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Посадові обов'язки

КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НЕЗДЕМОВСЬКОГО ОЛЕГА ЄВГЕНОВИЧА

Керівник відділу інформаційних технологій Нездемовський Олег Євгенович
розробляє щорічні стратегії розвитку інформаційної системи (ІС) МФВ,
відповідає за забезпечення безперебійної роботи ІС МФВ , захист даних,
контроль безпеки мережі, впровадження нових інформаційних технологій.
Здійснює управління відділом інформаційних технологій.

І. Основні обов'язки:
1. Здійснює управління відділом інформаційних технологій. Визначає завдання

для штату працівників відділу та координує їх роботу.
2. Готує пропозиції щодо стратегії розвитку ІС МФВ, стратегії захисту

локальної обчислювальної мережі МФВ, стратегії резервування інформації
та пропонує для затвердження Виконавчим директором МФВ.

3. Готує пропозиції щодо узгодження діяльності програм МФВ в сфері
інформаційних технологій та надає їх Виконавчому директору МФВ.

4. Розробляє та впроваджує, після затвердження Виконавчим директором
МФВ, політику розподілу прав доступу користувачів до ресурсів локальної
обчислювальної мережі та ІС МФВ в цілому або окремих її елементів.

5. Бере участь у плануванні бюджету для підтримки і розвитку ІС та
обчислювальної мережі організації.

6. Координує роботи по проектуванню, розробці та впровадженню нових
елементів ІС МФВ.

7. Приймає рішення про необхідність придбання, модернізації та використання
програмного забезпечення, комп'ютерів, мережпого та комунікаційного
обладнання, а саме:
• Приймає рішення про необхідність придбання і використання

програмного забезпечення та закупівлі додаткових ліцензій на програмне
забезпечення , комп'ютерів, мережного і комунікаційного обладнання

• Подає пропозиції га заявки до технічного відділу МФВ на закупівлю
програмного забезпечення, комп'ютерів, мережного і комунікаційного
обладнання. Входить до складу тендерних комісій та бере участь у
проведенні технічних експертиз. У рамках наданих повноважень,
координує та контролює ці роботи



8. Приймає рішення про необхідність проведення робіт по реорганізації,
модернізації або створенню локальної обчислювальної мережі, каналів
зв'язку, а саме:
• Приймає рішення про необхідність проведення таких робіт
• Подає пропозиції та заявки до технічного відділу МФВ на організацію

або виконання роботи. Входить до складу тендерних комісій та бере
участь у проведенні технічних експертиз. У рамках наданих
повноважень, координує та контролює хід виконання замовлення

II. Інші обов'язки:

1. Виконує обов'язки системного адміністратора:
1.1 Здійснює адміністрування локальної обчислювальної мережі МФВ та

телекомунікаційного середовища, а саме:
• Розробляє та впроваджує процедури захисту мережі, даних та

серверів. Проводить поточний контроль безпеки локальної
обчислювальної мережі

• Адмініструє бюджети користувачів, здійснює управління ресурсами
локальної обчислювальної мережі та доступом до них в ІС МФВ.
Здійснює управління віддаленим доступом до локальної
обчислювальної мережі МФВ

• Забезпечує захист робочих станцій та серверів від комп'ютерних
вірусів тощо, за допомогою відповідного програмного забезпечення.
Розробляє та впроваджує політики захисту від подібного роду загроз.

• Здійснює моніторинг мережі. Діагностує збої в мережі та відповідає
за їх усунення

• Здійснює управління ІпЕгапеї \УеЬ, Маіі, РТР серверами та файл-
серверами

1.2 Здійснює адміністрування вузлів Іпіегпеі МФВ, а саме:
• Створює та ліквідує бюджети користувачів
• Здійснює управління ресурсами вузлів Іпїегпеі МФВ
• Розробляє та впроваджує процедури для захисту вузлів Іпїегпеі МФВ.

Проводить поточний контроль безпеки серверів
• Здійснює управління ІМегпеї \УеЬ, Маіі ,РТР, Ргоху серверами та

серверами розсилки МФВ
• Забезпечує захист мережі організації від спаму. Розробляє та

впроваджує політики фільтрації небажаної кореспонденції.
• Періодично оновлює програмне забезпечення.
• Проводить моніторинг системи
• Відповідає за контакти з ІпїсгпсГ-провайдерами
• Здійснює управління доменами Іпіегпеї, які зареєстровані на пул ІР-

адрес МФВ
2. Готує на вимогу Виконавчого директора МФВ плани та звіти щодо питань, які

відносяться до компетенції Керівника відділу інформаційних технологій;
3. Надає інформацію Виконавчому директору, Старшому менеджеру з програмної

діяльності, Фінансовому директору, головному бухгалтеру та членам Правління у разі
потреби або запиту:

НІ. Керус:
1) Координатором технічної підтримки користувачів;
2) Адміністратором баз даних;



IV. Підпорядковується:
Виконавчому директору.

V. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні /
відрядженні / відпустці:

На час відсутності (захворювання, відрядження, відпустка і т.п.) виконання
обов'язків тимчасово покладається на Координатора технічної підтримки
користувачів.

