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ВiдпоЬiдЁо до Закону УкраiЪи "Про бухгшrтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в УкраiЪi" вiд rc.a7.t999 J\b .996-XIV, Типового шоложення про
бухгалтерсъку слryжбу бюджетноi установи, затвердженото постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.0|.2011 J\b 59, Нацiональhого положення
(стандарту) бухгалтерського облiку в державному ceKTopi 125 "Змiни облiкових
оцiнок та виправленнlI помилок", затверджеЕого нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 24.\2.20\а Jф |629, ГIлаrry paxyHKiB бухга-гrтерського облiку в

державному ceкTopi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украrни вiд
Зt.|2.20tЗ N9 !20З, cTaTTi 44 Закону УкраiЪи "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацil' та iншrих нормативно-правових aKTiB Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи та .Щержавноi казначейськоi служби
УкраiЪи, якi реryлюють питаннrI бухга-птерського облiку та звiтностi, з метою
наrrежноi органiзацii та удоскон€tлення системи ведення бухгалтерського
облiку, скJIаданшI та подання бюджетноi i фiнансовоi звiтностi:

1. Затвердити Положення про органiзацiю бухга;lтерського облiку в
Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацii, що додаеться.

2. Управлiнню фiнансiв Кам'янка-БузькоТ районноТ держалноТ
адмiнiстрацii (Л.Барила), управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-
БузькоТ районноi:державноТЪдмiнiстрацii (А.Загайко), вiддiлу освiти Кам'янка-
БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацii (В.Ковтало), сектору культури
Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii (Л.Водонiс) забезпечити

розроблення та затвердження протягом десяти робочих днiв з дня отриманнrI
цього розпорядження ПоложеннrI про органiзацiю бухiа_тlтерсъкого облiку у

L iз Типовим положенням та забезпечити його подЕtIIьше

ВИКОНаНЕЯМ РОЗПОРЯДЖеННЯ ПОКJIаСТИ На ПеРШОГО ;
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ПОЛОЖЕНЦЯ
пр0 органiзацiю бухгалтерського облiку в Кам'янка-Бузькiй районнiй

державнiй адмiнiстрацiТ

1,. Загальнi положення

1. Положення про оргаЕiзацiю бухгалтерського облiку в Кам'янка-Бузькiй

районнiй державнiй адмiнiстрацiТ (даrri - Положення) розроблено вiдповiдно до
Закону УкраiЪи кГфо бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>>,

<<Тишового шоложення про бухгалтерську службу бюджетноТ устаноВи>,
затtsердженOго шостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.01 .20|l Jф 59,

Наr{iоналъних пOлOжень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державнOМУ
ceKTopi та iншлих нормативно-правових aKTiB Кабiнеry MiHicTpiB УКРаТНИ,

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни та,ЩержавноТ казначейсъкоТ служби УкраiЪи, яiii

регулюють IIитаншя бухгалтерського облiку та звiтностi, з MeToIo налеЖнОТ

органiзатдiл та удоскон€Lлення системи веденшI бухгалтерського облiкУ,
складання бюджетноТ та фiнансовоТ звiтностi у Кам'янка-Бузькiй районнiй
державнiй адмiнiстрацiТ (дапi - Установа).

2" Органiзацiя бухгатrтерського облiку Установи мас забезIтечувати:

- пов}Iоту, достовiрнiсть та своечаснiсть вiдображеннrl фактiв фiнансово-
господарськоТ дiялъностi в бухгалтероькоNIу облiку та фiнансовiй звiтностi;

госшOдарськоТ дiяльностi не лише виходячи з Iх правовоТ форми, а й з

урахуванняtvt ik економiчного змiсту;

- дотримання вимог бюджетного законодавства, зокрема IIJ.ОДo

еконоI\4ного та ефективного витрачаннrI бюджетних коштiв;

* контролъ за наявнiстю та pyxol\л майна, використанням фiнансових i
матерiальних (нематерiальних) pecypciB вiдповiдно до затверджених
нормативiв, кошторисiв i паспортiв бюджетних програNI;

_ запобiгання виникненню негативних явищ у фiНансово-господарськiй
дiяльностi, виявлення й мобiлiзацiю внутрiшньогосподарських резервiв.

3. У своiй дiяльностi Установа керуеться Конститучiею та закона]\{и

УкраiЪи, зокрема Законом Украiни <Про державну службу>>, актами Президента
Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншими нормативно - правовими
актами, наказами ,Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи, нак€LЗаМи

Установи"
облiку здlиснюеться вiдповiдноОрганiзацiя бухгалтерського облiку здiйснюеться вiдповiдно ДО

Бюджетного кодексу Украiни, Податкового кодексу УкраiЪи, Закону Украци
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<Про бухгыrтерський облiк та фiг,а,нсоЕу звiтнiсть в УкраiЪi>>, ЗаконУ УКРаТНИ

про .Щержавний бтоджет YKpaiHr. на вiдшовiдний piK, постанов i розпОРЯДЖеНЬ
Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪi.t" l+аказiв b4iнicTepoTBa фiнансiв УкраiЪи Та

,ЩерхсавноТ казцачейськоТ слухсби УкраiЪи, Положення шро бухгалтеРСЬКУ

службу Установи, IdьOго {fолоэкення та iriших норN{ативно - ilраВових aKTiB, ЯКi

регламентують бrоджеткi вiдносинрt i фiнансово - господарськУ дiЯльнiСТЬ
Установи.

4. Брtга,rтеl]сiэхilt{-i обl'iлl rl Y*TaHoBi *здiйснюетъся вiддiлоъд фiНанСОВО-
гGсIiФдарсЬК$ГС) забезшс,чеIi]r,ji9 яу ttу €. 0труктурниL{ гliдроздiлом В апаратi

рал-{деря{адмiнiсriзецiТ, вид .{к{,}1-* ]gл9ж}.I,1,ь вiд обсяry, характеру i складностi
бl,хгалтерсьiсоТ рэ,5отлi. В,ддi.r фiшансово*гOсподарського забезпечення
пiдпорядковустьс;а Сiсэгtо;еЕ,€дitь* з_еlзiвниlковi Установи або його застУпнИКОВi

та керiвниковi а{таратy. Фчсзlтьос вiддiл Еачатrъник вiддiлу фiнанСОВО-
господарськсго забезпеrлеЕI [я-г?зловний бчхгалтер Установи.

