
        Додаток 5 

до рішення міської ради  

від 07 грудня 2010 р. № 13  

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності 
 

І. Загальні положення. 

1. Відділ   бухгалтерського  обліку та звітності (надалі – Відділ) є 
структурним підрозділом виконавчого комітету  Бердичівської  міської  ради, 
який підпорядковується міському голові. Безпосереднє керівництво 
роботою відділу здійснює заступник міського голови,  відповідно до 
розподілу обов’язків.  

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності є правонаступником Відділу 
бухгалтерського обліку затвердженого рішенням міської ради від 06.05.06 
№ 10. 

2. У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку та звітності  керується 
Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, 
постановами  Верховної  Ради України,  Указами Президента України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України ,  
нормативними документами Міністерства фінансів України, Державного 
казначейства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3. Виконавчий комітет міської ради  створює умови для  роботи і 
підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим 
приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами комп’ютерної 
техніки для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 
нормативними актами, посібниками з бухгалтерського обліку та літературою з 
правових питань. 

ІІ. Основні завдання відділу.  
 
1. Ведення   бухгалтерського   обліку та фінансової звітності відповідно до 
вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” та іншого бюджетного законодавства. 
2. Складання кошторисів витрат, помісячних планів асигнувань та штатного 
розпису. 
3. Відкриття особових та реєстраційних рахунків розпорядників, за коштами 
отриманими із загального і спеціальних фондів. 
4. Забезпечення обліку доходів, видатків, активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій у міськвиконкомі. 
5. Систематизування, групування та зведення даних для одержання 
підсумкової інформації про фінансово-господарські операції у міськвиконкомі.  
6. Контроль за цільовим, ефективним та раціональним використанням 
фінансових та матеріальних ресурсів. 



7. Складання та подання в установлені строки фінансової, податкової, 
статистичної звітності у відповідні органи. 
8. Проведення інвентаризації грошових коштів, товарно -  матеріальних 
цінностей, основних засобів, бланків суворого обліку, інших необоротних 
матеріальних активів, розрахунків з дебіторами і кредиторами в терміни, 
визначені положенням про облікову політику. 
9. Стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості. 
10. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів відповідно до 
терміну, зазначеного у графіку документообігу та бухгалтерського архіву в 
установленому порядку. 
11. Забезпечення контролю за виконанням прийнятих зобов’язань, наявністю 
та рухом майна, використанням працівниками матеріальних та фінансових 
ресурсів  відповідно до затверджених нормативів та кошторисів. 
12. Своєчасне виявлення та попередження негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських 
резервів. 
13. Забезпечення касової дисципліни та своєчасного складання відповідних 
платіжних документів. 
14. Готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської 
ради та розпорядження міського голови в межах своєї компетенції.   
15. Доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відомості про обсяги 
асигнувань. 
16. На основі проектів кошторисів розпорядників коштів нижчого рівня 
формує бюджетний запит та подає до міського фінансового управління. 
17. Готує лімітні довідки про бюджетні асигнування для розпорядників 
коштів нижчого рівня.  
18. Подає Управлінню Державного казначейства у м. Бердичева: 

18.1.  Дані про розташування мережі установ та організацій розпорядників 
коштів нижчого рівня, погодженні з міським фінансовим управлінням. 

18.2. Розподіл показників зведених кошторисів та розподіл показників 
зведених планів асигнувань із загального та спеціального фонду, після 
отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевого бюджету. 

18.3. Щоденно розподіл виділених бюджетних асигнувань на 
перерахування коштів підвідомчим установам. 

18.4. Щоденно реєстри змін зведених кошторисів і помісячних асигнувань у 
розрізі розпорядників коштів бюджету нижчого рівня. 

18.5. Зведену фінансову звітність на підставі фінансової звітності  
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

19. Відділ в процесі виконання покладених на нього функцій взаємодіє з 
усіма управліннями, відділами та службами виконкому міської ради та іншими 
державними структурами.    
 
 

 

ІІІ. Права  відділу. 

 
1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб та працівників апарату 
необхідні для роботи документи, належним чином оформлені і підписані посадовими 
особами.  
2. Вносити пропозиції щодо покращення фінансово-господарської діяльності 
виконавчого комітету міської ради. 



3. Підписувати разом з керівником документи, що є підставою для приймання і 
видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахунків. Вказані 
документи без підпису начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  
вважаються  недійсними  і  до  виконання  не  приймаються. 
4. Не приймати до виконання документи, які не мають юридичної сили або 
суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів, порушують договірну і 
фінансову дисципліну, про що  повідомляти заступника міського голови.   
5. Має право вносити пропозиції  керівництву щодо вдосконалення роботи з питань 
бухгалтерського обліку та звітності.  

 
 
 

IV. Керівництво відділом. 
 

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності очолює начальник відділу, 
який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі 
конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством 
України. На посаду начальника відділу призначаються особи, що мають повну 
вищу економічну освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3-х 
років. Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність 
працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.    
2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, несе персональну 
відповідальність за організацію та виконання покладених на відділ завдань і 
функцій, визначає ступінь відповідальності працівників відділу. 
3. Попередньо розглядає та візує  розпорядження про встановлення робітникам 
та службовцям посадових окладів, надбавок до заробітної плати та премій. 
4. Здійснює інші повноваження у визначеному Законом порядку. 
  

 
 

V. Склад відділу. 
 

1. Чисельний склад відділу, найменування посад визначаються міською радою, 
штатний розпис затверджується міським головою. 

2. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради в 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 
VI. Заключні положення. 

 
1. Зміни та доповнення цього Положення вносяться у встановленому порядку. 
2. Покладення на відділ обов’язків не передбачених цим Положенням і таких, 

що не стосуються питань бухгалтерського обліку, не допускається. 
 
 
 
 
Секретар міської ради       В.І. Толочко 

 


