово.і. і касово.і. дисципліни, виконання кошторисів, законності списання з
балансу нестач, дебіторсько.і. заборгованості та інших витрат.

з. Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарськоЇ

діяльності  НСЗУ  у  відповідності  до  Національних  положень   (стандартів)
бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі,  а  також  інших  нормативно-
правових   актів   щодо   ведення   бухгалтерського   обліку,   в   тому   числі   з
використанням уніфіковано.і. автоматизованоЇ системи бухгалтерського обліку
та звітності.

3.2. Відображає у документах достовірну та у повному обсязі інформацію
про господарські операці.і. і результати діяльності, необхідні для оперативного
управління  бюджетними  призначеннями  (асигнуваннями)  та  фінансовими  і
матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.3. Складає   на   підставі   даних   бухгалтерського   обліку   фінансову   та
бюджетну   звітність,   а   також   державну   статистичну,   податкову   та   іншу
звітність  в  порядку  та  в  терміни,  встановлені  законодавством,  та  подає .і-і. до
відповідних державних  органів.

3.4. Забезпечує    дотримання    бюджетного    законодавства    при    взятті
бюджетних зобов'язань НСЗУ та відповідності взятих бюджетних зобов'язань
відповідним бюджетним асигнуванням, паспортам бюджетних проірам.

3.5. Здійснює проведення розрахунків за товари, роботи та послуги,  що
закуповуються за бюджетні кошти.

3.6. Здійснює  своєчасне  та  у  повному  обсязі  перерахування  податків  і
зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.7. Готує  пропозиці.і.  для  забезпечення  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів, з дотриманням максимальноЇ .і.х економі.і. при
здійсненні  закупівель.

3.8. Проводить  аналіз  даних  бухгалтерського  обліку  та  звітності  щодо
причин  зростання  дебіторсько.і. та кредиторсько.і. заборгованості,  розробляє  та
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здійснює  заходи  щодо  стягнення  дебіторсько.і.  та  погашення  кредиторсько.і.
заборгованості,  організовує та  проводить роботу  з  .іЇ списання  відповідно  до
законодавства.

3.9. Здійснює  контроль   за  наявністю   і   рухом   майна,   використанням
фінансових     і     матеріальних    (нематеріальних)    ресурсів    відповідно    до
затверджених нормативів і кошторисів.

3.10. Бере  участь  у  проведенні  планових  і  позапланових  інвентаризацій
необоротних   активів,   товарно-матеріальних   цінностей,   грошових   коштів,
документів, розрахунків та інших статей балансу, зобов'язань та відображенні•і.х   результатів   у    бухгалтерському   обліку,    у    підготовці   документів   дтія

проведення списання та утилізаці.і. матеріальних активів.
3.11.Забезпечує    зберігання,     оформлення    та    передачу    до    архіву

оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для
відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

3.12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під
час  контрольних  заходів,  проведених  державними  органами  та  підрозділами
Міністерства   охорони   здоров'я   УкраЇни,   що   уповноважені   здійснювати
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.13. Готує  аналітичні  і  пояснювальні  записки,  довідки  з  питань,  що
належать до компетенці.і. відділу.

3.14. Готує проекти відповідей на звернення і запити народних депутатів
Укра.і.ни, звернення міністерств, центральних органів виконавчо.і. влади і органів
місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать
до компетенціЇ підрозділу.

3.15. Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   вимог   трудового
законодавства    УкраЇни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупці.і.,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  Охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежноЇ безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.

4. права

Відціл має право:
4.1.  За дорученням  начальника управління,  директора  департаменту  та

погодженням із Головою НСЗУ представляти НСЗУ в установленому порядку з
питань, що належать до його компетенці.і., в органах державно.і. влади, органах
місцевого     самоврядування,     фондах     загальнообов'язкового     державного
соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно
від форм власності.

4.2.   Встановлювати   обґрунтовані   вимоги  до   порядку  оформлення   і
подання  до  відділу  структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ  первинних
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документів    для   .і.х    відображення    у    бухгалтерському    обліку,    а   також
здійснювати контроль за .і.х дотриманням.

4.3. Одержувати від структурних підрозділів апарату НСЗУ інформацію,
документи,  довідки,  розрахунки,  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань і функцій.

4.4.  Відмовляти  у  прийнятгі  до  обліку  документів,  підготовлених  з
порушенням  встановлених  вимог,  а  також  документів  щодо  господарських
операцій,   що   проводяться   з   порушенням   законодавства,   та   інформувати
начальника   управління   про   встановлені   факти   порушення   бюджетного
законодавства.

4.5.  Вносити  начальнику  управління  пропозиціЇ  щодо  удосконалення
порядку   ведення   бухгалтерського   обліку,   складення   звітності,   здійснення
поточного контролю, провадження фінансово-господарськоЇ діяльності.