Права. та обгэв'язlки нз-lтFi[ь}iиЕа i Bcix пФсадових осiб вiддiлу фiнансовО-
гOсшодаIрськогФ забезш*ченнr{ Rиз}lача.}Фться нФр&dаIv{и трудOвого закOноДаВСТВа

УкраТни. Законоья Украjтtи к]Фо 6-trкгатлтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaTHi>>, <<Тиllовиъя цоЕФ}{f;t{.+.ýl'{ прФ бyхгалтереьку службу бrоДхtетнОТ

установиD} затtsе_рдх{ениl\{ пOстацгJвФIс Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи РiД
26.a1.20t 1 Ns 59, Г{сэлоэкенtз_ пд ýрФ вiддлд фiнансово-господарського
забезrеченЕtя, }ia gкий г_[Фкýа[аtстьOs функцif бухгалтерськоТ служби,
Затверц}кени&t ФкрЁjе4i4}я ".пФЗIlС}i}.gitчиý/{ JIOKУM€HTOM, ЗаТВерДЖенИМи ПосаДоВиМи

i.нструкцiями та ldи:vt l-Топожечгiяь{"
CTpyKT,gюa вrцдiлу фl_нпвсов+-ъ*r-ооllодарського забезпечення Та Ti

кiлькiсний сюта.л tsста}{Фвлhfi..!,гься тl,{,татни}"{ розшисом Установи, з урахуванняМ
шрошозиI{iй надаль}iи$iа вiддi:rу t.{;i;:анс*вO-гсOподарського забезпечення.

5, FIsгr;альл+т,.к ],;i.l_i,]лy tiэi.щаr"сс:вr-г,эс{тс}дс,реькOго забезгlечення-головний
бутlгалтсэiз тlз,.1iл;tст,i.с_,т i_l]_,,},Li:}_|1 .i_,l:i.гсгз пiдгrис1, фiнансово - господарських
докумс:iатiв {:ia ,Гl1,1,tr, r]iд;{;-l,j,j:i):,Ti - оссба, на яку шOкладаеться виконаннji
обов'язкiв ilt.ч&J{Еljr]Ka Bi,".lii,i, фiна;lсовФ*гссilOдарсъкФго забезпечення)
вiдповiд{чс дз ilакilзr, iz',,)1,1i1{,}rз!,_ гi[: rla.Il:].m1{_f [храва глiдrrису.

6. Бухгалтерськиz c.;ti:ri.,. t.;l.t,,<, гоlilодарсъких огlераrцiй здiйонюетБЬя У
гривнi, гlэlrlловit"; Cý}i,],,:_{i 1.1.o,,lill:,,,,, _i; ч,сноJlOгlчному i]Oрядку За ь{еМOрiалЬl+О-

0рдер;1;:Еl ф:;:,ttоr-: _l1"1jщ,: ii:ii,.;)l:rl,j,iit]ii;tfrM IrрогрВе{-Н0}-Ф КOМГ{ЛеКС)i ДЛЯ ОбЛiКУ

зашис.:з ё1llгэ;r::е;}1L:*},.il,t {il1;]] i.j1.]:i * ,зблi;сових регiстрак i,a фор* меморiа-чЬНих
ордерiэ, затв;ltц]к,сljiiл}l }iiзKi}:,, .l l",|iя".;lсрстfiэ фiшаrтсiв УкраТни вiд 08"09"2а|7
}fо7{t .llrl.l,-, l1.1j,\clrv\r.i-r:;.1l]l:-,,-i;:,-,-:-\,y*!,L _..Г_ll,,.i.]:i}._ i;_tjpiД fuiСN{ФРlаJfЬНИХ ОРДеРlВ 1 1НШИХ

облiкс.tз;а,li p(}l jq:,i.T",iч i;уб'f ,:г-i],] ii{il.!}1,1.B.p{i]I,Ф с*ктФt1\1 та ilоряДК5r ТХ СКJIаДаННЯ>>, За

загалъjjи}у{ та cfieт_{iaцT.I-]iTIvi f-}fi.,,,iтз.,,Ii{ ]lfi.$ка.RlлФго бнздNсету окреа{о, у розрiзi кодiв
ппOгоамЕ{оТ т э eKol.1.,:iti,TrяOj' :{],з._:р;-,:.з:лтяit вида-гкiв ,щер,ч{авнOго бюдхtетУ"

iЦеморлэlтььlj gэr,,деi,9 "{та1|]!,1I,-.1; &taT:z ts?}зву, перiод ресстращiТ госпоДарсъКИХ
опетэа,_lлвi. _1]Фtацч,, ;,,iзi:qryи,цlr,- ii ,lt,цгиlи або iнrrri данi" що даЮтЬ ЗМоry
iДеЧтrтфildl/Е?.з]Ld rrci6, ". 

,г:1 (ip;lt..lI ,l1tJ?|),J Е, 
_r_l 

ilз1 gклзданлтi.



Операцii в облiкових Meмopia;rbHиx ордерах вiдображаються не пiзнiше
настуtIного робочого днrI пiсля надходження до бухгалтерсъкоТ служби
первинних документiв, але не пiзнiше останнього робочого днrI звiтного мiсяця.

7. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй е

первиннi документи, якi фiксуютъ факт здiйсненнl{ таких операцiй i мають бути
складенi пiд час ik здiйснення, а якщо це неможJIиво - безпосередньо пiсля ik
завершеннrI.

Господарськi операцiТ повиннi бути вiдображенi в облiкових
меморiальних ордерах у тому звiтному перiодi, в якому ik здiйснено, якщо iнше
не передбачено угодами.

ОформленнrI та поданнrI tIервинних документiв здiйснюсться вiдповiдно
l до вимог <<положення про документаJIъне забезгrечення записiв у

бухгалтерському облiку>>, затвердженого нак.вом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 24.05 .1995 J\Ъ 88, та цъого Положення.

Yci первиннi документи, що надходять до вiддilгу фiнансово-
господарського забезпеченнrI, перевiряються на вiдповiднiсть форми та повноти
змiсту. У разi виrIвленЕrI невiдповiдностi первинного документа вимогам
законодавства у сферi бухга"штерського облiку TaKi докуменJи з письмовим
обцрунryванням шередают""" *"рi"никовi Установи. .Що or9"flro.o письмового

рiшення керiвника TaKi документи не приймаються до виконаннrI.

8. Ведення p€lxyнKiB бухгаrrтерського облiку дJuI узагальнення iнформацiТ
про наявнiсть i ру" активiв, капiтаrц., зобов'язань та фактiв дiяльностi методом
подвiйного запису здiйснюеться вiдповiдно до <ГIлану paxyHKiB
бухгшrтерського облiку в державному ceKTopi>>, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд ЗТ.|2.20tЗ J\b |20З, та <Порядку
застосуваншt Г{лаrту paxyHKiB бухгшlтерського облiку в державному ceKTopi>>,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 29.t2.20|5 J\b 1219.
Ведення позабалансових paxyHKiB здiйснюетъся за простою схемою (без
застосування методу подвiйного запису).