VI. Права:
Визначаються чинним законодавством.

VII. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VIII. Кваліфікаційні іншої її до посади
• Вища освіта в галузі інформаційних технологій
• стаж роботи адміністратором мережі не менше 3-х років. МСР, М8СЕ,

МСОВА, ОКАСЬЕ СР є бажаним.
• Знання та досвід роботи за наступними напрямками:

• з локальними мережами та мережним програмним забезпеченням;
• з системами резервування даних;
• з системами антивірусного захисту/об'єднаними системами управління

загрозами;
• з ІМх, \Уіп<ІО№$ 3.х/9х/ї>Ш2000/ХР/УІ8іа, М8 Шіпсктз Йел/ег 2003,

Іпіегпеі, ШЕВ-серверами, серверами розсилки, М8 ОШсе, реляційними
СУБД (М8 ЗС^Ь, МуЗдЬ, (ЖАСЬЕ , АССЕ58 - бажано).

• Досвід в розробці програмного забезпечення.
• Володіння українською, російською та англійською мовами.

З посадовими обов'язками ознайомлений

_2009 р.

Олег Нездемовський
(ім'я, прізвище)
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Посадові обов'язки

КООРДИНАТОРА ТЕХНІЧНОЇ ШТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ
КОНОПЛЯННІКОВА АНДРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

Координатор технічної підтримки користувачів Коноплянніков Андрій Леонідович надає
допомогу та консультації користувачам локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) МФВ в
питаннях, пов'язаних з персональними комп'ютерами, ЛОМ та віддаленим доступом до
ЛОМ, використанням програмного забезпечення, забезпечує технічну підтримку
зовнішнього та внутрішнього веб-сайтів МФВ.

І. Основні обов'язки:

Координатор технічної підтримки користувачів:
1. Забезпечує консультаційну та технічну підтримку фінансового відділу МФВ.
2. Надає допомогу працівникам МФВ у всіх потребах пов'язаних з персональними

комп'ютерами, ЛОМ та віддаленим доступом до ЛОМ, консультації та навчання з
використання електронної пошти та Іпіетеі, а саме:
• Приймає участь у встановленні та діагностиці апаратного забезпечення, виявляє

можливі причини збоїв та шляхи їх усунення.
• Встановлює клієнтське програмне забезпечення та надає консультації І підтримку

користувачам
• Забезпечує коректне та надійне функціонування комп'ютерного обладнання МФВ,

заміну та встановлення компонентів апаратного забезпечення.
3. Забезпечує технічну підтримку комп'ютерів та ЛОМ МФВ.
4. Розробляє та впроваджує процедури резервування інформації, підтримує: цілісність

даних та локальної комп'ютерної мережі МФВ. Забезпечує захист даних комп'ютерів
локальної мережі МФВ, відновлення даних у випадку їх знищення.

5. В разі необхідності створює архіви даних та електронної пошти, організовує до них
доступ відповідних користувачів.

6. Забезпечує технічну підтримку зовнішнього та внутрішнього веб-сайтів МФВ, а саме:
• Адмініструє бюджети користувачів веб-сайтів МФВ;
• Здійснює управління програмними ресурсами зовнішнього та внутрішнього веб-

сайтів МФВ;
" В разі необхідності розробляє . адаптує та впроваджує в експлуатацію нові

функціональні блоки для внутрішнього та зовнішнього веб-сайтів МФВ;



II. Інші обов'язки:
1. Діє як експерт та консультант щодо придбання обладнання.
2. Контролює кількість ліцензій на програмне забезпечення, яке використовується в

МФВ. Готує пропозиції щодо закупівлі лодаткових ліцензій у разі потреби
3. Входить до складу тендерних комісій та бере участь у проведенні технічних експертиз.
4. Надає технічну експертизу проектів підтриманих Фондом.
5. Готує на вимогу керівника відділу інформаційних технологій плани та звіти щодо

питань, які відносяться до компетенції координатора технічної підтримки
користувачів.

6. Надає інформацію Виконавчому директору, Фінансовому директору, головному
бухгалтеру, старшому менеджеру з програмної діяльності, керівнику відділу
інформаційних технологій у разі потреби або запиту.

НІ. Підпорядковується:
Керівнику відділу інформаційних технологій;

IV. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні/ відрядженні/
відпустці:

У випадку виробничої потреби тимчасово заступас керівника відділу інформаційних
технологій.

