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ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є 

структурним підрозділом управління праці, сім’ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради, підпорядковується 

начальнику управління, а з питань організації бухгалтерського обліку, звітності, 

порядку і методики забезпечення контролю співпрацює з бухгалтерією 

фінансового управління  виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

через яку звітується перед фінансовими органами та Департаментом праці, 

соціальної та сімейної політики облдержадміністрації. 

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства соціальної політики України щодо порядку ведення 

бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, нормативно – 

правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-

господарську діяльність бюджетної установи, та іншими актами законодавства 

з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського 

обліку, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, наказами директора департаменту праці, соціальної та 

сімейної політики облдержадміністрації та начальника управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення, Положенням про управління, цим 

Положенням. 

ІІ. Основні завдання відділу: 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності,  

виплати всіх видів соціальної допомоги, субсидій, пільг, компенсаційних 

виплат, матеріальної допомоги  тощо, складання звітності. 

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі 

інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для 

оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та 

фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. 

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті 

бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 

зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності. 



2.4. Забезпечення контролю за наявністю, використанням фінансових і 

матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених 

нормативів і кошторисів. 

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 

2.6. Здійснення методичного керівництва та контроль за дотриманням 

вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками нижчого рівня. 

2.7. Сприяння взаємодії та співпраці з недержавними громадськими 

організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю. 

2.8. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників 

управління. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до Національних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, а також 

інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у 

тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку та звітності. 

2.9. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та 

бюджетної звітності по установі та консолідованої звітності як головного 

розпорядника коштів, а також державної статистичної, зведеної та іншої   

звітності (декларацій) в порядку встановленому законодавством. 

2.10. Здійснення поточного контролю за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх 

реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів 

відповідно до бюджетних зобов’язань; 

- правильністю зарахування та використання власних надходжень; 

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку 

розпорядниками нижчого рівня. 

2.11. Своєчасне подання звітності. 

2.12. Своєчасно та у повному обсязі перерахування податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів. 

2.13. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних 

ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 

господарських операцій; 

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 

2.14. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у т.ч. 

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської 

та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з 

її списання відповідно до законодавства. 

 



2.15. Забезпечує: 

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти; 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів 

бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та 

подаються в процесі казначейського обслуговування; 

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складання звітності. 

2.16. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів. 

2.17. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та 

підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни  працівників та працівників 

бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані Управлінню. 

2.18. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під 

час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами 

бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням 

вимог законодавства. 

2.19. Залучає спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду 

питань, що належать до компетенції відділу, за погодженням з їх керівниками. 

2.20. Здійснює обробку персональних даних працівників управління  у 

частині заробітної плати. 

2.21. Здійснення своєчасного і правильного оформлення первинних 

документів та контролю за правильністю проведення господарських операцій. 

2.22. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відображення на 

рахунках проведення господарських операцій всіх структурних підрозділів 

управління. 

2.23. Ведення обліку  фактичних  та касових видатків по всіх видах виплат, 

які проводяться  управлінням праці, сім’ї та соціального захисту населення  в 

розрізі джерел фінансування. Контролює правильне та економне використання 

коштів згідно затверджених кошторисів та їх цільового використання, а також 

збереження  грошових  коштів  та матеріальних цінностей. 

2.24. Проведення розподілу фінансування  установам, підпорядкованим 

управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради, згідно рішення сесії. 

2.25. Складання річної та періодичної фінансової звітності. Надання 

оперативних даних  в межах   своїх повноважень. 

2.26. Здійснення контролю за оформленням інвентаризації матеріальних 

цінностей, грошових  коштів, бланків  суворого  обліку та рахунків  і 

розрахунків  з  підприємствами, установами  та організаціями. 

2.27. Організація роботи з фінансовими документами. Забезпечення  

дотримання  працівниками законодавства України з питань служби  в органах 

місцевого  самоврядування, запобігання та виявлення корупції. 

2.28. Збереження бухгалтерських документів, кошторисів, розрахунків   до 



них,  інших документів, а також здача документів до архіву. 

2.29. Дотримання вимог законодавства та термінів оформлення 

бухгалтерських документів, використання фонду оплати праці, встановлених 

посадових окладів, вимог фінансової дисципліни, правильності нарахування та 

перерахування податків до бюджету та страхових фондів. 

2.30. Здійснення інших передбачених законодавством функцій. 

 

ІІІ.  Відділ має право 

 

        3.1. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання 

до відділу структурними підрозділами управління первинних документів для її 

відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх 

дотриманням. 

       3.2. Одержувати від структурних підрозділів управління та 

підпорядкованих бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші 

матеріали, а також пояснення до них. 

       3.3.  Представляти управління в установленому порядку з питань, що 

відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, установах, організаціях незалежно від форми 

власності. 

       3.4. Вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення 

порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення 

поточного контролю, проведення фінансово-господарської діяльності. 

       3.5. Залучати, за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв управління, 

спеціалістів  з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших 

документів, а також розроблення i здійснення заходів, які проводяться відділом 

вiдповiдно до покладених на нього завдань. 

       3.6. Інформувати начальника управління про покладення на відділ 

обов’язків, що виходять за межі  компетенції, а також про випадки неподання 

або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів 

посадовими особами структурних підрозділів управління. 

  

ІV.  Керівництво відділу 

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду 

міським головою відповідно до чинного законодавства України. 

Звільнення з посади начальника відділу  здійснюється у відповідності з діючим 

законодавством. 

4.2. Начальник  відділу: 

4.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на відділ завдань.  

4.2.2. Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових 

обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення 

захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення 

бухгалтерського обліку, здійснює контроль за їх роботою. 



4.2.3. Доручає спеціалістам відділу завдання, надає  вказівки і контролює 

їх виконання. 

4.2.4. Забезпечує правильне застосування діючого фінансового 

законодавства. 

4.2.5. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.2.6. Організовує розробку пропозицій, планів, проектів рішень та 

розпоряджень з питань фінансування всіх видів допомог та компенсацій, 

передбачених законодавством. 

4.2.7. Організовує проведення тематичних перевірок, аналізує та 

узагальнює їх результати. 

4.2.8. Організовує ведення діловодства, збереження документації та 

майна відділу. 

4.2.9. Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення 

спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, 

застосування заходів стягнення за порушення трудової дисципліни, за 

невиконання завдань у встановлені строки або не в повному обсязі. 

4.2.10. Бере участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

4.2.11. Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими 

структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і 

установами, їх профспілковими комітетами. 

4.2.12. За дорученням начальника управління представляє інтереси 

управління в органах державного  управління, місцевого самоврядування з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

 

 

Міський голова                                                      В.К. Мазур 

 

 


