
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорялженням Безлюдiвського
селищного голови

ПОЛОЖЕННЯ

про централiзовану бухгалтерiю БезлtодiвськоТ селищноТ рали

1. Загальнi положення

1.1. I-{ентралiзована бухгалтерiя БезлюдiвськоТ селищноI рали створена
для ведення бухгалтерського облi ку фiнансово-господарс ькоТ дiял bHocTi,

l,2, I-{енТралiзоваНа бухгаЛтерiЯ Безлюдiвсьl<оi селищноi рали у своiй
дiяльностi керусться КонституLtiсю"га законами Укратни, указами Президе1-Iта
украiни ,га постановами Верховнот Ради Укратни, прийнятими вiдповiдно до
КонститушiТ та законiВ УкраТни, актамИ Кабiнету MiHicтpiB Украi'ни,
наказами It4iнфiну, iншими актами законодавства, що регламентують
бюджетнi вiдносини i фiнансово-господарську дiяльнiсть бюджетнот
установи, розпорядженнями селищного голови, а також цим положенням.

1.3. I]енТралiзована бухгалтерiя створена як самостiйний структурний
пiдроздiЛ. Чисельнiсть прачiвникiв ltентралiзованих бухгалтерiй
визначаетьсЯ виходячИ з обсягУ, характеру та складностi бухгалтерськоi'
роботи. Посадовi оклади встановлюIоться вiдповiдно до чинного
законодавства. Витрати на утримання централiзованих бухгалтерiй
плануються за рахунок класифiкацiт доходiв i видаткiв мiсцевих бюдхсетiв.

|.4. I_{ентралiзована бухгалтерiя пiлпорялковус-гься безпосередньо
селищному головi, а у разi його вiдсутностi першому заступнику селищного
голови з питань дiяльностi виконавчих органiв.

1.5, L{ентралiзована бухгалтерiя несе вiдповiдальнiсть за повне
виконання покладених на них завдань i функrriй по веденнк-l бухгал-герського
облiку та складанню звiтностi.

1.6. I-{ентралiзована бухгалтерiя за вказiвкою селищного голови (голови
виконавЧого KoMiTeTy) звiтус перед виконавчим KoMiTeToM про свою роботу, а
також подають виконавчому KoMiTeTy квартальнi та рiчнi звiти для розгляду
ходу виконання бrолжету з подальшим затвердження рiшенням селищноj'
Ради.

L7. I{еНтралiзовану бухгалтерiю очолюе головний бухгалтер, який
призначасться i звiльнясться з посади селищним головою. Bci iншi
ПРаUiВНИКИ uентралiзованоТ бухгалтерiТ призначаються i звiльгtяються :]

посади селищним головою за поданням головного бухг,алтера.



1,8, Працiвники uентралiзованот бухгалтерiт пiдпорядковуються
головному бухгалтеровi.

1.9. ПрийняттЯ (перелача) спраВ головниМ бухгалтером у разiпризначення на посаду або звiльнення з посади здiйснюсться пiсля
прOведення внутрiшньот перевiрки стану бухгалтерського облiку та звiтностi,,
за результатами якоi' оформляеться вiдповiдний ак.г.

l, l 0, У uентралiзованiй бухгалтерil' бухгалтерськi документи, пов'язанi
з виконанням бюджету, кошторисiв видаткiв по бюджетних i позабюджетних
коштах, пiлписуються селищним головою i головним бухгалтером абоiншими особами, яким надано таке право згiдно розпорядження селищного
голови.

1,1l, Банкiвськi докуменТи (чеки, платiжнi дорученНя та iH.), видатковi
KacoBi ордери, платiжнi (розрахунково-платiжнi)'ъiдомостi на заробiтну
плату по строках i сумах виплат з каси (розпорядчi написи) та iншi kacoBi
докуменТи пiдпиСуютьсЯ селищнИм головоо i .оповним бух.аптером або
iншими особами, яким надано таке право згiдно розпорядження селищного
голови, цi документи без пiдпису головного 

- 

бухгалтера вважаються
недiйсними i не приймаються до виконання.

|,l2, I-{ентралiзована бухгалтерiя мае бути забезпечена вiдповiдними
примiщеннями' обладнанням, сейфами 1вьгне-гривкими шафами) абогрошовими ящиками, необхiдними для зберiгання бухгалтерських
документiв, готiвки та iнших цiнностей,

2, Функцii uентралiзованих бухгалтерiй i взасмозв'язок з
обслуговува Ilим и уста нова ми

2.1. основними фУнкцiями централiзованих бухгалтерiй с:
а) складання проекту селищного бюлжету;
б) облiк змiн, що вносяться до бюджетiв i кошторисiв видаткiв установза рiшеннями селищноТ ради;