V. Права:
Визначаються чинним законодавством,

VI. Відповідальність:
За якість і свосчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою інструкцією.

VII. Кваліфікаційні вимоги:
• Вища освіта в галузі інформаційних технологій;
• Знання та досвід роботи з локальними мережами не менше 3-х років. МСР, М8СЕ є

бажаним;
• Знання та досвід роботи за наступними напрямками:

• підтримка програмного та апаратного забезпечення;
• підтримка функціонування РауЬіпк, РаугоіІ. Наявність сертифікатів є бажаним;
• робота з Мпсіо^к ХР/Уізіа, М8 \Уішіо№з 8ЄГУЄГ 2003, ІШетеі, МЗ ОЙІсе;

• Досвід в розробці програмного забезпечення для \¥еЬ - іауазегірі, С88, НТМЦ РНР;
• Досвід роботи з системою управління вмістом .Іоотіа V. 1.5+;
• Володіння українською, російською та англійською мовами.

З посадовими обов'язками ознайомлений:

2009 р.

Андрій Коноплншііков
(підпис) (Ім'я, прізвище)

О.Нсздемовський
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Посадова інструкція

СТАРШОГО ФІ11АНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ МФВ

Старший фінансовий менеджер відділу управління проектами керує відділом управління
проектами, що є структурним підрозділом фінансового департаменту МФВ, відповідає за
роботу співробітників відділу, забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними
підрозділами фонду.

І. Основні обов'язки:

Старший фінансовий менеджер відділу управління проектами

1) Керує та організаційно забезпечує виконання у відділі "Процедури проходження проектів
в МФВ" та відповідає за її реалізацію у корпоративній електронній "Системі управління
проектами МФВ".

2) Бере участь у розробці внутрішніх документів та нормативів щодо забезпечення
фінансування програмної діяльності МФВ.

3) Здійснює фінансовий супровід виконання програмного бюджету фонду у частині
фінансування проектів та операційних заходів МФВ.

4) Здійснює фінансовий супровід виконання фондом фінансових зобов'язань за проектами
та програмами МФВ.

5) Готує на вимогу керівництва МФВ зведені дані щодо фінансового стану програмного
бюджету МФВ.

6) Організовує постійний моніторинг дотримання юридичних та процедурних вимог МФВ
організаціями-апплікантами та організаціями-виконавцями проектів.

7) Організує постійний моніторинг проектної фінансової документації в організаціях-
виконавцях проектів щодо їх відповідності наданим фінансовим звітам за використання
коштів проектів МФВ.

8) Розглядає, згідно встановлених фондом процедур, звернення виконавців проектів щодо
змін у виконанні проектів та пропонує керівництву МФВ відповідні рішення.



II. Керує:
1) Фінансовим менеджером ВУП.
2) Менеджером проектів ВУП.

III. Підпорядковується:
Фінансовому директору МФВ;

IV. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні/
відрядженні/ відпустці:

1) У випадку виробничої потреби тимчасово заміщує фінансового директора
МФВ з питань бюджетного планування та здійснення програмних витрат;

2) На час відсутності старшого фінансового менеджера відділу управління
проектами (захворювання, відрядження, відпустка і т.п.) виконання
обов'язків тимчасово покладається на фінансового менеджера ВУП (за
окремим розпорядженням фінансового директора).

V. Права:
Визначаються чинним законодавством.

VI. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VII. Кваліфікаційні вимоги:
• вища економічна освіта;
• досвід роботи в міжнародних організаціях не менше 3-х років;
• вільне володіння українською мовою;
• володіння англійською мовою:
• досвід роботи з М8 ОШсе, електронною поштою та Інтернет в середовищі

локальних комп'ютерних мереж на основі ОС МЗ У/іпдоиз 9хЛ^Т/2000/ХР.
• вміння працювати з системою управління проектами МФВ, а також - вміння

працювати з бухгалтерською системою 8ип Зукіетз V.4.2.6.

і Посадовою інструкцією ознайомлений/а:

ідпис) ' (ім'я, прізвище)



МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ"

«Затверджую»

Виконавчий директор МФВ

Є. Бистрицький

07 червня 2002 року

Посадова інструкція

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Фінансовий менеджер відділу управління проектами Міжнародного фонду
"Відродження" відповідає за виконання процедури фінансування підтриманих
МФВ рішень.

I. Основні обов'язки

1) Оформлює необхідні документи для здійснення банківських перерахувань за
проектами.

2) Контролює проходження банківських перерахувань за проектами.
3) Оформлює документи щодо отримання готівки за договорами підряду за

операційними проектами МФВ.
4) Оформлює документи на відрядження за операційними проектами МФВ.
5) Контролює своєчасне подання до МФВ фінансових звітів про використання

коштів за проектами.
6) Приймає та перевіряє фінансові звіти грантоотримувачів за витрачені кошти

МФВ.

II. Інші обов'язки

1) Готує, відповідно до внутрішніх потреб МФВ, довідки про стан реалізації
проектів МФВ.

2) Здійснює попередній аналіз бюджетів заявок та проектів, які подаються до
МФВ для участі у конкурсах.

3) Опрацювує письмові звернення виконавців проектів щодо змін в ході
виконання проектів та готує відповідні пропозиції керівнику ВУП.

4} Надає консультації виконавцям проектів про порядок та правила надання
5) фінансової підтримки МФВ.
6) Інформує виконавців проектів щодо здійснених платежів за проектами.



