
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Провідний бухгалтер відділу податкової звітності,  

планування і консультування 

(вакансія тимчасова, на час відпустки по догляду за дитиною 

основного працівника) 

 

Функціональні обов'язки: 

 Приймає участь у розрахуванні фактичних сум податкових зобов’язань з 

податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного податку, для 

своєчасного нарахування в системі SAP; 

 Здійснює підготовку відповідей по запитах контролюючих органів 

(заперечень) та супровід податкових перевірок в межах своєї сфери 

діяльності; 

 Забезпечує підготовку проектів, розпоряджень, наказів в межах своєї 

сфери діяльності; 

 Здійснює впровадження та тестування необхідних налаштувань у разі змін 

податкової звітності; 

 Здійснює податкове консультування за запитом; 

 Формує фінансовий план та заявки на оплату в частині податку на 

прибуток, податку на додану вартість, акцизного податку; 

 Здійснює плановий розрахунок для бюджету по всіх податках і зборах; 

 Здійснює контроль та бере участь у проведенні інвентаризації розрахунків 

з бюджетом з податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного 

податку; 

 Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для 

збереження їх протягом установленого терміну; 
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 Контроль за складанням податкової звітності з дотриманням 

методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням 

особливостей діяльності Товариства і технології оброблення даних; 

 Постійно опрацьовує нові нормативно-методичні та довідкові документи з 

питань організації та ведення податкового обліку; 

 Досліджує внесення змін та нововведень у діючому законодавстві, теорію 

та практику управлінського обліку, досвід інших компаній, який доцільно 

використати в Товаристві; 

 Надає методологічну підтримку підрозділам підприємства, ініціює 

доопрацювання у разі зміни податкового законодавства або облікової 

політики у програмному продукті SAP в межах компетенції. Постійно 

контролює та вивчає зміни з питань трудового та податкового 

законодавства України; 

 Організовує підготовку та надання податкової звітності та іншої 

інформації внутрішнім та зовнішнім користувачам. 

 

 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта за фахом облік і аудит. 

 Досвід роботи на аналогічних посадах не менше 2-х років. 

 Знання SAP; 

 Знання національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (в 

частині своїх повноважень). Знання законодавства України в області 

обліку та податків, господарського та адміністративного кодексів України. 

 

 Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення. 

 Можливість горизонтального та вертикального росту. 

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування. 

 Компенсація оренди житла у випадку релокації. 

 Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси). 

 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). 
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 Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії. 

 Програми розвитку керівників. 

 

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