9. Помилки, виявленi в бухгалтерських меморiальних ордерах,
виправляються способом ((сторно) на пiдставi бухга"штерськоТ довiдки з

дотриманням вимог <<ПоложенЕrI про документЕtIIъне забезпеченнrI запиёiв у
бухгалтерському облiку>>, затвердженого HaKitзoM MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 24.05.1995 Jф 88, та <<Порядку скJIадання типових форпл
меморiальних ордерiв та iнших облiкових регiстрiв суб'ектiв державного
сектору)>, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Ущраiни вiд 08.09.2017
Jф755

10. Бу<галтерський облiк ведеться окремо за BciMa джерелами
надходженъ (загальний i спецiальний фонди державного бюджету) .u
бюджетними програмами (кодами програмноi класифiкацiТ видаткiв
державного бюджету), iнrшими операцiями, передбаченими законодавством, та
вiдображаеться в €диному балансi.

Ус1 меморiальнi ордери рееструют,ься в книзi кЖурнал-головна>. Облiк у
книзi <Журнал - голсвна) ведеться за субрахунками бухга-гrтерського облiку.
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11. Збереження матерiалъних цiнностей у розрiзi структурних пiдроздiлiв
Установи здiйснюеться на пiдставi вiдповiдного договору з особами,
вiдповiда-llьними за збереження матерiалъних цiнностей (дшri - уповноваженi
особи), нач€Llrьники вiддiлiв, завiдувачi сектором.

.Щля здiйснення контролю за використанням майна, що експлуатуеться
працiвниками, з якими законодавством не передбачене укJIаданн;I договору гrро

повну iндивiдуаrrьну матерiшrьну вiдповiда-ltьнiсть, уповноваженi особи
заносять

.{

вiдомостi до Журналу облiку матерiальних цiнностей (dоdаmок 1) та
закрiпляють необхiдне дJIя виконання сlryжбових обов'язкiв майно За

вiдповiдними працiвниками чи вiдповiдальною особою вiдповiдного кабiнету iз
зазначенням перелiку такого майна на конщретну дату та пiдпису особи.

i' Перемiщення майна мiж окремими працiвниками чи кабiнетами дозвоJuIсться
лише з вiдома уповноваженоi особи, за якою це майно закрiплено.

Уповноваженi особи та працiвники, яким передано для виконання
службових обов'язкiв вiдповiдне майно, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за

незбереження чи
реurльно завданих

пошкодженнrI переданих iM матерiальних цiнностей у межах
збиткiв.

|2. Перелiк посадових осiб, яким дозволено одержувДти та видавати
товарно-матерiальнi цiнностi (майно), у тому числi грошовi кошти, грошовi
документи та бланки сувороi звiтностi, якi несутъ повну матерiальну
вiдповiдаrrьнiстъ за TaKi дii згiдно з укJIаденими договорами, вiдповiдно до
посадових iнструкцiй та чинного законодавства УrqраiЪи, визначаеться окремим

розпорядчим документом Установи.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей (майна), |рошових документiв та

бланкiв сувороТ звiтностi ведеться в кiлькiсному та сумарному вимiрах за
найменуванЕями одиниць облiку та в розрiзi матерiшrьно вiдповiдальних осiб.
Матерiально вiдповiдальнi особи ведутъ облiк у кiлькiсному вимiрi та. за
найменуванIuIми одиниць облiку.

Щанi облiку товарно-матерiальних цiнностей (майна), у тому числi
бланкiв сувороi звiтностi, якi закрiпленi за вiдповiдними матерiально
вiдповiдальними особами, мають вiдповiдати даним облiку бухгалтерськоi

чслужби Установи.

13. Використанi для забезпеченнrI безперебiйноТ роботи .urru.",
матерiальнi цiнностi, якi Mop€Llrbнo застарiлi, фiзично зношенi, непридатнi для
подальшого використання та вiдновний ремонт яких неможливий та/або
неефективний, а також недостачi пiдлягають списаЕню за наявностi
пiдтвердних документiв лише з дозволу керiвника Установи або особи, яка
виконуе його обов'язки, та керiвника апараry.

|4. Перiодичнi видання (газети, журнzrли тощо), що придбаваються

видатки в Mipy отриманнrI видань.

tr5. Проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiztльних активiв,
матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших
статей балансу Установи проводятъся вiдповiдно до вимог <<ПоложеннrI про
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iнвентаризацiю активiв та зобов'язанъD, затвердженого нак€Lзом MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни вiд 02.09.2014 Jф 879 (даrri - Положення }lb 879).

,.Щля проведеннrI iнвентаризацiй у строки, визначенi ПоложеннrIм J\b 879,

за окремим розшорядчим док}.ментом Установи утворюються спецiальна
iнвентаризацiйна комiсiя.

16. В установах облiк грошових документiв у нацiональнiй валЮтi
(коштiв, що мiстятъся в оплачених ггутiвках у санаторii, проiЪних документах,
чекових кни}кках тощо), бланкiв посвiдчень, бланкiв трудових книжок Та

вкладишIiв, здiйснIсеться з використанням типових форtvt первинного ОблiКУ

бланкiв сувороТ звiтностi, затвердхtених Еакzвом MiHicTepcTBa статистики
УкраТни вiд 11.0З.1996 Ns 67.

l yci грошовi документи, бланки посвiдчень, бланки трудових книжок та
вкJIадишiв зберiгатоться у вiдповiдних сейфах матерiально вiдповiдальних осiб.

17. Щля аналiтичного облiку готiвкових операцiй, касових та фактичних
видаткiв, KeпtTа-r;Hи;il виr{аткiв, отриманих i перерахованих асигнувань,
прлlйн;;тих зэбlв'яза,;ь застосзtsiч}ать*я форми карток i книг ана.цiтичного
облliтс1,. затеэr."дrrсе*ч, ,{?ritз*зL-]lr',i lvtiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 29.06.201'7

}ч604.

i5. Гiервинiтi локументи та облiковi регiстри, якi були пiдставою для
складання звiт:;эг;Ii, й тз.ltJ}t бlrхгазтерськi звiти зберiгаються вiдповiдно До
tsИIit ОГ in 0Pivi. }]a l, i- l,_ i-' " . i : 11 0 * I Iij 3I_] Cl ;: ra, l, aKTi а.

2. ФqiлЁк банкiвських операцiй

1" Рiсшэти, я;ti на,цходять у роз1l0рядженнll Установи, облiковуються на

ресOтрацiйних, сlтецiеtьних ресстрацiйних рахунках, iнших рахунках, вiдкритих

у Щерхсавнiй казначейськiй с:ii,жбi УкраiЪи, в порядку, визначеному наказом
I\4iHicTepcTBa фrнансiв }iкраТни i]lд 22.06.20|2 Jф 758 пПро затвердхtення
Порядку вiдкр,иття та закриттrI ,oaxyHKiB у нацiональнiй валютi в органах

Щерх<авнсi казначейськоi сr.1;,iби 5i t,:ра_Тни> та в окремих випадках, визначених
за_ксноцаЕстtsоllд УкраТни" * H;i гit}тФчliих рахунках, вiдкритих в установах банкiв.