7) Надас, відповідно до внутрішніх потреб МФВ, інформацію щодо проектів,
які було подано на розгляд за конкурсами МФВ.

III. Підпорядковується:

1) Керівнику Відділу управління проектами;

IV. Порядок заміщення виконаним обов'язків при захворюванні/
відрядженні/ відпустці:

1) На час відсутності керівника відділу управління проектами (захворювання,
відрядження, відпустка і т.п.) тимчасово заступає його (за окремим
розпорядженням фінансового директора);

2) У випадках виробничої потреби тимчасово заміщує менеджера проектів.

V. Права:
Визначаються чинним законодавством.

VI. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VII. Кваліфікаційні вимоги:

• вища економічна/ фінансова освіта;
• досвід роботи в міжнародних організаціях не менше 3-х років;
• вільне володіння українською мовою;
• володіння англійською мовою;
• досвід роботи з М5 СШЇсе, електронною поштою та Інтернет в середовищі

локальних комп'ютерних мереж на основі ОС М8 Шіпсіо^я 9хЛЧТ/2000/ХР.
• вміння працювати з системою управління проектами МФВ, а також - вміння

працювати з бухгалтерською системою 5ип Кузїетз у.4.2.6.

З Посадовою інструкцією ознайомлений/а:

«Сі » • і.

(підпис) 1/(/ (ім'я, прізвище)



ШТЕІНЧАТКЖАЬ

Арргоуей Ьу:

ЖЕ Ехесиїіуе Вігесіог

УеуЬеп Вузігуїзку

200_2_

ТЕКМ8 оГКЕРЕКЕІЧСЕ

БШЕСТОК

Ріпапсіаі Бігесіог ОУЄГЗЄЄЗ аіі азресїз о£ їїпапсіаі орегаїюпз ЬоТІі ууіїЬіп їпе Іпїегпаїіопаі
Кепаіззапсе Роипсіаііоп (ГКР), апа Ьеішееп ІКР апсі 081, епзигез £и11 сотрііапсе оґ ІЯР
Гіпапсіаі орегаїіот у/НЬ 051 РАЛР апи їЬеіг сотрііапсе шііЬ ІІкгаіпіап Іедіаіаіюп (їахасіоп,
іаЬог, сіуіі), Іікгаіпіап ассоипііп^ зіапсіагсіз апсі Іосаі зїаіиіогу геяиігетепіз іп кееріпд шИЬ Ьаш
оГШгаіпе #996-ХІУ "Оп Ассоипііп§ апи Ріпапсіаі К е р о т " оГ 16.07.99, паііопаі ассоипііпд
гедиіаііопз (зїапсіагиз) апи Іііе Ке§и1а1іоп "Оп СЬіеГ Ассоипіатз", ог оїЬег ґе^иіаіогу асїз оґ
Цкгаіпе хщтдлщ оШсе гезропзіЬіііііез оГіЬе сіііеґассоитапі.

І. Маіп

Ріпапсіаі Оігесїог:

1) 8ирегуі5Є5 аіі йпапсіаі орегаііопз оґ ІКР (іп соорегаїіоп шіїН СЬіеС Ассоипїапі, Р^о^ес^
Мападетепі ОераггтеШ Неасі апд р^о^есі тапа^егз), 5ідпз сазЬ опіегз, раутепі опіегз,
сиггепсу ехспап^е геяиезіз, рошегз оґайогпеу, е(с; арргоуез раугоіі раутепіз.

2) Макез гесоттепдаиопз апсі ргоуісіез аззізїапсе їо ІКР'з їор тапа^етепі іп изіп^ геіеуапі
Ьисібеіз. Кесоттепсіз оп апсі аззізїз іп гесиггепї р1аппіп§ ап(і ше оґ рго§гат апсі
асітіпізїгаїіуе Ьисідеїз т ассогсіапсе \уіїЬ орегаїіопаі спап§ез іп ІКР апсі ргодгат зїгаїе^іек.

3) РасіШаіез їііе сіеуеіортепї ОҐПЄУУ ргоегат зїгаїедіез іп їНе ргосезз оґзїгаїедіс
соорегаїез УУІЇЬ їпе їор тапазетепс апсі ргоугат регзоппеі їпгош>поиї їНе зїгаїе^іс ріаппіпд
ргосезз іп огсіег їо епзиге ассигаїе ргозресїіуе Ьисі^еї ріаппіпд, еШсіепї изе оґргодгат апсі
асітіпізігаїіуе гезоигсез, аа^иаіе зїгаїедіс арргоасіі їо їЬе ріаппіп^ оі"
сотреїіїіопз апсі орегаїіопаі Бисіцеїз;



апаіугез Гіпапсіаі гезиііз оГ іпе ргеуіоиз регіодз оГ ітр1етепііп§ ргоцгат ргіогііу асііоп
агеаз песеззагу Гог :1іе еіаЬогаііоп ОГПЄ\У ргодгат зігаїеціез;
рагіісіраіез іп їЬе деуеіортепі оГ Ьизіпезз ріапз Гог пеи рго£гатз, зріп-оГР ргоіесїз апд

