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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРХtАВ НА АДМIНI С ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Za :"'r.mаry.Ч аРn7 м, кам,янка-Бузька

Про заmверdнсення rIололrcення про
о блiко ву п о л im аку К ам' ян ка- Бу з ько i
р а йо нн ot d ер еrc ав н o'i oDlw iH ic mр а цii

Вiдповiднсl до lI.yHKтy ]0 частини п'ятоТ cTaTTi 22 Бюджез,ноttl Ko,r{eкc\'

УкраТни. частини шостоТ cTaTTi б та частини ,tрчгоТ cTaTTi 8 Закону УкраТни "'Ilpc'l

б,чхгалтерський об,тiк та фiнансову звiгнiсть в YKpaTHi'". lIyHKly б ТиповсlгО

IlоJlох(ення про бчхгалтерськ,ч служб1, бюд;кетноТ установи, затверд}кеного

постанOвою Кабiнетч MiHicTpiB УrtpаТни вiд 26 сiчня 2011 року J\Ъ 59, НацiоналЬноГО
IIоJIоження (станларту) б_чхгалтерського облiку в державному ceKTopi tr25 "змiни
облiкових сlцiнок та вигIравлення поN,Iилок". затвердженого наказом MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни вiд 24 грудня 2010 року ЛЪ |629. пунктч 4 розлiлу перШоГО

N{етодичних реко]\,lендацiй rrlодо об;riковоТ полiтики суб'скта дерЖаВнОго секТорУ.

затвердже}lих наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 23 сiчня 20l5 року ЛЬ 1l
(iз змiнами). с,гаттi 44 Закону УкраТни "Про мiсцевi lержавнi адмiнiстрацiТ", з },Iетою

формування сдиних пiдходiв до об"цiковоТ полiтики розпорядникiв коштiв FIижчоГо

piBHlI обласrлоТ деря(авноТ адмiнiстрачiТ:

1. За,rверлити l-Iсl.,tсlження rrpo обriкову полiтику Кам'янка-БчзькоТ раr"тонноТ

державноТ алмirliстрацil'. rцо Jо.]асться.
2. Сlгрл,ктурнишi пiдрозлi.пам райлержадмiнiстраrtiТ пiлготувати проеItти

розпорядчих дOк}]N,Iентiв про об"чiков,v полiтик,V та подати iх на поГоД}Itення цо

районноТ державноТ адмiнiстрашiТ.
З. Визнати таким. Iцо втратило чиннiсть. розпоряп,ження голови

райдержадмiнiстрtrцiТ вiд 06 травня 20l5 poK_v JФ149/02-08i15 кПро сlрr-анiзаuiю

бу,хr,алтерського tlб;tiк1, тi1 сlб;Iiкову псlлiтикy в Кап,I'янка-Бузькiй райсlннiй
державнiй адплiн i стра l lii>.

4. Ксlнтроль за виконанняN,I розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадмiнiстрацiТ А,Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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положення
про облiкову полiтику Кам'янка-БузькоТ районноi державноi

..aадмlнIстрацlr

,, 1. Положення про облiкову полiтику Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi алмiнiстрацii (далi - Положення) визначае методи оцiнки, облiку i
процедури, якi застосовуються суб'ектом державного сектору для ведення
бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансовоi та бюджетноТ
звiтностi, не визначенi нацiон€шьними положеннями (стандартами)
бухгалтерсъкого облiку в державному ceKTopi або щодо яких передбачено
бiльш нiж один ix BapiaHT, а також строки корисного використаннrI груп
основних засобiв та нематерiальних активiв.

2" Одиницею анаJIiтичного облiку запасiв визнасться ix 
"Jй*.rrуuання,додатково облiк запасiв може здiЙснюватися за номенклатурними номерами.

2.|. У мiсцях зберiгання запасiв матерiально-вiдповiдальнi особи ведуть
кrлъкiсниЙ облiк руху запасiв у книзi складсъкого облiку запасiв за
наЙменуваннrIми, номенклатурними номерами та кiлъкiстю. Щокварталу на
дату балансу спецiалiст буцгалтерськоi служби, вiдповiдальний за ведення
облiку зашасiв, проводить вибiркову звiрку фактичноТ наявностi запасiв iз
записами у книзi та даними бухгалтерського облiку.

2.2. У бухгалтерсъкiй службi облiк запасiв ведеться за найменуваннями,
номенклатурними номерами в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб - в
оборотних вiдомостях за кожним субрахунком i в кiлькiсному та сумарному
вимlрах.

2.3. Вiдпуск Запасiв у використаннrI, iнше вибуття здiйснюв ати за цiною
..?
lX придOання. 