Ана.цiтичний облiк наявяGстl та руху таких коштiв ведеться за ik видаN4и

та в созрiэi кOц;ts бл:,-iхсетноТ кдасифiкацiТ доходiв, видаткiв i кредитування
бюджr:ту"

2" Залl;;ll;си кrllлт,iв i]a ,aja).i.lFii{ax у бухгалтерському облiку повиннi
вiлrтов:,дати :]i1.I_1,{{llliar14 F.,эIцтi,.1: :,:. вriпI-{сками Щержавноi казначеЙськоТ служби

облiку повинн1

YKpa_ililt з вiд,-о.ri,jl-jlilý р€с,)тацi;-rшо;о, спецiального ресстрацiйного, iншого
paxyнIda, lзi;]в_;;zт сл 1,с д.тi,li }",:,,: э:r*.; ;з l; .

*,.,,'l;;i bcix ресi:т,,эацiйl+;ах (lэх}Еlкiв застосовуеться наскрiзна нумерацiя
fi,ia,l,;til,{1.{X,1,*}p,5,,,CI,];, i.зi-iиtrja.icчi{ з с}диýицi кожного бюджетного року.

З. t.}ii:еlк: Ёtа{-сВих ОпеРацiЙ
-| 

}Зе1;:r.г:ол: ,з$,i}8l,.1.rеjlп,.i-я тз Rедення касових операцiй
ЗДiЙ.-Н,t СТЬСУ !,,-.i ]'(,Ё',,- .{, j} ъ ,il*дохсння про ведення касових
нацiсналъттiй :.,;1дIс:, i Et \r*TaTHi>, затвердженого постановою Правлiння

в YcTaHoBi
операцiй у

Нацiо:lальнOгФ iiaнKy э'краiни вiд 1i9.1,'),"2017 J\Ъ 148 (даrri - Положення J\ф 148), i



(IТоряцку б.и<l,а:,.*рсi,i{sг+ clij;iK.i скремих активiв та зобов'язань бюджетних
ycTeнOij)i, за_,,зсL}дiыеi-{iJгý tjз.кJзO}t{ ]viiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02.04.2014
Jъ з72.

|,: ý;зя з.Ьi.;,.rir,.].:I]_я -"l];1с*Rli.:, *перацiй Установи застосовують форми
прибуткоЕс}гii й видэтяi}вого кассitих орлерiв (типовi форми J\Ъ КО-1, J\b КО-2),
вiдоллостi ца вуtгiлэ,ii; iэt,:;lер1 i,l;л;атiжна вiдомiсть), журнал реестрацiТ
ппзit-1,1"-L,::сlвr,л:.: : ,.y/\2:_1.f;,,lix ;{j.:a]]-!.]}i j.,}iiyMeHTiB (типова форма }lЪ КО-3), касову
KjJa;j' i_;,TtT-.bii _,|;2;_,,r.,rj КС- j}. iiii_i ii;i.iýдeцi В додатках до Положення j\Ъ 637, та

фор,м5, Акта. iliiLi ijc]\;jilэTаTii _;rв*ятаlэизацiТ грошових коштiв, що затверджена
наказ{iп,i t','ir,i*,тг,рi:т*а_ ;эlна.tлс,;э Ук;:а"лни вiд |7.06.20\5 Jф 572.

i. С:,.р-кi,,:э, ia,]'-al;_,]_ l]_l,,l,-iillii--;,, ся суворо за цiльовим призначенням.

,+. -,lio,ttT ,;?:ii;rr}ы" i,,],,i*.,,tri l- ft;j_ci територiального органу Казначейства
встаЕсвлI+э€ Ibi_;i": *lдlл*вlлrсл до iiоложення J\Ъ 148 окремим наказом
терlат*iэiаль HGl, _}'; рга'i }i яазн ачейс,i,в;o.

4 *fiжlк ччiцзвiтних сум

] Гэлi Ti:.il:з?,f 
"1,r,l1 

,",1;,,-,i*гlt,liliв Установи у службовi вiдрядження та пiд
час г,"lзоэм.т;ньr: .l,]i,-,MuцT э. lr*R'язаних з ними, застосовуються норми,
в,r:':':,:il,.,чr-l, 

'l':.r] 
] :ii:,l],.1]1/i ,:i]l: ,3,:]i:{iiJ 'эrкраiЪи, Кодексом законiв про працЮ

YKpa,in.ll. .ГIt],.:"i,il ,_:. _-:i,1!.,, ii ,.i;;,.::,lv |v-]il-ii,з,lрiв Украiни вiд 02.02.20|1 JЪ 98 <Про
суА4и та скJIзд tsитрат лла влдрядiкення державних службовцiв та iнших осiб, що
напрагiлятOтьея -r вi,цр:тдiкеЕlн}] rтiд_,,ц].емствами, установами та органiзацiями,
якi повнiстю або частксвФ чтримl,тотъся (фiнансуються) за рахунок бюджетних
коrштiв* {да;тi }focTaHoBa ДЪ 9Е)" Г{оложенням J\Ъ 148 та Iнструкцiею про
слухсбtъвi вlдряiiэs.е.1-I1-1я в &te]Kg}x УктэаlЪи та за кордон, затвердженою наказом
Мiнit:терс:гвз. ф'натлсiв Y,краТни вi,ц 1З.OЗ.1998 J\Ъ 59 (далi - Iнструкцiя J\Ъ 59).