ргоугатз:
- зейіпя ехрепдііиге езіітаіез апсі гаіез;
- апаіугіпд рго^гат ехрепсІііигез/геуепиез;

рагіісіраіту іп іЬе сІеуеіортепі оГіііе ргодгат Ьид§е1,
- Ьеірз ігіепїііу Гіпапсіаі еуаіиаііоп сгіїегіа Гог ргозресііуе рго^гатз іЬгоіщїіоиІ їЬе зігаїе^іс

ріаптпд ргосезз;

4) Ітріетепій оуегаіі тапа§етепі оґ іпе Роипсіаііопз' Ьис1§еі5, такез Ьисідегз іп іііе ІК1'
@гап1з тапа^етепі зузїет (ОМ8), іпсіидту §гапі ЬисІ^еіз УЗ. орегаіюпаі опез апд ргодгат
Ьисідеіз УЗ. абтіпізГгаїіуе опез;

- сгеаіез Бид^еі 1ед§егз;
- тапа^ез асііуіїіез \УІІЬ іЬе а і т іо ргеуепї зі§пійсапг уагіапсез Ьег^ееп іЬе Ьисідеї

ехрепйііигез;
- таіпіаіпз їЬе орегагіопаі тгегпаі Ьцсіцеі ргосезз, іпс1исііп§ тодіГісаїіопз апсі аііосаіюпз;

ргерагез сазп Йо\у ріапз оп а ге^иіаг Ьазіз,
сопігоіз Ьи(і§еї ехесиііоп ргіог 1о еіїесііп^ раутепіз оп а ге^иіаг Ьазіз;
ехсЬап§ез тґогтаііоп УЛІП геіеуапі сіераЛтепіз оп іЬе гезиііз оГЬис^§еі ріаппіпд апсі
іііеіг Ьисіуеіз;

- епзигез гЬаі ШР'а Ьисі§е1 гпападетепі, Гіпапсіаі роіісу апсі ргосейигсз, аз шеіі аз іпе асіиаі
изе оГйтдз Ьу ШГ Ье Ігапзрагет Гог 081.

5) Макез гесоттепдаііопз апд ргоуісіез аззізіапсе Іо іНе ІК.Р Іор тападетепі іп
Ьоіп Гогещп апсі сіотезіїс сіопогз.

6) 8есигез
- ргерагез апсі зиЬтііз ґог сопзісіегаїіоп Ьу іЬе Ехесиііуе Воагд ге§и1аг геройз оп іЬе зіаіиз оі

Ьисідеї ехесиіюп ю сІаїе оґеасЬ ЕХЄСШІУЄ ВоагсІ тее ітд,
- зиЬтііз ироп ^ и е з ї Іо Ргодгат Воагсіз апд Кирегуізогу Соипсіі ТКР'з аппиаі герогі апсі

аисіког'з герогі;
епзитез іітеіу апсі сопзізіепі ехесиііоп оґіЬе рго^гат апсі асітіпізігаііуе Ьидйеіз оп а уеагіу

Ьазіз,
ргерагез апаіуіісаі герогіз Іо ІКР'з Ехесиііуе Воагд апд Ехестіуе Оігесіог;

7) Макез гесоттепдаііопз іо ІКР'з їор тапа§етепі апд/ог ішііаіез Гіпапсіаі топіЮгіпй апд
аидіїіп^ оГ рі^есіз, орегаіюпаі рго]есіз, зріп-огї ог§апІ2аіюпз, ехізііп§ апд роіепііаі
§гапіеез, еіс.

8) Макез Гіпапсіаі апаіузіз апд еуаіиаіез іНе еШсіепсу оГїЬе ехійііпд огуапігайопаі зтгисіиге,
апд ідепігГіез агеаз Гог ітргоуетепі ог тодіГісаііоп «іїп епзиіпд гесоттепдатюпз Іо
Ехесиііуе Оігесіог.



таїїегз. Ар]

1СІ5 1ПІО (ІОГПЄ:



23)РГОУІС1Є5 аскапсесі Ітаіпіпй їо зепіог Япапсіаі зіаіТ іп сііе Іосаі Іедізіаііоп апсі 081
йпапсіаі роіісу, аз шеіі аз іп 5ип Зуаіетз. і

24) Огуапі2Іп§ оп ап ОП§ОІПІ> Ьазіз сопґегепсез їог їїпапсіаі етріоуеез іо кеер їпет аЬгеазі оґ
їЬе ЄҐРЄСІІУЄ Іе^ізіаїіоп апсі 051 ^иігетепіз .

25) 5есигез [Не сотрііапсе \ИІК:

• ІК.Р'5 ассоипїіп^ зіапдагдз;
• І]кгаітап ассоипііпу зіапсіагсіз;
• Іікгаіпіап 1е§із1аііоп (Іах, іаЬог, сіуіі),
• О8Гз йпапсіаі роіісу апсі зіапсіапіз.

