
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Бухгалтер (з дипломом магістра) ІІ категорії 

 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового обліку. 

 Брати участь у проведенні інвентаризації, оформленні матеріалів інвентаризації. 

 Перевіряти та контролювати матеріальні звіти та іншу розрахункову звітну 

документацію. 

 Проводити списання товарно-матеріальних цінностей. 

 Забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних 

первинних документів та бухгалтерських записів, забезпечувати підготовку 

оброблених документів, реєстрів і звітності та їх зберігання, готувати дані для 

включення їх до фінансової звітності, здійснювати складання окремих її форм. 

 Використовує  КАСК Товариства під час виконання завдань. 

 Забезпечувати своєчасне та якісне внесення актуальної та достовірної 

інформації до бази даних КАСК за відповідним функціональним процесом. 

 Виконувати інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції.  

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Досвід роботи за спеціальністю від 2-х років. 
 Закони, постанови, податковий кодекс України,  

 Знати: 

- розпорядження, накази, нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали органів 

державного управління, фінансових і контрольно–ревізійних органів з питань організації та 

ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та подання фінансової звітності, в 

тому числі Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

Положення “Про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, Положення 

(Стандарти) бухгалтерського обліку. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння працювати 

в команді. 
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Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення  

 Можливість горизонтального та вертикального росту 

 Компенсація оренди житла у випадку релокації 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів) 

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей) 

 Робоче місце – Полтавська область, Лубенський район, с. Піски. 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, в 

якому враховані відмінності кожного працівника. 
 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