2. Б;rlг:а,, г.)1 t}bl|l,,i'l t;б:ti. |};:з{]t:x},нкiв з пiдзвiтними особами ведеться в

розlliзi ;riдзl: iT, т,.,:к сl:; б.

|i" }{aпp,ai.i.l]i}{il, iт;:аr;iв;тикiв l. вiдрядження здiйснюеться вiдповiдно до
наказ:/ YcllllloBct з о*iрьалеFIlif&{ _,,ioi,c копii або витяry з накЕIзу.

z,$. К*:зiя I_lз,|сF-].\ ,*iitr ви,яг\i з Еа_казу про вiдрядження оформляеться у день
видачi на Ka:i.y* У g,л,ан*вокэ 

"

';, {lnlT r,рттlтэl-,,теi+нi ц*lэт{iiзrэика Установи у вiдрядження, за умови
сво€часýог{л нэда}Iня кочiТ наказ}. пlэо вiдрядження до бухгалтерськоi служби та
наявностi зiлкриз]{}i a.CIiг,HI/Bi:iI{b на Е}ахунках Установи за вiдповiдним кодом
eKoнoiяi.lнol Kчaqrтfi}iffailiТ BI4J_:B,гKIB. забезпечуетъся видЬча грошових коштiв
(aBa,r*c',r; ::Ii; lli,T,-l;;_-,1,_!:ig*],11. ý lr(_:";j&..{ :,,rlчл. ;эеобхiдних дJUI оплати проiзду, наймання
}КИТ,-1С]ВСi*L} Црр,Iч-LlIil:j:J,цi:, цсбови;< у розмiрах, що вiдповiдають нормам,
устансвленим l1ocTaнoBo}CI ЛЬ 9Ь.

d,. \'cTglH{_}IJi}, :.ll,i} г,i;lря21::_сас

РОЗРа)t)Ц{К{}:14 ]]itTE,aT l r,oa)c?,,:I,,.t,(

б).х гы: т epс,,;,El{ li" .-].i{,1r 
ll11 б ir. 1 li;iз в r ;..Ir1

ВИТi:;аtrаI'';:-;;i, "З }a t;'i L "-J, : :,]. jli.{J Ё :,{1i{

тrрацiвника, зобов'язана ознайомити його iз
:), скJIаденим вiдповiдальним працiвником
ijуý4и мають цiльове rrризначення й повиннi

B]l.{&-'li.



вiдпотiл;{нФ ,!Ф lJllbiC;]. j::.ilpn,{ HOi,,li,faTpitsHФ - правових aKTiB.

yKpaTrlrT B,i-T 28,il>1.r'Г,11 ,h{i 3.i_ ч,Iiал] - авансовий звiт), здаеться до бухгалтерськоi
слу]кби у rjт,рФкц. визначенi Г{ощаткOвим кодексом УкраiЪи та Iнструкцiею Jф59.
Разом iз ,,-,,},.,Jt, ,l]]rli+}il, ;"сý i:fiTýlIit)HTи в оригiна_lti, що засвiдчують BapTicTb
Г{O Гl Эс']Еtl{l{ EJIlT?"J?' i

', i i:ltИl.., r' !--1. i,l :;',.;jл -] ,,,_ _. -,iTlB, видании як аванс на вlдрядження,
пOiiс,р,гi-ст;с;л ,i|?, _::,i]ilii,iцjiяliii pt}x}x{oк Установи, вiдкритиЙ у ,ЩержавнiЙ
каз tla' . fi йt *. l :i 

-il, 
C._,'/},"l"tj -i У-к :_lati, а.

i]. :/ }-:,i,::i g;a;;BHo;.:; ч rтiдзвiтних осiб зuLлишку непогашеноi
забФргiJван*{]т] зif llt)гi-рJ!;.lми i:умами, видача нових сум пiд звiт не
здiй*гr*с,::ъ:rt.

, ?. .i:i,:.,i_li,_ ,]J]. q,:1,L-, i:lil iir..{,"{-,],;il*l] були здiЙсненi фактичнi вИТРати, що
ПеIJеВХdШУiФТь l'I_lе]'ичнi cyfuIrj ит,Llат на найм житлового примiщеннrl, та iншi
витра;иr, цЁред,iiаl,L'::]ii яtос:,.зiтовсiо ЛЪ 98, то TaKi витрати можуть бути
вiдшrкt,дсlва,ri з t. lbr_,,],.tjc, 1:|ii}i;: iit;з:анови згiдно з оригiнutлами пiдтвердних
Дili'iz11_;1;1ili.u,

'2" Нчмеъзатitр. зtзiтiв ýрФ Еик{}риотаннrI коштiв, виданих на вiдрядженIuI
абс пil1 звл,".:;,ilйс{iF"}стirt]я -.]],:i.ziнctiФ}il{ з 01 сiчня кожного бюджетного року.

',i, ,-ilr, эi_::,j,, .ll-is-Ii],, ,эал{lrrtiикiв установи, якi вiдповiдно до посадових
обов'*.зкiЕ ]зi;iк..r!{}ii{-yl,I} pg*t}T,{,i. тliэЕ'язанi зi службовими поТздками в Micbкoмy
тра.чспФр],:] зL,lг;j.liэfqi;i", i,lог}zir.:,,Yв"сr",1t4,яэ IIридбаваються електроннi картки для
Ц;),;,'113.i1-,, iiФ:': i.-::ji;It:i],,-|CiBlK,IT]r;i{ ii.L]j:rieceнi витрати на проiзд. Список таких
пращiгчикi_} i.]l1:l,,L:,,:C.{,,i,.:;,:rl t}t,l-.lc,jdliir1 -tJэзпорядчим документом Установи.

rlo.ire,;i,*r! g1,,.,'1_i;.11,,:, i{.i ,1]1gl.},1;; ,.дшкодовуютъся на пiдставi оформленого

| ,_ ,,,l,, . , ,.. :бiторами та кредиторами!

.:. .:'Т,1.{l*{ljfrl

YPaX}'riaHF.:i-ia Ё';1 \,I{-;г ]. lэ;
Kt),_le({'\' }'ri:,ai,liJ ., :.L.,_

j,i i TiaIi;,_i 4}l i.l j,rJц/г).

E{;i зак-у}.jiЕIiю TCIBapiB, робiт i uослуг укладаються з

(aKTiв Bpiкi.;,.i:}tiр.i,i,],эrj;,l i:, j,]Jц/г).



довiльна форма з урахуВанняМ вимоГ гку, [ку, Бку, Закону УкраiЪи <Про
публiчнi закупiвлi>> та iнших нормаТивно-правовlD( aKTiB.

4. Попередня оплата в договорах про закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг за
бюджетнi кошти передбача€ться лише в разi закупiвлi на строки, встановленi
постановоrо Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд2З.а4.20|4 Ns 117 <Про здiйснення
попереднъоТ оплати ToBapiB, робiт i послуг, Що закуповуються за бюджетнi
кошти), та при наявнсстi належним чином оформленого дозволу.

5. Списання дебiторськоi та кредиторсъкоi заборгованостi, строк позовноi
давностi якот минув, проводиться комiсiею, яка створюеться за окремим
наказом Установи в разi виникнення Takoi необхiдностi.

6. Сгrисання заборгованостi, строк позовноi давностi якоi минув,
проводиться вiдповiдно до <<порядку бухг€tлтерського облiку окремих активiв
та зобов'язань бюджетних установ)>, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 02.04.20|4 Ns З72.

7- Видача довiреностей здiйснюсться з дотриманнrIм вимог <<Положення
про докупдентZLIIьне забезпеченIUI записiв у бухгалтерському облiку>,
затвердЖеного наказоМ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 24.05.1995 Jф 88, з
рекомендованим офорп.rленнrlм вiдповiдноТ довiреностi.