26) Огуапігез а<ітіпізіепп£/Ьис1§еіш£/р1аппіп£ «огкзііорз іЬг рго^гат апй асітіпізїгаїіуе
етріоуеез.

П. АиіЬогіІу:

1. Ріпапсіаі Оігесіог тападез іЬе Ріпапсіаі Оерагїтепї, \уЬісЬ сотрпзез іЬе Рго]есі
Мапа^етепі БераЛтепі апсі Ассоипїіп§ Оїїісе.

2. Ріпапсіаі Бігесіог тапа^ез їЬе Маіпіепапсе Бераіітепі - \уіїНіп гЬе нсоре о?
аиіпогіїу с1е1е§аіес1 Ьу Ехесиїіуе Бігесїог,

III. 8иЬоі'(1іііаНоп :

1. Ріпапсіаі Бігесїог із сіігесііу зиЬоггііпаіе 1о Ехесигіуе Бігесгог.

Ш. <ЗиаІШсаііоп5 КСІЦІІІЧЧІ:

- НідЬег Гшапсіаі/есопотіс есіисаііоп;
N0 1еї5 іЬап [Іігее-уеаг ехрепепсе \уогкіп§ &г тіегпаиопаі огдапігаііопз.

- Ріиепі соттапд оґіЬе ІІкгаіпіап апсі Еп^іізЬ Іап^иа^ез.
- РгоГюіепсу іп гЬе ҐОНОУ/ІП^ зойшаге: 8ип Зузїетз У.4.2.6, М8 ОШсе, еіесігопіс таіі

апд іЬе Тпіегпеґ іп їЬе епуігоптепі оґіосаі сотриіег пеїшогкз оп іЬе Ьазіз 0^05 М8
\¥ішіо\уз 9хтТ/2000/ХР.

І ЬегеЬу сопЯгіп Науііщ Ьееп ГашіІіагшчІ лукЬ (Не Тегшв оГКеГегепсе:
" " 200

(РігзШате, Ратіїу Nате)
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Посадова інструкція

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Головний бухгалтер діє на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-ХГУ та національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку та Положення про головних бухгалтерів, або
Інших нормативних актів України щодо посадових обов'язків головного бухгалтера,
суворо дотримуючись всіх його вимог та положень.

Призначається або звільняється з посади Виконавчим директором і безпосередньо йому
підпорядковується.

І. Основні обов'язки:

Головний бухгалтер

1) Керує всією роботою бухгалтерії МФВ, пов'язаною з податковим та
бухгалтерським обліком і звітністю;

2) Несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методичних та
методологічних засад бухгалтерського обліку.

3) Розробляє пропозиції для адміністрації МФВ з питань фінансово-економічної
ДІЯЛЬНОСТІ.

4) Бере участь у підготовці щомісячного фінансового звіту до ІВС.
5) Несе відповідальність за своєчасність подання, повноту, коректність та якість звітів

до податкової інспекції й статистичного управління .
6) Контролює подання звітів до:

• Пенсійного фонду України (щомісяця)
• Фонду соціального страхування України (щокварталу)
• Центру зайнятості (щокварталу)
• Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

(щокварталу)
• Фонду України соціального захисту інвалідів



7) Надає підсумкові дані менеджерам програмного розвитку по витратах згідно статей
бюджету.

8) Консультує працівників програмного й адміністративного штату МФВ щодо правил
та норм бухгалтерського обліку, а також з інших питамь в межах своїх повноважень.

9) Постійно та своєчасно ознайомлює працівників бухгалтерії та адміністративної
служби МФВ із законодавчими актами та інструктивними документами щодо їх
використання в роботі Фонду.

10) Веде облік майна, забезпечує та контролює використання зобов'язань, наявність та
рух майна, використання матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до
затверджених нормативів та кошторисів. Здійснює аналітичний облік основних
засобів в інвентарних картках обліку основних засобів та аналітичний облік
нематеріальних активів. Нараховує знос по основних засобах та нематеріальних
активах згідно з законодавчими нормативами.

11) Несе повну відповідальність за проведення річної інвентаризації товарно-
матеріальних цінностей МФВ.

12) Забезпечує перевірку стану та відповідность чинному законодавству податкового та
бухгалтерського обліку в Кримському регіональному відділенні МФВ.

13) Консультує працівників програмного департаменту під час підготовки проектів
рішень, що сприяють виявлення та мобІлізування внутрішньогосподарських
резервів, формує звіти про фінансову діяльність МФВ в межах своєї компетенції..

14) Підписує разом з Виконавчим директором МФВ документи, що є підставою для
приймання і видачі коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання.

15) Веде журнали-ордери та оборотні відомості по рахунках:
• основні засоби (рах. № 10),
• малоцінні та швидкозношувані предмети (рах. № 112, 221),
• нематеріальні активи (рах. № 125, 127),
• матеріали (рах. №201, 111),
• запчастини (рах. № 207),

II. Керує:
1) Заступником головного бухгалтера;
2) Бухгалтером.

III. Підпорядковується:
1) Виконавчому директору;
2) У питаннях, які делегуються Виконавчим директором - Фінансовому директору;.