4.5. Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих іруп
департаменту та НСЗУ з питань, що належать до його компетенці.і..

4.6.  Надавати  роз'яснення  працівникам  апарату  НСЗУ  з  питань,  що
належать до його компетенці.і..

4.7. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про
надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
відділу, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління -начальник відділу,
який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади
Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2.  На  посаду заступника начальника управління  -  начальника відділу
призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має повну вищу
освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, досвід роботи не менше двох
років  на посадах державно.і.  служби  категорій  "Б"  чи  ``В",  служби  в  органах
місцевого  самоврядування  або  на керівних  посадах  підприємств,  установ  та
організацій незалежно від форм власності.

5.3. Заступник начальника управління -начальник відділу безпосередньо
підпорядковується начальнику управління.

5.4. Заступник начальника управління -начшьник відділу має заступника,
який щ]изначається на посаду та звільняється з посади Головою НСЗУ.

5,5.  У  разі  відсутності  заступника  начальника  управління  -  начальника
відділу його  функці.і. та обов'язки виконує заступник начальника відділу,  а у
разі його відсутності обов'язки заступника начальника управління - начальника
відділу  покладаються  наказом НСЗУ на іншу  особу,  визначену заступником
начальника управління - начальником відділу.

5.6.Права,     обов'язки     і     відповідальність     заступника     начальника
управління    -    начальника    відділу    та    заступника    начальника    відділу
визначаються законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ,
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цим  Положенням,  .і.х  посадовими  інструкціями  і  правилами  внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ.

Заступник начальника управління - начальник відділу
бухгалтерського облі ку
управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
Начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

директор департаменту фінансів та
бухгалтерського обліку - головний бухгатітер

/`

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управлінш персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

:--:,-::'j-`;її=``-
4.f..;:.:...`
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положЕння
про відділ взаємоді.і. з державною казначейською службою Укра.і.ни

управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1. Відділ   взаємоді.і.  з   державною   казначейською   службою   Укра.і.ни
(далі - відділ) є структурним підрозділом управління бухгалтерського обліку та
звітності (далі - управління) департаменту фінансів та бухгалтерського обліку
(далі - департамент)  апарату Національно.і. служби  здоров'я  Укра.і.ни   (далі -
нсзу).

1.2. Відділ підпорядкований та підконтрольний начальнику управління.
1.3. У    своЇй   діяльності    відділ   керується   Конституцією   Укра.і.ни   та

законами УкраЇни, указами Президента УкраЇни та постановами Верховно.і. Ради
Укра.і.ни,     Бюджетним  кодексом  УкраЇни,   ПОдатковим   кодексом   Укра.і.ни,
Законами   Укра.і.ни   "Про   державну   службу",   "Про   запобігання   корупці.і",
постановами  та  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,  нормативно-
розпорядчими   документами   Міністерства   фінансів   Укра.і.ни   та   державно.і'
казначейсько.і.   служби    Укра.і.ни,   Національним   положенням    (стандартом)
бухгалтерського обліку в державному секторі, іншими   актами законодавства,
що регламентують  бюджетні   відносини  і  фінансово-господарську діяльність
бюджетно.і. установи, Положенням про Національну службу здоров'я Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 ірудня 2017 року
№   1101   (далі  -Положення  про  НСЗУ),  Положенням  про  департамент,
Положенням про управління, а також цим Положенням.

1.4.  Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ   складається   з   начальника   відділу,   заступника   начальника
відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
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2.1. Участь у реалізаці.і. державноЇ політики у сфері державних фінансових
гарантій   медичного   обслуговування   населення   за   програмою   державних
гарантій медичного обслуговування населення.

2.2. Ведення бухгалтерського обліку за програмою державних фінансових
гарантій медичного обслуговування населення та складання звітності.

2.3. Забезпечення  цільового  та  ефективного  використання  бюджетних
коштів за проірамою медичних гарантій.

2.4. Узагальнення  практики  застосування  законодавства  з  питань,  що
належать  до  його  компетенці.і.,  розроблення  пропозицій  щодо  вдосконалення
законодавчих  актів,  актів  Президента  Укра.і.ни,  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,
нормативно-правових актів міністерств та внесення .і.х на розгляд Голові НСЗУ в
установленому порядку.

3. Функці.].

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує   ведення   бухгалтерського   обліку   у   відповідності   до

Національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  в  державному
секторі,    а    також    інших    нормативно-правових    актів    щодо    ведення
бухгалтерського    обліку,    в    тому    числі    з    використанням    уніфікованоЇ
автоматизованоЇ системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Складає   на   підставі   даних   бухгалтерського   обліку   фінансову   та
бюджетну звітність в порядку та в терміни,встановлені законодавством.