, "
2.4, Суми транспортно-заготiвельних витрат, непрямих податкlв, 1нших

4. Нарахування амортизацiТ проводиться на дату рiчного балансу.

. ,. 5. У разi виправлення 'суттевих 
помилок, якi вiдносяться до попереднiх

перiодiв, та повторного складання фiнансовоi звiтностi встановлюеться
нульовий порiг суттевоi помилки.

У нацiонаЛьних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку в
державному ceKTopio та обов'язково обгрунтовуються й розкриваються у

запасiв v
J

зi cTpoKiB
активiв,



фiнал;совiй звiтностi, а також у
сш-рияiотъ бiлъшi достовiрномlz

2

випадках, коли
вiдображенню

зъдiirи до облiковоТ шолiтики
Е бухгалтерсъкOе,tл/ облiку



Додаток 1

до Положення про облiкову полiтику

Кам'янка-БузькоТ районноi

державноТ адмiнiстрацiТ

Строки корисного використztннrl основних засобiв

N
зlп

Назва субрахунку Назва пiдгрlтlи Строк корисного
використання, poKiB

1
|Булинки 

та

lспор)ди
Будинки виробничо-господарського
призначення (пiдгрупа 1 ):
дерев'янi, KapKacHi й щитовi, контейнернi,
дерево-металевi, каркасно-обшивнi й
панельнi, глинобитнi, сирцевi, саtrлановi та
iншi аналогiчнi

20

без KapKaciB зi стiнами полегшеноi капл'яноТ
кJIадки, залiзобетоЕними, цегляними й
дерев'яними колонаN{и та стовпа.пли, iз
залiзобетонними, дерев'яними та iншими
перекриттями; дерев'янi з брущатими або
зробленими з колод рубаними стiнами

25

iз заrriзобетонними й мета-шевими каркаса.тrли, зi
стiналли з кам'яних матерiалiв, великих блокiв
i панелей, iз залiзобетонними, метЕUIевими,
iншими довговiчними покриттями та iншi
некласифiкованi

50

Матrтини та
обладнання

Вимiрювальнi прилади, реryлюючi прилади й
пристроi, лабораторне обладнання,
обчисrпова_шьна TexHiKa, медичне обладнання,
iншi матттини та обладнання (пiдгрупи 3 - 8)

10

Робочi машини та обладнання (пiдгррrа 2) 15

Силовi мzlшини та обладнання (пiдгрупа l) 10

3 Транспортнi засоби Корпуси та причепи автомобiлiв (пiдгрупа 1) 10

Автомобiлi легковi з двиг}.ном внутрiшнього
згораннrI об'емом цилiндра (пiдгрупа 1):



бiльше 2500 см куб, та iншi

Автомобiлi вантажнi (пiдгрупа 1):
вантажопiдйомнiстю до 5 т

вантажопiдйомнiстю вiд 5 т до 20 т

ваrrтажопiдйомнiстю бiльше 20 т та iншi

Ав_тобуси з двиг}.ном ",rу.рi-rr"Й .Йр*Й
об'емом цилiндра (пiдгрупа 1):

о 2800 см куб.

понад 2800 см куб. та iншi

Iнструпленти,
прилади та
iHBeHTap

Iнструменти (пiдгрупа 1)

Виробничий та господарський iHBeHTap
(пiд.ру.rи 2 - З)

Насадження озеленюваJIьнi та доор-"""i

Iншi ocHoBHi Iншi ocHoBHi засоби

Необоротнi
матерiальнi активи

призначення

Необоротнi MaTepia,TbHi активи .""цtr"**"
призначення

nr) а
Перший заступник голови фdrflYt> А.С.Вашкiвський
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.Щодаток 2

до Положення про облiкову полiтику

Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi

адмiнiстрацiТ

Строки корисною використання немЕIтерi€lJIьних активiв

N
зlп

Назва субраryтrка Назва пiдгр5rпи Строк корисного
використzlння, poKiB

t ABTopcbKi та
сlмiжнi з ними
права

Авторське rrраво та сlмiжнi з ним
гIрава: право на лiтераryрнi, хlдожнi,
музичнi твори, комп'ютернi програлли,
прогр€lп,{и дJUI електроЕно -
обчислrова-шьЕих машин, компiляцii
даних (бази даних), фонограми,
вiдеограми, передачi (програми)
органiзацiй мовлення тощо

Вiдповiдно до
правовстановлюючого
док}мента, аJIе не менш як 2
роки

2 Iншi
нематерiальнi
активи

Права користування майном: право
користр€u{ня земельною дiлянкою,
KpiM права постiйного користування
земольною дiлянкою, право
користрання будiвлею, право на
оренду примiщень тощо

Вiдповiдно до
правовстановлюючого
док}мента

Перший засryпник юлови .IJ*b А.С.Вашкiвський