IV. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні/ відрядженні/
відпустці:

На час відсутності Головного бухгалтера (захворювання, відрядження, відпустка І т.п.)
виконання обов'язків тимчасово покладається на заступника головного бухгалтера;

V. Права:
Визначаються чинним законодавством.

VI. Відповідальність:
За якість І своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою інструкцією.

VII. Кваліфікаційні вимоги:



вища економічна освіта;
досвід роботи в міжнародних організаціях не менше 3-х років;
вільне володіння українською та базове володіння англійською мовами;
досвід роботи з бухгалтерською системою 8ші Зузїетз у.4.2.6, М8 ОШсе,
електронною поштою та Інтернет в середовищі локальних комп'ютерних мереж на
основі ОС М8 \УІҐІСІО\УЗ 9х/Ж/2000/ХР.

Посадовою інструкцією ознайомлений/а:

_2002 р.

(Ім'я, прізвище)

Н Саннікона І. Кругляк С).Бе\
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Є. Бистрицький

Посадова інструкція

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Заступник головного бухгалтера МФВ забезпечує правильність та достовірність
рознесення інформації на рахунки бухгалтерського обліку.

І. Основні обов'язки:

Заступник головного бухгалтера

1. Щомісячно готує фінансові звіти до податкової інспекції та статистичні звіти.
2. Забезпечує ведення податкового та бухгалтерського обліку.
3. Щоденно обробляє банківські документи по платежах та надходженнях на

валютні та гривневІ рахунки МФВ з рознесенням по рахунках
*~ бухгалтерського обліку та згідно статей бюджету.

4. Бере участь у проведенні річної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
МФВ.

5. Контролює своєчасність і правильність віднесення на витрати господарських
операцій МФВ.

6. Бере участь у підготовці щомісячного фінансового звіту до ІВС-Нью-Йорк
7. Вносить корективи в фінапсово-бухгалтерську програму УипЗузіетз по

витратах програм, проектах, адміністративному бюджету.
8. Надає підсумкові дані керівникам програм щодо витрат згідно статей бюджету.
9. Веде аналітичний та синтетичний облік по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними

особами у національній та вільноконвертованій валюті».



10. Веде аналітичний та синтетичний облік розрахунків між МФВ і організаціями за
продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги по рахунку 377
«Розрахунки з дебіторами та кредиторами".

11. Приймає та обробляє фінансові звіти Кримського регіонального відділення для
складання подальшої звітності МФВ.

12. Веде журнал реєстрації та оформлення виданих, повернених і використаних
довіреностей на одержання товарно-матеріальних цінностей.

13. Приймає накладні, товарно-транспортні накладні, прийомні акти для обліку,
контролю І оперативного управління рухом матеріальних цінностей.

14. Звіряє взаємозаборгованість з підприємствами, організаціями, що співпрацюють з
МФВ.

15. Забезпечує та контролює використання зобов'язань, наявність та рух майна,
використання матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до затверджених
нормативів та кошторисів.

II. Підпорядковується:
1) Головному бухгалтеру;

III. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні/ відрядженні/
відпустці:

1) На час відсутності головного бухгалтера (захворювання, відрядження,
відпустка і т.п.) виконує його обов'язки.

2) Виконує окремі обов'язки бухгалтера по обліку заробітної плати за дорученням

IV. Права:
Визначаються чинним законодавством.

V. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VI. Кваліфікаційні вимоги:
• вища економічна освіта;
• стаж роботи на посаді бухгалтера не менше 3 років;
• вільне володіння українською мовою та базове - англійською мовою;
• досвід роботи з бухгалтерською системою Зііп Зузіетз У.4.2.6, М8 Оїїісе,

електронною поштою та Інтернет в середовищі локальних комп'ютерних
мереж на основі ОС М8 \Уіпс1о\*5 9х/№У2000/ХР.

З Посадовою інструкцією ознайомлений/а:



_2002 р.

(ім'я, прізтще)
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Посадова інструкція

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

Офіс-меиеджер є матеріально відповідальною особою та відповідає за
матеріально-господарське забезпечення діяльності окремих офісів.

I. Основні обов'язки

Офіс-менеджер:

1) Організовує отримання, облік, збереження і розподіл матеріальних
цінностей та забезпечує їх належне використання;

2) Забезпечує діяльність складу з належним обліком та документальним
оформленням матеріальних цінностей;

3) Забезпечує утриманням в належному стані офісів, прилеглих до них
територій та житлових приміщень Фонду;

4) Здійснює розрахунки щодо сплати всіх комунальних послуг, послуг
телефонного та мобільного зв'язків та вести їх облік;

5) Технічно забезпечує проведення засідань, нарад, конференцій, а також
повсякденну діяльність офісів за відповідними заявками:

6) Негайно вирішує проблеми, визначені у ході вивчення стану та умов праці
співробітників Фонду;

7) Своєчасно готує документи стосовно списання основних засобів та
малоцінних матеріалів по статтях № 01. 5, 12-1, 12-2 бухгалтерського обліку;

8) Виконує окремі доручення керівника відділу.