б. Використання службових автомобiлiв
i. ВикористанIш службових автомобiлiв здiйснюеться з

вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.06.2003
впорядкУвання викорисТаЕня легкових автомобiлiв бюджетними
органiзацiями>>.

2- Нормативи витрачаннrI пЕlJIьного дJUI службових

дотриманнrIм
J\b 848 кПро
установами та

: автомобiлiв
встановлюIоться Hi1 rf(]FiOBi Норм витрат п€tпива i мастильних MaTepia;riB на
автомобiльному транспортi, затверджених HaKztзoM Мiнiстер.r"u rрЬ"спорiу
УкраiЪи вiд 10.02.1998 м 43 (даrri Наказ - J\b 43), та оформ.гrяються наказом
Установи

У разi вiдсутностi в Наказi N9 43 норм витрат пzlJIьного дJUI нових моделей
(модифiкацiй) автомобiлiв та автомобiлiв оригiналъноi комплектацii Taki норми
розробляються державним гliдприсмством <<Щержавний автотранспортнлй
науково-дослiдний та проектний iнститут> MiHicTepcTBa iнфрастру*rур"
украiъи }da гliдотавi звернення Установи. Розробленi норми вважаються
чинними до моменry внесення необхiдних даних до Наказу J\lb 43.

3. Технiчне обслуговування, поточний та капir*"""й ремонт службових
автомобiлiв здiйснюстъся вiдповiдно до <<положення про технiчне
обслуговуtsання i ремонт дорожнiх транспортних засобiв автомобiльного
ТРаНСПОРТУ)>, ЗаТВеРДЖеНОГО НаК€ВОМ MiHicTepcTBa трансгIорту УкраiЪи вiд
30.0з.t 998 м 102.

4. Замiна шин провсдиться вiдповiдно до <<Експrцzатацiйних норм
середньогс ресурсу пневматичних шин колiсних транспортних засобiв i
сгrецiа_гlьних &dаLшин, виконанрtх на колiсних шасi>, 

-aur"aрi*ених 
нак'зом

MiHicTepcTBa трансшорту та зв'язку УкраiЪи вiд 20.05 .2о06ль 4вв.
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5. Замiна акумуляторiв проводиться вiдповiдно до <Експлуатацiйних
норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей

*orri"""* транспортних засобiв i сгrецiальних машин, виконаних на колiсних

шасi>>, .ur""рл*""* накz}зом MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку УкраТни вiд

20.05.200б Jф 489.
6. облiк пробiry та контроль за використанням п€lJIивно-мастильниХ

MaTepia-rriB, списання шин та перiодичнiсть проведеннrI технiчного

обсrryговування i ремонт службових автомобjлiв здiйснюетъся на пiдставi даних

i порядок ik використаЕня
визначаються IIорядком

затверджуеться окремим

вiд

КодексУ законiВ про праЦю УкраiЪи, Бюджетного кодексу Украiни, законiв

подорожнiх листiв службового автомобiля.
7. Поняття <<сrryжбовий автомобiль>> в YcTaHoBi

з урахуванням норм пунктiв 1-б цъого роздirry

, корисryвання службовими автомобiJuIми, який
' 
розпорядженням документом Установи.

7. Облiк оплати працi

1. оплата працi працiвникiв Установи здiйснюетъся вiдповiдно до

Украiни <Про державну службу>, <Про iндексацiю |рошових доходiв
населення), постанов Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18,01 .20t7 Ns 15

<<Питання оплати працi працiвникiв державних органiв>> (iз змiнами), ВiД

2а.04.2аrc Jф304 <Про умови оплати працi посадових осiб, керiвникiв та

керiвних працiвникiв окремих державних органiв, на яких не поширюеться дiя
Закону Украiни кПро державну службу>>, вiд 15.06.t994 Jю 414 кПро види,

розмiри i гrорядок наданшI компенсацii громадянам у зв'язку з роботою, яка

передбачае доступ до державноi таемницi>>, наказу MiHicTepcTBa працi УкраiЪи
вiд 02.10.1996 Jф 77 <Про умови оIUIати працi робiтникiв, зайнятих<Про умови оппати прац1

обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та ix
виконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>>, наказiв

MiHicTepcTBa працi УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, Положення rlpo

премiювання прачiвнlткiв Установи, затвердженого розпорядчим документом
Установи, TZ iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують
питанIuI оплати працi.

2. Bct розрахунки з rтрацiвниками Установи з оплати працi проводяться

через iх рахунки, операцii за якими можуть здiйснюватися з використанням
електронних платiжних засобiв, вiдкритi в ycTaнoBi банку, з якою укJIадено
договiр на розрахунково - касове обслуговування по видачi заробiтноi плати з

використаншrм платiжних карток, в окремих виIIадках - через касУ УСТанОВИ.

3. Щля здiйснення облiку робочого часу використовуетъся Табель ОбЛiКУ

використаннrI робочого часу (типова форма JФ П-5, затверджена наКаЗОМ

,Щерхсавного KoMiTeTy статистики Украiни вiд 05.12.2008 Ns 489 <Про

затвердженнrI типових форIrл первинноi облiковоi докуrиентацii зi статистики
гrрацi>. Графи, дJIя заповнення яких вiдсутня iнформацiя, можуть бути ;

виключенi з форми.
неточностi в Табелi облiку робочого часу, пов'язанi iз завчасною

подачею табелiв (не в останнiй робочий день мiсяця), виправJuIЮТъСЯ ЧеРеЗ

оформлення додаткових (уточнюючих) табелiв за минулий мiсяць.
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4. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам реryлярно в робочi днi не

рiдше двох разiв на мiсяцъ через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти

к.tлендарних днiв, та Ее пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який,

здiйснюетъся виплата.
у разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаетьСЯ З ВИХiДНИМ,

святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться напередодн1.

Розмiр заробiтноТ плати за першIу rrоловину мiсяця визначаеться у розмlр1
не менше оплати за фактично вiдпрацъован4й час iз розрахунку нарахованого

за такий пепiолl фонцу ФIiJlaTltr працi працiвника.