3.3. Здійснює  управління  бюджетними  коштами  у  межах  встановлених
йому  бюджетних  повноважень  та  оцінку  ефективності  бюджетних  проірам,
забезпечуючи  ефективне,  результативне  і  цільове  використання  бюджетних
коштів за проірамою медичних гарантій.

3.4. Забезпечує    дотримання    бюджетного    законодавства    при    взятті
бюджетних  зобов'язань НСЗУ та відповідності  взятих  бюджетних зобов'язань
відповідним   бюджетним   асигнуванням,   паспорту   бюджетно.і.   програми   за
програмою медичних гарантій.

3.5.  На  підставі  договорів  про  медичне  обслуговування  населення    за
програмою медичних гарантій та звітів про .і.х виконання7, здійснює формування
бюджетних,  бюджетних  фінансових  зобов'язань  та  платіжних  доручень  для
оплати за медичні послуги (включаючи медичні вироби) та лікарські засоби, що
надаються пацієнтам.

3.6. Формує бюджетні зобов'язання, бюджетні фінансові зобов'язання та
платіжні доручення для здійснення відшкодування вартості лікарських засобів за
договорами та звітами про реімбурсацію за програмою медичних гарантій.

3.7.  Проводить  звірку  розрахунків  з  надавачами  медичних  послуг  та  з
суб'єктами  господарювання  з  роздрібноЇ  торгівлі  лікарськими  засобами,  які
уклали договори з НСЗУ.

3.8. Забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів за
проірамою   медичних   гарантій,   у   тому   числі   з   перевіркою   дотримання
надавачами  медичних   послуг  та  суб'єктами   господарювання  з  роздрібно.і.
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торгівлі  лікарськими  засобами  вимог,  установлених  порядками  використання
бюджетних коштів за програмами медичних гарантій і договорами укладеними з
нсзу.

3.9. Відображає у документах достовірну та у повному обсязі інформацію
про  здійснені  операці.і.  і  результати  діяльності,  необхідні  для  оперативного
управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями).

3.10. Готує  пропозиціЇ  для  забезпечення  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів з дотриманням максимально.і. Їх економіЇ за
програмою медичних гарантій.

3.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому
числі зведено.і. звітності, щодо причин зростання дебіторсько.і. та кредиторсько.і.
заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторськоЇ та
погашення кредиторсько.і. заборгованості, організовує та проводить роботу з .і-і.
списання відповідно до законодавства.

3.12. Бере  участь  у  проведенні  планових  і  позапланових  інвентаризацій
документів,    розрахунків,    зобов'язань   та    відображення   .і.х   результатів   у
бухгалтерському обліку.

3 .13 . Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених
первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення
у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

3.14. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під
час  контрольних  заходів,  проведених державними  органами  та  підрозділами
Міністерства охорони здоров'я Укра.і.ни, що уповноважені здійснювати контроль
за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.15. Розробляє в установленому порядку пропозиці.і. щодо вдосконалення
заіtонодавчих та нормативно-правових актів та подає .і.х на розгляд керівництву
департаменту.

3.16. Вносить  пропозиціЇ щодо  тарифів  і  кориіувальних  коефіцієнтів  за
надані   послуги   за  проірамою   державних   фінансових   гарантій   медичного
обслуговування населення.

3.17. Готує  аналітичні   і   пояснювальні  записки,  довідки  з  питань,   що
належать до компетенці.і. відділу.

3.18. Розглядає, надає та/або бере участь у розгляді та наданні відповідей
на заяви, звернення, запити та листи юридичних,  фізичних осіб з питань, що
належать до компетенці.і. відділу.

3 .19. Виконує інші функці.і. в межах компетенціЇ відділу,
3.20. Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   вимог   трудового

законодавства    Укра.і.ни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.
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4. права

Відділ має право:
4.1. За дорученням директора департаменту - головного бухгалтера та за

погодженням із Головою НСЗУ представляти НСЗУ в установленому порядку з
питань, що належать до його компетенці.і., в органах державноЇ влади, органах
місцевого     самоврядування,     фондах    загальнообов'язкового    державного
соціального страхування, підіриємствах, установах та організаціях незалежно
від форми власності.

4.2. Встановлювати     обґрунтовані  вимоги  до  порядку  оформлення  і
подання  до  відділу    структурними   підрозділами апарату НСЗУ  первинних
документів     для    .і.х  відображення  у  бухгалтерському     обліку,     а    також
здійснювати  контроль  за  Їх дотриманням.

4.3.Одержувати     у     встановленому     законодавством     порядку     від
структурних підрозділів  апарату НСЗУ інформацію, статистичні дані, довідки,
матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.4. Вносити директору департаменту -головному бухгалтеру пропозиці.і.
щодо  удосконалення  порядку  ведення   бухгалтерського    обліку,    складення
звітності,      здійснення     поточного     контролю,     провадження фінансово-
господарсько.і. діяльності.