. в) нарахування i виплата в установленi строки заробiтноj' плати
працiвникам бюджетних установ, апарату управлiнгtя, структурним
пiдроздiлам виконавчих органiв селищноi' ралЙ, клубних закладiв,'6iбпiо..п,
мiсцевiй похtежнiй командi }ф3, а також правиJIьне утримання пода1кiв iз
заробiтнОТ платИ та своечасне переРахуваннЯ утриманИх суМ ЛО бюджgту;

г) свосчасне проведення розрахункiв з iншими бrоджетами, пiдзвiтними
особами, органiзачiями, установами та окремими прачiвниками;

л) нарахування плати, належнот з батькiв за утримання дiтей у дитячих
дошкiльних навчальних закладах(ясла садок);

с) здiйснення постiйного контролю за додержанням суворого режимуeKoHoMiT та вiдпуском коштiв в Mipy виконання планiв no й.р.*i, штатах i
контингентах установ та збереженням грошових I<оштiв i матерiальних
цiнностей;

ж) перевiрка законностi документiв, що надiйшли для облirсу,
вiдповiдностi видаткiв

пllавильностi i своечасностi r.x оформлегtня,



затвердженим асигнуванням i встановленим натуральним та грошовимнормам i розцiнкам;
з) органiзачiя i безпосередня участь прачiвникiв чентралiзованоi.бухгалтерii У проведеннi в установленi строки за рiшеннями виконавчого

KOMiTеTY селищнOi' ради, рO3пOрядженням селищного голови iнвентаризаuii'
матерiальних цiнl-tостей, грошовиХ KoujTiB il<ошl.гiв У розрахунках l.а
вiлображення результатiв iнвентаризашii в облiку та вiднесення недостач увстановленому порядку на винних осiб;

к) проведення iнструктажу матерiально вiдповiдальних осiб з питаньоблiку i збереясення цiнностей, що знаходяться на Тх вiдповiдальному
зберiганнi;

н) складання та аналiз мiсячних, квартальних i рiчних звiтiв про
виконання бюлжету i позабюджетних коштiв та подання цiеi. звiтностi в
установЛенi строttи до фiнансовогО органу, fiержавноТ казначейськоТ служби;

О) ЗабеЗПеЧеННЯ ЗбеРiгання бухгалтерських лоl<ументiв i регiстрiвоблiку, кошторисiв видаткiв i розрахункiв до них, законодавчих,
lнструктивних матерiалiв та iнших документiв.

2,2. I]ентралiзована бухгалтерiя разом з керiвниками
установ, виконавчим KoMiTeToM складають проск].и
бюджетних i позабюджетних коштах та розрахунки до них,
розглядi кошторисiв,

2.з. Керiвники установ, якi перебувають на обслуговуваннi
централiзованоТ бухгалтерii, забезпечують .uo.nu."e i правильне офорrп.rп,
встановленоI локументацiТ господарських операцiй, Що провадяться з
грошовими коштами, товарно-матерiальними цiнностями, основними
засобами, несуть персональну вiлповiдальнiсть за лостовiрнiсть складання
первинних документiв i зобов'язанi свосчасно подавати чентралiзованим
бухгалтерiям необхiднi лля бухгалтерського облiку документи.

3. Права i обов'язки головного бухгалтера ttеrlтралiзованоi
бухгалтерiй

3,1. Головний бухгалтер чентралiзованот бухгалтерiт здiйсцюс
керiвниUтво дiялЬнiстЮ uентралiЗованоТ бухгалтерii, забЬзпечус рацiональгtийта ефективний розподiл посадових обов'язкiь мiж li прачiвниками з
урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформаuii та запобiгання
зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку;

3,2. За несвосчасне, недоброякiсне оформлення i складання документiв,
затримку передачi ix для вiлображення в бухгалтерському облiку та звiтностi,
за недостовiрнiсть даних, що мiстяться у документ ах, а також за складання
документiв, якi вiлображають незаконнi фiнансовi операчiт, вiдповiдальнiсть
несуть службовi особи, якi склали i пiдписали цi документи,

3,3, Головний бухга.гtтер чентралiзованоТ бухгалтерii' попередньо
розглядас та вiзУе договОри та угодИ на одерЖання, прилбагiня або вiлпуск
товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i rlослуг.