8. Облiк необоротних активiв

1. облiк основних засобiв, iнших необоротнлж матерiалъних активiв,

'"arur"рiальних активiв та незавершеного капiталъного будiвництва Установи

здiйснюеться вiдповiдно до вимOг окремих нацiоналъних положень (стандартiв)

бухгалтерськOгО облiкУ в держаВномУ ceKTopi, <<Методичних рекомендацiй з

бухгшrтерсъкого облiку основних засобiв суб'ектiв державного сектору) та

<<методичних рекомендацiй з бlхгалтерського облiку нематерiztпьних активiв

суб'ектiв державного сектору>>, затверджених нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiдл 2З.01.20i5 J{9 1j "

А"

;iдt 2-i.{Ji.2{,ll5 Л9 i i"

Кэ:;tl;*i,ti, .эб'скту ссýсвного засобу Установи (KpiM бiблiотечних

фондiв. у_:лr,"r{it t-.z.х необор,отних матерiальних активiв) присвоюсться

iHBeHTар,,на ri l1t},, ieu:,

Яlшдо iaT,.:,_---pчiii:: r,r'* ci:T с складним i включа€ Ti чи iншi вiдокремленi

елеN{е}{Il{, . jr-. L l-::._]-|i*,Ljлriib РtЗ,}id з :{Iin{ одне цiле, на кожному такому елементi

пOвиlIеli 51ти ЗзЗLl;]Liенл.iй той самий iнвентарний номер, Що й на основному

об'ект;.

цля iаапilri,iнттих цеобiосотних матерiальних активiв встановлюютъся

нON{еН-{rэа l,},-1н] ijп}i\,i,,-ри" tlри цьому предметам одного найменування та цiни
встанФвI. {* €ть (j я сдиtt Ёr,.iL,l_с нклаT.i,р н ий номер.

-,. ýe.l,-:i ,l* ,r.Lil j-iДТ.;_ _t_:ентаоного (номенклатурного) номера означаютЬ

FlО,\{ер iy{,:.::|y,_:,l';; _,';аljlй - пiдгрупу, Bci iншi знаки - порядковий номер

предh{эта у гliдгрчтri"

;, iti;e,;,;.lp.rl lэ E.,}ý4i;iiltliэT]r'pНi номери зазначаютъся на ЖеТОН1, ЯКИИ

прикрiшлrl*,_,iаСji ".i.- oJ'сKTa, Т:i\'ёЗчr-ються фарбою на об'ектi або проставляються
жетонi, якииЕ i}ýzl*iiltliэqrpHi номери

iнtпрллд ii];LCIj].r,,;. ;' ;;дl з&iriваI{ilя ]i,rаРК}В?ння, воно перiодично поновлюсться.

э. Lj.:oc,,itи кij",FИС}iого }iикdjiристання для нарахування зносу на необоротнi

активИ Epiз]HaL{aKj]ъCя дсдаткое{ до Положення про облiкову полiтику,

затвеtrджi;ьо.,tэ ilt.,зtrýряfrжснilям голови райдержадмiнiСТРаЦiТ ВiД 17.11-20I]

N9б64., J2,{,'i,, :.'i .

6. !-iопч*;;;:.-i{]l;i,..{ \з .ч.4зt{?яення лiквiдацiйноТ BapTocTi, проведення

Пepe61i j1-1KPi i+еобоз;о,riчих активiв покладаютъся на комiсiю, склад якоТ

ЗаТЕер,]Е:-ч : :' ;,: j i C, i i lr.- :;1 t 1 1,4 U }j i iО,]ЯД]ке]{НяМ УСТаНОВИ.
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-. (.ц,тi;а;*ц-rj цеобФротjrriх аlr:тивiв здiйснюстъся вiдповiдно до <<Порядку

списа}iня c1_1':_KT;;- ilri_кавноТ влас;rостi>>, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB iilcpai,lt;l ;зiд *8.1 1.2i3$7 Ng i3i4.
засобiв, YcTaHoBi,Е. ,.,;.:; ;iC_::,,1,7 ,iэ, сilI.{{_:анl{я основних засоOlв, що НаЛеЖаТЬ ycTaHoBl,

застOслвУ}О-|.rС_''{ .i,пOBi {эоlэл"ллt" затвердженi наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни ъi:: l:j.ajii,:.U l5 "},r"g ii18 <<Про затвердження типових фор* з облiку та

списаFiнri fi;i-iсвлlи:t засобiв суб'ектiв державного
складан}iя]ф.,Дэдатiiqrво застосOвуIоться оборотнi

сектору
вiдомостi

та порядку Тх

ДJUI КОЖНОГО

окр el\,{ .j г(.} о,у бпс ш:з, ч:.,v ri еоб орст них активiв.

,,. Ii:r-I!.;i.tit: ,_лii'С"-гiз, ;.,u,' :-Э;*>ltатъ YcTaHoBi, здiйснюеться вiдповiдно до

Закэui. l;:;,;11,1' Jр-, л]._:j'-Ji;Ч} об'ектiв права державноТ та комунальноТ

B.TL2.cl',,:t,Til -i..|_-,..,l;j,:,,i{_З{', i<.-,,'ii-:rcT1,iз,{iнiстрiв Украiни вiд 21.09.1998 Ns I482

<Пi-,сл lrЭl *j-,:i1, - - '.l-.':ii I;iil.i - 

'iэР*,,Эi:}ноТ 
та комунаJIЬноТ власностi>>.

l.J" illд,1\,)ii*ii_гiii обосктlв У"с,танови здiйснюеться вiдповiдно до <Порядку

вiдч"чл,_енl:l_! _iO':,_:.li! дсJжавгlu1 Вдасностi>>, затвердженого постановою Кабiнету

MiHic,_pli-i , ..;,.. -_ , :,.: |-|з,.},':,-:,i*; },l! 30З.

i 1. lr,гзозtlL:.i.jiig iiрФ l|етl.,l вЕсдення необоротних активiв в еКСПЛУаТuЦia

зOпис\л,сТЬ.l.:;:; :: iijrlfEl'iaЁýl кrфтки ца пiдставi Акта введення в експлуатацiР

оснOвни,t .:ei_:i_tзii_r g,1-аQт;,щхiенOл,с наказом MiHicTepcTBa фiНаНСiВ УКРаТНИ ВiД

9.Ф{',,tiH,; }1z:"j-lli:}:].;i.irLъiiýfХ з.",iхлас-л* i малоцiнних та швиДкоЗношУВаНих
жредметiв

,.|,:,: i., ,,,, ,.,,:.Е i l .,]TiOB!:.. здiйснюеться вiдповiдно до окреМих

CeKTcJ' : ,гr ,,,i',7{, ,, :. :,{ . i -,.:.\ i]е]:_,.l тсндецiй з бухгалтерського облiку для суб,ектiв

.щеlэýtз,l t,;],,l] ,, ,.,,_,,.,:, |aTJ.:,,._,:, {ei{r_]x iiаказом MiHicTepcTBa фiнанСiв УКРаiЪИ ВiД

,/ а ll\ ;J

']" ,]'',-ll: l]..::,;its l.j'.l:]..i*Eи {за мiсцем вiдповiдального зберiгання
(знахi,,lк, ,. ,) : :' , ,.].I -:,i,;;l:j.5,чо вiдповiдалъними особами в книзi