4.5. Надавати  роз'яснення  працівникам  апарату  НСЗУ  з  питань,   що
належать до його компетенці.і..

4.6. Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих груп з
питань, що належать до його компетенці.і..

4.7. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про
надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
відділу, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється
з посади Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижче магістра за спеціальністю "Економіка" у галузі знань ``Соціальні та
поведінкові  науки";  за  спеціальностями  "Облік  і  оподаткування",  ``Фінанси,
банківська      справа      та      страхування",      "Менеджмент",      ``Маркетинг",
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у галузі знань "Управління та
адміністрування", з досвідом роботи на посадах державно.і. служби категорі.і. "Б"
чи "В", або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності та стажем бухгалтерсько.і. роботи не менше двох років.

5.3. Начальник   відділу   підпорядковується   безпосередньо   начальнику
управління.

5.4. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою НСЗУ.
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5.5, У   разі   відсутності   начальника   відділу   його   обов'язки   виконує
заступник начальника відділу, а в разі його відсутності - інша особа відповідно
до наказу НСЗУ.

5.6. Права,   обов'язки   і   відповідальність   начальника   відділу   та   його
заступника визначаються законодавством про державну службу,  Положенням
про   НСЗУ,   цим   Положенням,   Їх   посадовими   інструкціями   і   правилами
ВНУТРіШНЬОГО СЛУЖбОВОГО РОЗПОРЯдКУ НСЗУ.

Начальник відділу взаємодіЇ з державною
казначейською службою Укра.і.ни
управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
Начальник управління
бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

директор департаменту фінансів та
бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я

Y.,кдрсїЕ,JщщїнLu2ощр . № L„

положЕння
про відділ нарахування заробітно.і. плати

управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

1. Загальні положення

1.1. Відділ  нарахування  заробітно.і.  плати  (далі  -відділ)  є  структурним
підрозділом управління бухгалтерського обліку та звітності (даL]іі - управління)
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (далі - департамент) апарату
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2. Відділ      підпорядкований      та      підконтрольний      безпосередньо
начальнику управління.

1.3. Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, законами
Укра.і.ни, указами Президента УкраЇни, постановами  Верховно.і.  Ради  УкраЇни,
Бюджетним   кодексом   УкраЇни,   Податковим   кодексом   Укра.і.ни,   Законами
Укра.і.ни    "Про    державну    службу",    "Про    запобігання    корупці.і",    "Про
бухгалтерський   облік   та   фінансову   звітність   в   Укра.і.ні",   постановами   та
розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,   нормативно-розпорядчими
документами   Міністерства   фінансів   УкраЇни   та   державно.і.   казначейсько.і.
служби Укра.і.ни, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку в державному секторі, іншими нормативно-правовими документами, що
регламентують   бюджетні      відносини   і   фінансово-господарську   діяльність
бюджетноЇ установи, Положенням про Національну службу здоров'я Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент, Положенням про управління, а
також цим Положенням.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ    в    межах    повноважень,    визначених    цим    Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається із начальника відділу і головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:



2.1.    Забезпечення  цільового  та  економного  використання  коштів,  які
виділяються з державного бюджету Укра.і.ни для оплати праці та інших виплат
працівникам апарату НСЗУ.

2.2.    Забезпечення  організаціЇ  розрахунків  по  оплаті  праці  та  іншим
соціальним виплатам з працівниками апараґгу НСЗУ.

2.3.    Забезпечення своєчасно.і. та повно.і. сплати до державного бюджету
податків, зборів і3 заробітноЇ плати та ЄСВ.

3. Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Здійснює   операці.і.  з   нарахування   та  виплати   заробітно.і.  плати,

матеріатіьноЇ  допомоги,  допомоги  з  тимчасово.і.  непрацездатності  та  інших
виплат   працівникам   апарату   НСЗУ   відповідно   до   вимог   законодавства,
стягнення    і3    заробітно.і.    плати    працівників    відповідно    до    виконавчих
документів.

3.2.    Веде  облік  розрахунків  з  оплати  праці  та  зобов'язань  зі  сплати
внесків  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування,  податків  та
зборів з доходів працівників апарату НСЗУ.

3.3.    Готує    інформацію   для    оформлення    платіжних   доручень    на
перерахування  заробітно.і. плати, внесків, податків та зборів і3 заробітно.і. плати.

3.4.     Здійснює аналіз і контроль всіх операцій з оплати праці працівникііз
апарату НСЗУ.

3.5.    Забезпечує   повне   та   достовірне   відображення   інформаці'і.,   що
міститься   у   прийнятих   до   обліку   первинних   документах,   на   рахунках
бухгалтерського обліку.