обсrtуговуваних
кошторисiв по
берут,ь участь у



з,4, Головному бухгалтеру централiзованот бухгалтерii' заборонястьсяприймати до виконання та оформлення документи по операцiях, ЩосуперечатЬ законодавствУ i встаНовленомУ порядку приймання,оприбуткування,. зберiгання i витрачu""r- грошових коштiв, 
'оварно-матерiыtьних та iнших цiнностей

3'5' Головний бухгалтер централiзованоi' бухгалтерii у необхiднихвипадках вимагае вiл керiвникiв установ, пiдвiдомчr* ..rrulнiи ралi, вжиттязаходiВ до пiдвИщеннЯ ефективностj викор".ru""" бюджетних коштiв, допосиленнЯ збереженнЯ комунальноТ влаЙостi, забезпечення правильноiорганiзацii бухгалтерського облiку ,u no".pъno i вносить пропозичii. проСТЯГНеННЯ З СЛУЖбОВИХ ОСiб, якi заподiяли сЬоiми неправильними дiями абонерозпорядливiстю матерiальнi збитки.
3,6, Головний бухгалтер uентралiзованот бухгалтерii' систематичнопроводить заняття з працiвниками бухгалтерii по Ъ"uпaп", законодавчих,iнструктивних та iншйх_матерiалiв по .nnuou"n' i виtсонанню бюдх{ету iкошторисiв видаткiв, по бухгалтерському облiку та звiтностi,
5,1 , Головний бухгалтер чентралiзовагlоi' бухгалтерii'пiдпоряДковуютьсЯ безпосередньо головi селишlноi рuд" i в своiй роботiкеруються ПостановоЮ ItабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 26 сiчня 20l l р, Л!r 59uПрО затверд)I(еннЯ ТиповогО поло)кенНя про бухгал.герську слухсбу,бюд>ttетноi установи>, Бюджетним кодексом Украiни та iншими нормативно-правовими актами.
3.8, Головний бухгалтер забезпечуе органiзацiю веденнябухгалтерського облiку в обслуговуваних установах i здiйснюе контроль зарацiональним' економним використанням матерiальних, трудових iфiнансових pecypciB, збереженням комунальноi власrlосr-i.
з,9. На головногО бухгалтера не можуть бути покладенi обов'язки,пов'язанi з безпосередньою матерiальною uiдповiдальнiстю за грошовi коLIl.иi матерiальнi цiнностi. йому забороняеться одержувати безпосередньо почеках та iнших докумеI'тах грошовi кошти i товарно-матерiальнi цiнностi дляапаратУ виконавчого KoMiTeTy, ,t."тpuniroBaHot. бухгалr,ерii. тапiдпорядкованих бюджетних установ.
з.l0. На час вiдсутностi головного бухгалтера (вiлрялження, вiдпустка,хвороба Toruo) права i обов'язки головного бухгалтера виконус провiднийСпецiалiст згiдно посадовоТ iнструкцii.

4. IJ iдпtl вiдал ьн icTb гOло в }Itlго бух галтера

4,|, Головний бухгалтер цегrтралiзованоt' бухг,алl epii. несс.вi:lповiдальнiсть у випадках:
а) неПраВИЛЬНоГо ВеДеННЯ бУхгалтерського облiку, нас.пiдкtlм LI()г()

сталИ запушенiсть У бухгалтерськомУ облiку i перекручення в бухr-алтерськiйзвiтностi;



б) прийНяття дО виконанНя та оформлення документiв по операцiях, якi
суперечать установленому порядку приймання оприбуткування, зберiгангtя i
витрачання грошових коштi в, товарно-матерiал ьних l,a i н ших цi н ностей ;

в) несвосчасного i неправильного вивiряння операцiй по поточних та
iнших рахунках у банках, рOзрахункiв з лебiторами i кредиторами;

г) порушення порядку списанFIя з бухiалтерських балансiв недостач,
лебiторськоТ заборгованостi та iнших втрат;

е) складання недОстовiрноi бухгалтерськоТ звiтностi з вини бухгалтерii.
4,2, Головний бухгалтер централiзованоТ бухгалтерiТ несе HapiBHi з

селищним головою вiдповiдальнiсть:
а) за порушення правил i положень щодо

бюлжету i кошторисiв видаткiв установ;
б) за ослаблення контролю за забезпеченiстю

власностi i правильним витрачанням коштiв та
здiйсненням режиму eKoHoMiT.

складання та виконання

збере>кення комунальноi'
матерiальних цiннсlс,t,ей,

4.з. Щисчиплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальгtiсть
гOловних бухгалтерiв централiзованих бухгалтерiй визначасться вiдповiдно
до чинного законодавства,

При цьому дисциплiнарне стягнення
накладаеться селищним головою.

на головного бухгалтера

Керуlо.tий справами (секретар)
виконавчого KoMiTeTy Анас,гасiя ПIfiКОПА Й