вiлrl,"-. .1l- ',,l.,', ]. - . : ],.,j':-'_;, : _l1'].: _забезпечення перiодично здiйснюеться звiрка

фЗt"_t,,:,_,,_.", -,., -- -_ ;' :,,,l--.:i,ii] 
'?, 

.--з'.\-У,Qами у книзi та даними бухгалтерського

oijr,lr;

_ Д|,, ',,,,г. :,:. ,, ,Il{:i ll j l]:l_ ;+CiB Установи застосовуютъся типовi фОРМИ,
з&].l;*] _,il_ : :,:....,._, ., ;_\.,,{ __ . .:.1значейства УкраТни вiд 18.12.2000 JVs 130

<<гл..: ".. ._, ,,,, - : , ,.] i:,.__l -_-;_il облiку та списання запасiв бюджетних

YC':ai:.,: j; _' ]' ,' , ,.] - . .:,l,-i , . _ .. _:-ilЗ;l,_-,)).

_1 ]::,,,l:i:/t,] ," !_,,]l.i,ljl,r ;;,;i j]и}:{jристання здiйснюеться За роЗДаВаПЬниМи
BiJ{clr,rt";T,;:l.,-Y'э :ll.- l- j.i_,.l-)1'j,i:--:., ,{Ii:i сIilадання акта на списання таких заIIасiв

(крiп,л :]. .,,,;,,j.; .;:,,
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j qg" dаодання звiтностi

i h,ijr:язi,,,i. i(?arт&"rb*ia, рiчна бюджетна звiтностi складаються

установотс вi"цr:эвiдti1гч дФ 1зрiLdGг кпорядку складання бюджетноi звiтностi

роз{тФFiядil.1{}i,i:]j!:t ia О,{€Е.+сl;ВЕчаft,fи бюджетних коштiв, звiтностi фондами

iu.*"**. ýi:ý'я:l.""..{зв{j-L} j{*рх{аtsнOгФ соцiЕtльного i пенсiйноГо сТрахУВання),

затверц,к€)чOгФ ЕаказФh{ }uz{itlicTePcTBa фiнансiв Украiни вiд 24.01 .2012 Ns 44, i

пФда€тьСя Е .rстаiаt]Бл€Нi GpI iёr-},{tr ýержавноi казначейськоi служби Украiни

термiни за гизнi]ч,эi{и},gт4 фоФuда.пtи звiтностi згiдно зi встановленими вимогами,

lj]: :-- .i,]_, _,' ., .т._ 1. ,_-::::т,ерсъка звiтнiсть, що мiстить iнформацiю

прt :, _,:,,,. ' Ii, ,..,.,_ ; ._,;),. ,_я.лъностi та рух |рошових коштiв суб'скта

державil(]^,;_l :,eK, i,t]} р:, зu звil r:;lii л ерiод.

Гjrоджrтна звiтнiсть
бюджетнli }. It{:lIцTi ý,.

,,иiститъ iнформацiю про виконаннrI кошторисiв

2" Зýi.,.нла},," ilffЁi1,дФiй д;lя iзi"+ноТ бюджетноi звiтностi е бюджетний piK.

Проълiкнi tэ.":"rlд,:;зi ;rерiоди визначаються квартаJIами, мiсяцями. Звiтнiстъ за

таки&tli ц,11;i i ii;ilи *;(r!giлаЁj,гьu:я }tзFФстаЮЧИМ ПiДСУМКОМ З ПОЧаТКУ ЗВiТНОГО РОКУ,

?. пlсд;iча :q::liTir; що irтrrтих кФ},{Iтетентних органiв здiйснюýться у IIорядку,

за с.Ъ*рляал,4Р] гilV t*alj{]jfl.i, ,ЗИЗi],1| 9-ll линцим законодавством
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Додаток JQ 2
до Типовогсl Tloлo}lieншr про opr лн,iзе.r.lilо

бухгалтерського облiку в YcTaHoBi

дOвIдкА _ рФ зр.qх-Y ЕlФк
на видак&тй аван* ка вЦряджекна

1. Прiзвище, iм'я, по батьковi
2. Структурний пiдюздiл
3. Посада

20_ р, М

6. НайменуваЕЕя пiдприсмства, устаЕови

7. Щжата сц)ок вiдрядження з 20*__1э. по 2.0_*р. __,г тiгl
грн.

9 Вид транспортного засобу
10 BapTicTb проiзлу
11 BapTicTb проiзду

за маршруrом з мiсця постiйrтоТ Fобо::l,t
за маршрутол,{ до лдiсi{я пост_рltтоi рэiir.,:а

12 Витрати на проживаЕ[ня:
13 Iншi витрати

-_ljjH.:t,.1Ёt

14 Разом витрати: г"пIJ

15 Заборгованiстt, за ранiшlе видаЕиIr{ аваяссм на вiдргrд_,i:91,,lig

З вимогаrчrи п.167.1 ст.167 та п.170.9 ст. i70 Гlодатк:ового кодек*у Укiэатви, }i{_}L:ll:;дfuл,,

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни ъiда2.02.2011 j!Ъ98 "Про суми та склад витрат tla б1 1|}\l ,},..,l-ii.:i,

держi}вних службовцiв, а тЕ}кож iаших осiб, що нашравJIriються у вiдрядх,ення пiдпр,.tс},ji{,l.lilзн}:

установzll\dи та оргrlнiзацiями, якi повнiстю або часткоЕiо утi]ипауюiься (фir:а-ij,,:,tоii,,-;']:i:,

рахунок бюджетних KomTiB" та IнструкIдiею про службовi вiдрядх<енЕля I] }']ie_T;ax llr; з;,,lти та з;,
кордон, затвердженою Еаказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 1З.0.].i99ý }Ъ l;9 liз.irii;ifiч,.i"
та доповненнrш,rи), щодо звiтlъання шро використаЕЕя коrшгiв, ви,цаних на вi,,,,ря,l:i:::,31-,о.r,

ознайомлений.

Розрахунок скJIав:

(посада)

З розрахунком ознайом:rений

(пiдiэr.;с)

(посада)

2а_р.

(пiдпис) (шрiзвiзrшi:,, н iltiал ;л)



flодаток NЬ 3
до Типового положення про оргжiзл_iilю
бухгалтерського облiку в YcTaHoBi

вцомIсть
20___э.на автомобiль

tsодiй

Витрати пilльного за
Марки

]rlb

подорожнього
листа

Видано

(марка rэатьнсэго)

Всього вилапо

Залишок:

Фактичшi витрптш

на початок мiсяця на кiнець мiсяця

ВодiйБухгалтер
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