3.6.    Готує   періодичну   фінансову,   податкову,   статистичну   звітність,
звітність  до  Фонду  соціального  страхування  за  встановленими  формами  на
основі первинних документів і бухгалтерських записів та подає .і-і. у встановлені
терміни відповідним органам.

3.7.    Здійснює аналіз використання фонду оплати праці НСЗУ.
3.8.    Готує  та  подає  заяви-розрахунки  до  виконавчо.і.  дирекціЇ  Фонду

соціального      страхування      для      надання      матеріального      забезпечення
застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності .

3.9.    Здійснює    аналіз    фактичних   видатків    по   заробітній    платі    та
нарахувань на оплату праці відповідно до виділених асигнувань на поточний
рік.

3.10.  Здійснює  моніторинг  законодавства  і  нормативних  документів  з
питань   оплати   праці   та   впровадження   змін   в   нормативно-розпорядних
документах НСЗУ в межах компетенці.і. відділу.

3.11.  Здійснює заходи  щодо усунення  порушень  і  недоліків,  виявлених
під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами
Міністерства  охорони  здоров'я,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за
дотриманням вимог бюджетного законодавства.



3.12.  Готує  аналітичні  і  пояснювальні  записки,  довідки  з  питань,  що
належать до компетенці.і. віддітіу.

3.13.  Надає   консультативну  допомогу   працівникам   апарату  НСЗУ  з
питань, що належать до компетенціЇ відділу.

3.14.  Розглядає,  в  межах  компетенці.і.,  запити  та  звернення  народних
депутатів Укра.і.ни, центральних та місцевих органів виконавчо.і. влади і органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ,  організацій  та
іромадян та готує проекти відповідей.

3 .15 .  Виконує інші завдання у межах компетенці.і. відділу.
3.16.  Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,

законодавства Укра.і.ни  про  державну  службу,  про  запобігання  корупці.і.,  про
захист  персональних  даних,   правил  внутрішнього  службового  розпорядку
НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,
вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державно.і.  таємниці),
охорони   праці,   техніки   безпеки,   виробничо.і.   санітарі.і.,   гігієни   праці   та
протипожежно.і.     безпеки,     передбачених     відповідними     правилами     та
інскрукціями.

4. права

Відціл має право:
4.1. За  дорученням   керівництва  НСЗУ   представляти   НСЗУ   в   інших

органах державно.і. влади,  органах місцевого  самоврядування, підприємствах,
установах та організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..

4.2. Встановлювати   обірунтовані   вимоги   до   порядку   оформлення   і
подання  до  відділу  структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ  первинних
документів для Їх обробки при здійсненні розрахунків і3 заробітноЇ плати та .і.х
відображення у бухгалтерському обліку,  а також здійснювати контроль за .і.х
дотриманням.

4.3. Одержувати від структурних підрозділів апарату НСЗУ інформацію,
документи,  довідки,  розрахунки,  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань і функцій.

4.4. Ініціювати скликання нарад та створення робочих іруп з питань, що
належать  до  його  компетенціЇ,  залучати  до  участі  в  них  спеціалістів  інших
структурних підрозділів апарату НСЗУ (за згодою .і.х керівників).

4.5.   Залучати,   за   згодою   керівника   іншого   структурного   підрозділу
апарату НСЗУ, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-
правових  актів  та  актів  організаційно-розпорядчого  характеру,  а  також  для
розроблення  і  здійснення  заходів,  які  проводяться  у  відділі  відповідно  до
покладених на нього завдань.

4.6.  Надавати  роз'яснення  працівникам  апарату  НСЗУ  з  питань,  що
належать до його компетенці.і..

4.7. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про
надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
відділу, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.



5. Керівництво

5.1. Відділ  очолює  начальник  відділу,  який  є  державним  службовцем,
призначається    на    посаду    і    звільняється    з    посади    у    встановленому
законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має повну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра,  досвід  роботи  не  менше  двох  років  на  посадах  державно.і.  служби
категорій  "Б"  чи  "В",  служби  в  органах  місцевого  самоврядування  або  на
керівних  посадах  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм
власності.

5.3. Начальник   відділу   безпосередньо   підпорядковується   начальнику
управління.

5.4. У  разі   відсутності   начальника   відділу   його   функці.і.  та  обов'язки
виконує один з головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5. Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначаються
законодавством   про   державну   службу,    Положенням   про   НСЗУ,    цим
Положенням,    його    посадовою    інструкцією    і    правилами   внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу нарахування заробітно.і. плати
управління бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
Начальник управління
бухгалтерського обліку та звітності
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

директор департаменту фінансів та бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

Завідувач Сектору
оцінки та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юр идичного департаменту
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Ю. Косяк
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зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я
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положЕ-
про управління планово-фінансово.і. роботи

департаменту фінансів та бухгалтерського обліку
Націонаjтьно.]. сjіужби здоров'я Укра.].ни

1. Загальні положення

1.1. Управління   планово-фінансово.і.   роботи   (дші   -управління)   є
структурним  підрозділом  департаменту  фінансів  та  бухгалтерського  обліку
(далі - департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я   УкраЇни (датіі -
нсзу).