II. Підпорядковується:
1) Керівнику Технічного відділу;
2) Виконує доручення та надає звіти адміністрації МФВ.



III. Порядок заміщення виконання обов'язків при захворюванні/
відрядженні/ відпустці:

У випадку виробничої потреби (захворювання, відрядження, відпустка і т.п.)
тимчасово заміщує керівника технічного відділу на період його відсутності.

IV. Права:
Визначаються чинним законодавством.

V. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VI. Кваліфікаційні вимоги:
• вища технічна освіта;
• досвід роботи :>, М5 ОШсе, електронною поштою та Інтернет в середовищі

локальних комп'ютерних мереж на основі ОС Ми Шішіошз 9хЛМТ/2000/ХР;
• вміння працювати з системою управління проектами МФВ.

З Посадовою інструкцією ознайомлений/а:

2002 р.

е.і.
' (підпис) (ім'я, прізвище)

А. Осовський 1 Кругляк О.Беч
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АДМІНІСТРАТОР БАЗ ДАНИХ

Адміністратор баз даних забезпечує безперебійну роботу всіх баз даних МФВ,
системи управління грантами та зв'язок системи управління грантами з фінансовою
системою.

1. Основні обов'язки:

Адміністратор баз даних

1. Адмініструє бази даних МФВ та забезпечує їх безперебійну роботу

• Виконує функції з управління користувачами в базах даних, включаючи
розподіл привілеїв доступу, керуючись затвердженою Виконавчим
Директором МФВ політикою розподілу прав доступу користувачів до
ресурсів локальної комп'ютерної мережі та інформаційних систем МФВ.

• Забезпечує захист інформації в базах даних, включаючи резервування та
дублювання інформації, а також поновлення даних у випадку їх знищення.

• Розробляє та впроваджує процедури захисту інформації в базах даних,
• Встановлює та підгримує на сучасному рівні програмне забезпечення баз

даних і проводить необхідне оновлення версій.
• Спостерігає за використанням даних спеціалістами з інформаційних систем

та групами користувачів. Контролює продуктивність баз даних та вживає
необхідних заходів щодо підтримки швидкодії системи на оптимальному
рівні.

2. Забезпечує супровід та розвиток системи управління грантами, інформаційних
систем на основі баз даних.

3. Розробляє програмне забезпечення для системи управління грантами,
інформаційних систем на основі баз даних.

4. Планує та контролює розміщення та логічну побудову баз даних, розвиток
словника даних

5. Визначає та організовує структуру баз даних та їх зміст, Визначає головні
елементи структури даних, специфікації та взаємозв'язки, які становлять основу
даних організації.



6. Організовує, розвиває, впроваджує та підтримує корпоративну базу даних для
спільного використання працівниками МФВ.

7. Подає Керівнику відділу Інформаційних технологій пропозиції щодо
забезпечення надійного функціонування апаратного забезпечення та
програмного забезпечення баз даних.

II. Іиші обов'язки:
1. Бере участь в розробці загальної структури веб-сайту МФВ та забезпечує

розробку динамічних сторінок, форм та звітів, які базуються на інформації з баз
даних.

2. Проводить навчання для працівників МФВ з використання нового програмного
забезпечення га інформаційних технологій, які пов'язані з базами даних.

3. І Іадає технічну експертизу проектів підтриманих Фондом.

III. Підпорядковується:
1) Керівнику відділу інформаційних технологій МФВ:
2) Надає інформацію Виконавчому Директору, Старшому менеджеру з розвитку,

А Фінансовому Директору та Старшому менеджеру з програмної діяльності.

IV. Права:
Визначаються чинним законодавством.

V. Відповідальність:
За якість і своєчасність виконання обов'язків, покладених цією посадовою
інструкцією.

VI. Кваліфікаційні вимоги:
• Вища освіта в галузі комп'ютерних наук або технологій, відповідні

сертифікати про підвищення кваліфікації за фахом.
• Досвід адміністрування баз даних - не менше 3 років.
• Вільне володіння не менш ніж однією мовою програмування, досвід

підтримки функціонування інформаційних систем або програмних
продуктів.

—*. • Досвід підтримки програмного забезпечення та управління базами даних -
не менше 3 років.

• Володіння знаннями сучасних інформаційних технологій (М8 рпхіисіз,
Огасіе, ЇШВМ8, ЬА№, \^А№, ЦИІХ), з досвідом проектування
інформаційних систем.

• Володіння українською, російською та англійською мовами.

З Посадовою інструкцією ознайомлений/а:

^2002 р.

0, Ле&есщ<
(підпис) (ім'яЛірізвищс)

О Нездемоьський І Кругляк О Іїе\


