
Додаток 5 

до рішення міської ради  

від 13.04.2020 № 1121  

                                                               

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 
 

1. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-

комунального господарства  виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

(далі - відділ) є структурним підрозділом управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі - управління) 

і підпорядковується   начальнику  управління. 

2.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 

України, Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», Постановами Верховної Ради, Указами і 

розпорядженнями Президента України, Постановами   і   розпорядженнями   

Кабінету   Міністрів   України,   Наказами Міністерства економіки України,  

розпорядженнями голови обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

наказами начальника управління, а також цим положенням. 

 

3. Основними  завданнями відділу є : 

-  ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших 

нормативно-правових актів та складання звітності.  

- контроль   за   раціональним,   економічним   використанням   матеріальних, 

фінансових та трудових ресурсів в межах затвердженого кошторису, виявлення і 

мобілізація внутрішніх резервів; 

- складання   бухгалтерської   звітності   з   поданням   її   в   установлені   терміни 

відповідним органам, а також здійснення постійного фінансового і економічного 

аналізу   використання   кошторису   витрат   на   основі   даних   бухгалтерської 

звітності; 

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності установи; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов’язань, їх своєчасної реєстрації в органах казначейства для проведення 

платежів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних 

асигнувань, достовірного та у повному обсязі відображення даних операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності; 

- забезпечення здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних 

коштів установ і організацій,  підприємств, що входять до сфери управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

-  веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо 



ведення бухгалтерського обліку; 

-  здійснює    фінансову   діяльність   управління   і   контроль   за   

економним використанням  матеріальних,  трудових  і   фінансових  ресурсів   та 

збереженням   комунальної власності; 

- забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на основі 

прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку та контролю; 

- забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи 

та послуги в управлінні , що закуповується за бюджетні кошти; 

- забезпечує своєчасне відображення в бухгалтерському обліку фінансових та 

розрахункових операцій; 

-  здійснює  контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків; 

- здійснює своєчасно та в повному обсязі розрахунки  по заробітній платі, 

податків та зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів; 

 - розробляє пропозиції щодо штатного розпису, кошторису, умов 

преміювання управління; 

- забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо   

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів під час 

прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; 

- готує пропозиції щодо встановлення  посадових  окладів працівникам 

управління для  затвердження кошторисних призначень з оплати праці; 

-   контролює рух грошових коштів та матеріальних ресурсів управління; 

- забезпечує оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків,  

платежів;  

  - складає місячні, квартальні, річні зведені фінансові звіти  розпорядників 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і інші   звіти  по  установленим 

формам  і   подає  їх  відповідним установам;  

  -  надає  необхідну статистичну звітність; 

- вносить  пропозиції начальнику управління щодо покращення фінансового і 

економічного стану управління; 

- надає допомогу відділам управління, підвідомчим підприємствам  і 

організаціям, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків в 

оформленні різного типу фінансових документів;  

- доводить у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань, формує та подає 

бюджетні запити, надає лімітні довідки, затверджує кошториси та плани 

асигнувань, плани використання бюджетних коштів;  

- складає 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 та зміни до нього; 

- складає реєстр зведених кошторисів і помісячних планів асигнувань у 

розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів; 

- здійснює фінансування розпорядників нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів по розподілах виділених бюджетних асигнувань; 

- готує  у відповідності з чинним законодавством проекти відповідей на 

звернення та заяви громадян; 

-  забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів розпоряджень 

міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, наказів 



начальника управління; 

- забезпечує  ведення бухгалтерського обліку структурних підрозділів 

управління житлово–комунального  господарства  виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

- забезпечує дотримання чинного антикорупційного законодавства України 

під час виконання покладених на відділ завдань. 

 

5. Відділ має право : 

- представляти управління в установленому порядку з питань, що відносяться 

до його компетенції, в фондах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, підприємствах, установах та інших організаціях незалежно від форм 

власності; 

- встановлювати обгрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 

відділу працівниками управління первинних документів для їх відображення у 

бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням; 

- одержувати у встановленому порядку від працівників управління необхідні 

для роботи документи належним чином оформлені та підписані начальником 

управління; 

- не приймати до виконання документи, які не мають юридичної сили або 

суперечать вимогам чинного законодавства та інших нормативних актів; 

- вносити пропозиції начальнику управління щодо вдосконалення роботи з 

питань бухгалтерського обліку та звітності; 

- залучати працівників інших структурних підрозділів управління до 

виконання окремих завдань за погодженням їх керівників. 

 

 6. Відділ очолює начальник відділу, який в установленому порядку 

відповідно до чинного законодавства України  призначається на посаду  і 

звільняється з посади міським головою.  

 

7.    Начальник відділу: 

-    здійснює керівництво діяльністю відділу; 

- несе особисту відповідальність за організацію та виконання покладених на 

відділ завдань і функцій та прийняття ним рішень; 

- керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для 

виконання у встановлені терміни завдань, покладених на управління; 

 

 

8. Склад відділу: 

- чисельний склад відділу, найменування посад і посадові оклади 

визначаються штатним розписом у складі управління. 

 

 

 

      Міський голова          В.К. Мазур 

 