1.2. Управління     підпорядковане     та     підконтрольне     безпосередньо
директору департаменту - головному бухгалтеру.

1.3. У  своЇй діяльності  управління  керується Конституцією  та законами
Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни та постановами  Верховно.і. Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  КонституціЇ та законів  Укра.і.ни,  актами  Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  наказами    Міністерства  фінансів  Укра.і.ни  та  державно.і.
казначейсько.і.     служби     Укра.і.ни,     іншими     актами     законодавства,     що
регламентують   бюджетні   відносини   і   фінансово-господарську   діяльність
бюджетно.і. установи, Положенням про Національну службу здоров'я Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент та цим Положенням.

1.4. Управління організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Управління  в  межах  повноважень,  визначених  цим  Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. до складу управління входять:
- відділ планово-аналітичноЇ роботи;
- відділ бюджетування.
1.7. Основні  завдання,  функці.і.,  права  та  відповідальність  структурних

підрозділів, що входять до скщду управління, визначаються цим Положенням
та Положеннями  про  відповідні  структурні  підрозділи,  які  затверджуються  в
установленому порядку.

2. Основні завдання

Основними завданнями управління є:
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2.1, Участь   у   формуванні   та   реалізаці.і.   державно.і.   політики   у   сфері
державних   фінансових   гарантій   медичного   обслуговування   населення   за
проірамою державних гарантій медичного обслуговування населення.

2.2. Організація  бюджетного  планування  та  фінансового  забезпечення
діяльності НСЗУ за бюджетними програмами, за якими НСЗУ є відповідальним
виконавцем.

2.3. Підготовка  пропозицій  до  БюджетноЇ  деклараціЇ  та  подання  .і.х  до
Міністерства охорони здоров'я Укра.і.ни (далі -МОЗ).

2.4. Підготовка бюджетного запиту НСЗУ на плановий бюджетний рік та
прогнозних показників на наступні за ним два бюджетні роки, подання його до
МОЗ для подальшого включешія до узагальненого бюджетного запиту МОЗ.

2.5. Складання у межах затверджених обсягів бюджетних асигнувань на
відповідний    рік    паспортів    бюджетних    проірам,    за    якими    НСЗУ    є
відповідальним виконавцем, подання .і.х на погодження Міністерством фінансів
УкраЇни (далі - Мінфін) для подальшого затвердження відповідними наказами
моз.

2.6.  Підготовка звітів про виконання паспортів бюджетних програм, за
якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

2.7. Узагальнення  практики  застосування  законодавства  з  питань,  що
належать до його компетенціЇ, розроблення пропозицій щодо вдосконалення
законодавчих  актів,  актів  Президента  Укра.і.ни,  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,
нормативно-правових   актів   міністерств   та   надання   .і.х   Голові   НСЗУ   для
внесення на розгляд Міністру охорони здоров'я в установленому порядку.

3. Функці.1.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Визначає  порядок  і  терміни  подання  відповідними  структурними

підрозділами апарату НСЗУ матеріалів, необхідних для підготовки пропозицій
до Бюджетно.і. деклараці.і. та бюджетного запиту НСЗУ.

3.2. Готує   узагальнені   пропозиціЇ   до   проекту   державного   бюджету
УкраЇни на наступний бюджетний рік за бюджетними проірамами, за якими
НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.3. Здійснює розподіл  коштів,  передбачених державним  бюджетом  для
НСЗУ   у   розрізі   кодів   економічно.і.  класифікаці.і.  видатків   за   бюджетними
проірамами згідно із доведеними головним розпорядником бюджетних коштів
лімітними довідками.

3.4. ФОрмує в установленому порядку з урахуванням потреби, визначено.і.
у межах компетенці.і. відповідними структурними підрозділами апарату НСЗУ,
розрахунки  до  кошторисів  за  бюджетними  програмами,  за  якими  НСЗУ  є
відповідальним виконавцем.

3.5.Складає   в   установленому   порядку,   у   тому   числі   на   підставі
пропозицій,  отриманих  від  структурних  підрозділів  апарату  НСЗУ,  проекти
кошторису   та   плану   асигнувань   за   бюджетною   програмою,   за   якою
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здійснюється утримання НСЗУ, і подає Їх на підпис директору департаменту -
головному   бухгалтеру   для   подальшого   затвердження   Головою   НСЗУ   та
погодження у Мінфіні.

3.6.Складає   в   установленому   порядку,   у   тому   числі   на   підставі
пропозицій,     отриманих    від    структурних    підрозділів    апарату    НСЗУ,
відповідальних   за   виконання   завдань   і   заходів   за   іншими   бюджетними
проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем, проекти копіторису
та плану асигнувань та подає .і.х на підпис директору департаменту - головному
бухгалтеру та на затвердження ГОловою НСЗУ.

3.7. Готує   проекти   паспортів   бюджетних   проірам   з   урахуванням
пропозицій  щодо  .і.х  результативних  показників,  отриманих  від  структурних
підрозділів  апарату  НСЗУ,  відповідальних  за виконання  завдань  і  заходів  за
бюджетними програмами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.8.  Забезпечує  опрацювання  проектів  паспортів  бюджетних  програм  з
фахівцями Мінфіну для Їх подальшого погодження Мінфіном, готує проекти
звітів про Їх виконання.

3.9. Здійснює  аналіз  виконання  бюджетних  проірам,  за якими НСЗУ  є
відповідальним виконавцем, за результатами опрацювання звітів про виконання
паспортів за цими бюджетними проірамами, та, у разі необхідності, надає у
встановленому   порядку  пропозиці.і.  директору   департаменту   -   головному
бухгалтеру щодо необхідності внесення до них змін.

3.10. Надає  (у  разі  необхідності)  пропозиці.і. директору  департаменту  -
головному   бухгалтеру   щодо   заходів,   які   необхідно   здійснити   з   метою
оптимізаціЇ видатків на утримання НСЗУ за бюджетною проірамою, за якою
здійснюється утримання НСЗУ, а також за іншими бюджетними програмами, за
якими    НСЗУ    є    відповідальним    виконавцем,    для    підвищення    рівня
раціонального використання бюджетних коштів.

3.11. Готує  пропозиці.і.  щодо  внесення  змін  до  кошторисів  та  планів
асигнувань  на  підставі  отриманих  пропозицій  від  структурних  підрозділів
апарату НСЗУ чи рішень ГОлови НСЗУ.

3.12. Готує  подання  головному  розпоряднику  бюджетних  коштів  щодо
необхідності  здійснення  перерозподілу  видатків  у  межах  загального  обсяіу
бюджетних  призначень  за  бюджетною  проірамою,  за  якою  здійснюється
утримання  НСЗУ,   та  формує  відповідні   проекти  довідок  про  зміни  до
кошторису та плану асигнувань.

3,13. Готує   проекти   листів   на   Міністерство   фінансів   Укра.і.ни   щодо
необхідності  здійснення  перерозподілу  видатків  у  межах  загального  обсягу
бюджетних призначень за іншими бюджетними проірамами, за якими НСЗУ
визначено відповідальним виконавцем, та формує відповідні проекти довідок
про зміни до кошторисів та планів асигнувань.

3.14.   Готує  на  МОЗ  проекти  документів,   необхідних  для  відкритгя
фінансування  за  усіма  бюджетними  проірамами,  за якими  НСЗУ  визначено
відповідальним виконавцем.
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3.15.  Формує та надає директору департаменту -головному бухгалтеру
пропозиці.і. щодо заходів, необхідних для організаці.і. та удосконалення планово-
фінансово.і. роботи та бюджетного процесу в НСЗУ.

3.16, Готує  та  надає  директору  департаменту  -  головному  бухгалтеру
пропозиці.і.    щодо    вдосконалення    роботи    управління,    зокрема    шляхом
розроблення проектів  організаційно-розпорядчих документів НСЗУ з  питань,
що належать до його компетенці.і..

3.17.  Розглядає  та  формує  проекти  відповідей  на  звернення  і  запити
народних   депутатів   УкраЇни,   звернення   міністерств,   центральних   органів
виконавчоЇ  влади,  юридичних  та  фізичних  осіб  з  питань,  що  належать  до
компетенціЇ підр озділу.

3.18, Взаємодіє   у   межах   компетенціЇ   зі   структурними   підрозділами
апарату НСЗУ.

3.19. Проводить   у   межах   компетенці'і.   експертизу   проектів   законів
Укра.і.ни,  актів  Президента  Укра.і.ни  та  Кабінету  Міністрів  Укрd.ни  та  готує
інформацію   для   довідок   щодо   .і.х   відповідності   нормам   європейського
законодавства.

3.20. Вживає заходи для своєчасного оприлюднення на офіційному веб-
сайті    НСЗУ    документів,    які    належать    до    компетенці.і.    підрозділу    та
оприлюднення яких передбачено законодавством.

3.21. Готує та подає директору департаменту -головному бухгалтеру та
Голові НСЗУ інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до
компетенці.і. підрозділу.

3.22.  Готує  у  межах  компетенці.і. директору  департаменту  -  головному
бухгалтеру  та  Голові  НСЗУ  матеріали  для  .і.х  участі  у  засіданнях  і  нарадах
комітетів ВерховноЇ Ради Укра.і.ни, Кабінету Міністрів Укра.і.ни, Мінфіну, МОЗ.

3.23. Забезпечує у межах сво.і.х повноважень охорону державно.і. таємниці
відповідно до вимог режиму секретності та службовоЇ інформаціЇ.

3.24. Взаємодіє з центральними органами виконавчо.і. влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом Укра.і.ни, органами місцевого
самоврядування,   об'єднаннями   іромадян,   профспілками   та   організаціями
роботодавців,   підприємствами,   установами,   організаціями   з   питань,   що
належать до компетенці.і. управління.

3.25. Відповідно до законодавства та доручень директора департаменту -
головного бухгалтера,  Голови НСЗУ здійснює інші функці.і..

3.26. Забезпечує дотримання працівниками управління вимог трудового
законодавства    Укра.і.ни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежноЇ безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.
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4. права

Управління має право:
4.1.  Встановлювати  обірунтовані  вимоги  до  порядку  оформлення  і

подання до департаменту іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ
інформаці.і. та документів, що застосовуються у Бюджетному процесі.

4.2.    Взаємодіяти    зі    структурними    підрозділами    апарату    НСЗУ,
центральними органами виконавчоЇ влади, державними органами та органами
місцевого   самоврядування,   державними   установами,   фондами,   банками,
громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенціЇ.

4.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових
осіб  та  інших  працівників  апарату  НСЗУ,  центральних  органів  виконавчо.і.
влади інформацію, статистичні дані, довідки, матеріали та пояснення, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.

4.4. Вносити директору департаменту - головному бухгалтеру пропозиці.і.
щодо:

4.4.1. Удосконалення  своє.і.  роботи,  роботи  департаменту  та  НСЗУ  в
цілому.

4.4.2. Припинення ді.і. нормативних документів з питань, що належать до
його компетенці.і., та які суперечать законодавству Укра.і.ни.

4.5. Брати  участь  у   підготовці   проектів  законів   Укра.і.ни,   постанов   і
розпоряджень   Кабінету   Міністрів   УкраЇни,   наказів   та   доручень   НСЗУ,
проводити експертизу таких актів у межах компетенці.і..

4.6. Залучати у встановленому порядку до участі у виконанні завдань та
функцій, передбачених цим Положенням, структурні підрозділи апарату НСЗУ.

4.7.Ініціювати   скликання   нарад   з   питань,   що   належать   до   його
компетенці.і.,   залучати   до   участі   в   них   спеціалістів   інших   структурних
підрозділів апарату НСЗУ (за згодою .і.х керівників).

4.8. Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих іруп
департаменту та НСЗУ з питань, що належать до його компетенціЇ.

4.9. Використовувати в установленому порядку бази даних МОЗ та НСЗУ
для  отримання  інформаціЇ,  необхідно.і.  для  виконання  покладених  на  нього
завдань.

4.10. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про
надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
департаменту   (відділу),   з   дотриманням   вимог   законодавства   іро   захист
персональних даних.

5. Керівництво
5.1.  Управління  очолює  начальник  управління,  який  призначається  на

посаду і звільняється з посади Головою НСЗУ у встановленому законодавством
порядку.

5.2.  На посаду  начальника управління  призначається  особа,  яка  вільно
володіє державною мовою та має повну виіцу освіту, освітньо-кваліфікаційний
рівень магістра, досвід фінансово-економічно.і. роботи не менше двох років на
посадах державно.і. служби категорій "Б"  чи "В",  служби  в органах місцевого
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самоврядування  або на керівних посадах підприємств,  установ та організацій
незалежно від форм власності.

5.3. Начальник управління безпосередньо підпорядковується   директору
департаменту - головному бухгалтеру.

5.4. Начальник   управління   має   заступцика   начальника   управління   -
начальника відділу бюджетування, який призначається на посаду і звільняється
з посади Головою НСЗУ.

5.5. У разі відсутності начальника управління його обов'язки виконує за
посадою заступник начальника управління - начальник відділу бюджетування, а
у разі його відсутності обов'язки начальника управління покладаються на іншу
особу відповідно до наказу НСЗУ.

5.6. Права,  обов'язки  і  відповідальність  начальника  управління  та  його
заступника визначаються законодавством про державну службу,  Положенням
про   НСЗУ,   цим   Положенням,   Їх   посадовими   інструкціями   і   правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Начальник управління планово-фінансово.і. роботи
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
директор департаменту
фінансів та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер

Завідувач Сектору
оцінки та усунення корупційних ризиків

дир ектор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас


