
1 
 

 
 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про облікову політику 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський електромеханічний коледж» 

на 2013 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013 

1. Загальні положення 

 

Погоджую 

Голова профспілкового  

комітету працівників 

________  О. Д. Літвінчук 

«___»   січня   2013 р. 
 

Затверджую 

Директор коледжу 

_______Л. Л. Сподинська 

 

«08»   січня   2013 р. 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

01118330 

Місцезнаходження: м. Київ,проспект 

Повітрофлотський, 35 

Форма власності державна 
 



3 
 

Положення про облікову політику Державного вищого навчального 

закладу «Київський електромеханічний коледж» (далі – Положення) розроблене 

на виконання вимог Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV,  норм Положення про державний вищий 

навчальний заклад, затвердженого  постановою КМУ від 05.09.1996 № 1074 та 

інших законодавчих та інструктивних матеріалів,  а також з метою забезпечення 

ведення бухгалтерського обліку в навчальному закладі та своєчасного надання 

достовірної інформації користувачам фінансової  звітності з урахуванням 

діяльності коледжу. 

 

           1.1 Державний вищий навчальний заклад «Київський електромеханічний 

коледж» (далі – Коледж) заснований на державній формі власності, є 

правонаступником Київського електромеханічного технікуму залізничного 

транспорту ім. М. Островського та входить до сфери управління Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України. 

          Основними напрямами діяльності Коледжу є:   

- підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;  

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до отриманих 

ліцензій.  

 

Коледж готує спеціалістів за  спеціальностями та напрямами підготовки 

відповідно до отриманих ліцензій.  

         Основними задачами Коледжу є виконання державного замовлення та угод 

на підготовку фахівців з вищою освітою, створення відповідних умов для 

практичного навчання студентів. 

          Коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації та здійснює свою 

діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Коледжу.  

          Оригінали наступних документів знаходяться у директора:  

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців;   

- довідка зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ); 

- довідка про взяття на облік платника податків;  

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;  

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;  

- державні акти на право постійного користування землею. 

           У Коледж  керується такими нормативними документами: 

- Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VІ;  

- Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755- VІ;  

- Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

України” від 16.07.1999 № 996-XIV;  

- Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік;  

- Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 

2289-VІ;  
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- Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 № 228  зі змінами; 

- Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

подання фінансової звітності” від 28.02.2000 № 419;  

- Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

списання об’єктів державної власності” від 08.11.2007  № 1314;  

- Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та 

склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів”;  

- Постановою Кабінету Міністрів України “Питання попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” від 

09.10.2006 № 1404; 

- Постановою Кабінету Міністрів України “Про граничні суми витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також 

установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і 

місцевих бюджетів” від 04.04.2001 № 332; 

- Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції про 

службові відрядження в межах України та за кордон” від 13.03.1998 № 59;  

- Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку 

реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 

казначейської служби України” від 02.03.2012 № 309;  

- Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 

застосування класифікації кредитування бюджету” від 12.03.2012 № 333;  

- Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами” від 

24.12.2012 № 1407;  

- Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.2002 № 57;  

- Наказом Державного казначейства України “Про затвердження Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів” від 24.01.2012 № 44; 

- Спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного управління 

Державного казначейства України “Про затвердження Плану рахунків 

бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” від 10.12.1999 № 114; 

- Наказом Державного казначейства України “Про затвердження Інструкції 

про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 
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основних господарських операцій бюджетних   установ” від 10.07.2000 № 

61; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Інструкції 

про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 

складання” від 27.07.2000 № 68; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження форм карток 

і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання” від 

06.10.2000 № 100; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Інструкції з 

обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ” від 

26.12.2003 № 242; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Інструкції з 

обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ” 

від 17.07.2000 № 64  зі змінами; 

- Спільним наказом Головного управління Державного казначейства України 

та Державного комітету статистики України „Про затвердження типових 

форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і 

організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих 

бюджетів, та Інструкції з їх складання” від 02.12.1997 № 125/70;  

- Наказом Головного управління Державного казначейства України „Про 

затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, 

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ” від 30.10.1998 № 

90; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Інструкції з 

обліку запасів бюджетних установ” від 08.12.2000 № 125;  

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження типових 

форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх 

складання” від 18.12.2000 № 130; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Порядку 

відображення в обліку операцій в іноземній валюті” від 24.07.2001 № 126; 

- Наказом Державного казначейства України „Про затвердження Порядку 

списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної 

давності якої минув” від 08.05.2001 № 73; 

- Наказом Головного управління Державного казначейства України „Про 

затвердження Інструкції про введення нового порядку щомісячної звітності 

про виконання єдиного кошторису доходів та видатків” від 03.06.1997 № 63; 

- Постановою Правління Національного банку України „Про затвердження 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ” 

від 15.12.2004  № 637;  

- Наказом Держказначейства України, який затверджує порядки складання 

річної, місячної та квартальної фінансової звітності бюджетних установ на 

відповідний рік; 

- Постановою Кабміну України «Про затвердження Типового положення про 

бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 № 59; 
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- Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими 

нормативними документами. 

         1.2 Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється 

установою за меморіально-ордерною формою. 

         1.3 Бухгалтерський облік в навчальному закладі здійснюється 

бухгалтерською службою  коледжу, яку очолює головний бухгалтер. Права та 

обов'язки головного бухгалтера і всіх посадових осіб бухгалтерської служби 

визначаються Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні ” від 16.07.1999 № 996-XIV, цим Положенням і затвердженими 

посадовими інструкціями. 

         1.4 Цим Положенням головний бухгалтер наділяється правом другого 

підпису (за його відсутності —  бухгалтер), який він ставить на первинних 

облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах. 

         1.5 Перелік осіб, яким дозволено одержувати і видавати товарно-матеріальні 

цінності визначено додатком 4 до Положення. 

         1.6 До бланків суворої звітності відносяться:  

- дипломи молодшого спеціаліста про вищу освіту;  

- атестати про повну загальну середню освіту та додатки до них;  

- студентські квитки;  

- талони на пальне;  

- санаторно-курортні путівки;  

- знаки поштової сплати.  

Для зберігання та видачі дипломів, атестатів та додатків до них, 

студентських квитків призначається матеріально відповідальна особа –  старший 

інспектор з кадрів. Для ведення обліку видачі талонів на пальне та  санаторно-

курортних путівок призначається відповідальна особа – бухгалтер. 

         1.7 Відповідальність за прийняття документації на тимчасове зберігання до 

архіву установи, зберігання документації в архіві та здавання відповідної 

документації до державного архіву покладається на діловода-архіваріуса. 

         1.8 У Коледжі застосовуються форми та системи оплати праці відповідно до 

умов, передбачених Постановою КМУ “Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298 

зі змінами  та наказом “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти” від 15.04.1993 № 102  зі змінами. 

         1.9 Стипендія нараховується згідно з Постановою КМУ “Питання 

стипендіального забезпечення” від 12.07.2004 № 882  зі змінами.  

         1.10 Список осіб, яким надається право на підпис документів, які 

засвідчуються печаткою, затверджується наказом по Коледжу.  

 

 

 

2. Методологія обліку 
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             2.1 Загальні принципи обліку 

             Установа веде облік виконання кошторису за робочим планом рахунків, 

установленим цим Положенням та наведеним у додатку 2 до цього Положення. 

             У межах своєї основної діяльності Коледж фінансується з Державного 

бюджету України. 

            Джерела формування спеціального фонду кошторису:  

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством (за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з  їх основною діяльністю, надходження бюджетних 

установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна 

бюджетних установ та надходження бюджетних установ від реалізації в 

встановленому  порядку майна (крім нерухомого майна))  

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ. 

            Коледж може одержувати матеріальні цінності та грошові кошти як 

благодійну допомогу відповідно до чинного законодавства, що зараховуються в 

доходи спеціального фонду кошторису установи. 

            Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється в розрізі джерел 

фінансування. 

            Діяльність Коледжу за всіма джерелами фінансування (загальний та 

спеціальний фонд кошторису) відображається на єдиному балансі. Внутрішня 

звітність (меморіальні ордери, накопичувальні відомості) формується окремо 

щодо кожного джерела фінансування. 

             Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна». 

Облік у книзі «Журнал-головна» ведеться по субрахунках. 

            Аналітичний облік матеріальних цінностей, придбаних за рахунок різних 

джерел фінансування, ведеться в окремих регістрах бухгалтерського обліку. Для 

окремого обліку активів та пасивів, сформованих за рахунок різних джерел 

фінансування, у плані рахунків бухгалтерського обліку для кожного рахунка 

запроваджується субрахунок шляхом додавання до номера рахунка відповідного 

номера джерела фінансування. 

             Кошти установи обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в 

Управлінні Державної казначейської служби Солом’янського району  в м. Києві.  

По Коледжу відкриті наступні реєстраційні рахунки: 

35218001000818  кошти загального фонду Державного бюджету; 

35228002000818 плата за послуги бюджетних установ (спеціальний 

фонд);  

35226004000818 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

(спеціальний фонд);  

37115100033058 стипендії ЧАЕС, виплати за рахунок Фонду соціального 

страхування по тимчасовій втраті працездатності та інші.  

Відкриті аналітичні рахунки для зарахування власних надходжень 

спеціального фонду по видам доходів:  

25010100 – 31258272210101;  

25010200 – 31257273210101;  
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25010300 – 31256274210101;  

25010400 – 31255275210101;  

25020100 – 31253277220102 – благодійні внески;  

25020200 – 31254276220102 – на цільові заходи. 

             Нумерація платіжних документів єдина для всіх реєстраційних рахунків. 

             Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи 

асигнувань та здійснення видатків загального фонду бюджету застосовується 

меморіальний ордер N 2 за формою N 381 (бюджет), кожний рахунок 

оформляється окремим меморіальним ордером.  

              Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи 

доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду застосовується 

меморіальний ордер N 3 за формою N 382 (бюджет), кожний рахунок 

оформляється окремим меморіальним ордером. 

               Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами:  

облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про 

службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 13.03.1998 N 59. 

               Коледж при направленні працівника у відрядження зобов’язаний 

забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для 

оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що 

відповідають нормам, установленим постановою КМУ “Про суми та склад витрат 

на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”  від 

02.02.2011    № 98.   Працівник повинен надати до бухгалтерії кошторис витрат 

для виплати авансу на відрядження, по закінченню відрядження надати авансовий 

звіт та звіт про виконання завдання у відрядженні у терміни встановлені 

законодавством. 

               Крім зазначених документів, при направленні працівників Коледжу у 

відрядження слід керуватися:  

  - Постановою  КМУ «Про затвердження Порядку призначення, виплати та 

розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, 

клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» від 08.08.2001 № 950; 

   - Постановою КМУ «Про вдосконалення порядку здійснення службових 

відряджень за кордон» від 11.12.1992 № 698; 

  -  Постановою КМУ «Про деякі заходи щодо забезпечення раціонального 

використання державних валютних коштів» від 01.12.1995 № 963. 

   Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт) здійснюється накопичувально за всіма джерелами 

фінансування за поточний бюджетний період. Рух підзвітних сум відображається 

в меморіальному ордері № 8 ф. № 386 позиційним способом.  

 

2.2 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами 
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Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в розрізі 

рахунків-фактур (договорів). Попередня оплата за товари, роботи, послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти здійснюється відповідно Постанови КМУ від 

09.10.2006 № 1404. 

            Меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з 

іншими кредиторами» ф. № 408 формується щодо кожного джерела фінансування 

разом.  

            Інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами проводиться 

щоквартально. Бухгалтером перевіряються умови оплати укладених договорів по 

своєчасному виконанню розрахунків за товари, роботи та послуги. 

            Орендна плата нараховується економістом згідно з договорами оренди з 

урахуванням індексу інфляції. До Держбюджету орендар перераховує 50% 

орендної плати самостійно згідно з договором оренди, а 50% надходить на 

спеціальний рахунок Коледжу. Коледж нараховує ПДВ з повної вартості орендної 

плати. У податковій накладній також  зазначено 100% наданих послуг згідно з 

листом ДПАУ від 12.05.2000 № 6514/7/16-1201.  Один раз на рік проводиться 

звірка по орендній платі з Фондом Держмайна.  Відповідальною особою за 

показники для нарахування комунальних платежів, які надаються до бухгалтерії 

кожного місяця, є заступник директора з адміністративно-господарської роботи. 

Відповідальною особою за своєчасність надання рахунків по орендній платі та 

інших рахунків є бухгалтер. 

             В роботі використовується меморіальний ордер № 14 ”Накопичувальна 

відомість нарахування доходів спецфонду бюджетних установ” ф. № 409 

(бюджет). Бухгалтером, відповідальним за нарахування доходів від власних 

надходжень, здійснюється аналітичний облік у розрізі фізичних (юридичних) осіб.  

             Списання заборгованості зі строком позовної давності, що минув, 

проводиться згідно з наказом Держказначейства від 08.05.2001 № 73. 

             2.3 Облік матеріальних запасів та МШП 

             До запасів установи належать оборотні матеріальні активи, реалізацію та 

витрачання яких планується здійснити протягом року. 

             До МШП належать предмети, термін корисної експлуатації яких 

становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 1000 

грн. (без урахування ПДВ). 

             Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціального 

фонду, ведеться окремо від запасів, придбаних за рахунок коштів загального 

фонду кошторису. При цьому застосовуються ті ж самі форми регістрів 

аналітичного обліку запасів, затверджені наказом Держказначейства від 

18.12.2000 № 130. 

             У бухгалтерії облік запасів Коледжу ведеться в кількісному та сумарному 

вимірі за найменуваннями запасів та в розрізі матеріально відповідальних осіб. 

              Бухгалтерія Коледжу в передостанній робочий день місяця звіряє свої 

записи про облік запасів із записами, що ведуться матеріально відповідальними 

особами за місцями перебування запасів. Для цього матеріально відповідальними 

особами в зазначений строк надаються до бухгалтерії прибуткові та видаткові 
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документи з реєстром надання документів, складеним у двох примірниках. Один 

примірник реєстру після перевірки правильності оформлення первинних 

документів повертається матеріально відповідальній особі, а другий залишається 

в бухгалтерії. Матеріально-відповідальні особи надають до бухгалтерії Коледжу 

звіти у двох примірниках в останній робочий день місяця. 

              Відпуск запасів для використання, для продажу або у зв’язку з іншим 

вибуттям провадиться за балансовою вартістю. 

              При передачі в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. включно за 

одиницю (комплект) списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення 

фонду в МШП на підставі документів, що підтверджують їх використання: 

роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному 

ремонті, актів на списання цінностей тощо. В експлуатації такі предмети (крім 

виготовлених із пластмаси, картону і паперу) перебувають на зберіганні осіб, 

відповідальних за їх експлуатацію, та обліковуються у книгах кількісного обліку. 

               Списання ПММ за подорожніми листами проводиться згідно з Нормами, 

затвердженими Міністерством інфраструктури. Відповідальний за норми 

витрачання палива заступник директора з адміністративно-господарської роботи. 

               Інвентаризація запасів та МШП проводиться 1 раз на рік перед 

складанням річної звітності. 

               У меморіальному ордері № 13 ф. № 396 (бюджет) відображаються 

витрачання матеріалів (крім продуктів харчування), а в меморіальному ордері  № 

10 ф. № 439 (бюджет) — вибуття та переміщення МШП  щодо кожної 

матеріально відповідальної особи. 

              2.4 Облік необоротних активів 

              До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються 

установою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, 

надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад 

один рік і вартості яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн. за 

одиницю (комплект).   Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку 

за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, 

спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на 

витрати установи, а об’єкти, які зазначали переоцінки, — за відновною вартістю. 

              Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносяться на 

фактичні витрати установи: 

- витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів; 

- податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час   

придбання необоротних активів; 

- витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів; 

- при проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов’язаних з 

дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних 

частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а 

відноситься на витрати установи. 
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               Облік необоротних активів, ведеться у повних гривнях без копійок. Сума 

копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати закладу. На 

необоротні активи нараховується знос.  

                На необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та 

перебувають в експлуатації, нараховується знос відповідно Наказу 

Держказначейства «Про затвердження інструкції з бухгалтерського обліку 

необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 № 64  із змінами, 

внесеними Наказом від 22.12.2009 № 526. Сума зносу об’єктів необоротних 

активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість 

календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до 

норм зносу. Знос бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних 

активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари 

нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних 

активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків 

первісної вартості – у місяці його ліквідації (списання з балансу). 

               Об’єктом для нарахування зносу є первісна вартість необоротних активів. 

Знос не нараховується на: 

     1) земельні ділянки; 

     2) пам'ятки  культурної  спадщини національного або місцевого значення,  які 

внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих  пам'яток  

України,  унікальні  документи  Національного архівного фонду України,  які  

внесені  (підлягають  внесенню)  до Державного   реєстру   національного   

культурного надбання, як об'єкти з невизначеним строком корисного 

використання; 

     3) багаторічні  насадження,  що  не  досягли повного розвитку (віку початку 

плодоносіння, експлуатаційного віку); 

     4) музейні   цінності,  як  об'єкти  з  невизначеним  строком корисного 

використання; 

     5) природні ресурси; 

     6) незавершене капітальне будівництво. 

               В інвентарні картки обліку обов’язково вноситься річна сума зносу. 

               До обліку безоплатно отримані необоротні активи приймаються на 

підставі завізованої керівником заяви від фізичних та юридичних осіб.  

               Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням 

необоротних активів кожному об’єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, 

одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) 

присвоюється восьми-значний інвентарний номер. 

               Присвоєні об’єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні 

номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі.  

               Аналітичний облік основних засобів ведеться в бухгалтерії на 

інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах —  ф. № 03-

6 (бюджет). У картці аналітичного обліку додатково зазначається джерело 

фінансування, за рахунок якого було придбано цей об’єкт. 
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               За місцем зберігання всі необоротні активи мають перебувати на 

відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Перелік таких осіб 

затверджено в додатку 7 до цього Положення. 

               Дані обліку об’єктів необоротних активів у матеріально відповідальних 

осіб мають відповідати даним обліку бухгалтерії. 

               У меморіальному ордері № 9 ф. № 438 (бюджет) відображаються вибуття 

і переміщення необоротних активів. 

               Інвентаризація необоротних активів проводиться 1 раз на рік перед 

складанням річної фінансової звітності, але не раніше 1 жовтня поточного року. 

              Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення 

неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також для 

оформлення необхідної документації на списання цих цінностей створюється 

постійно діюча комісія. Склад комісії затверджено в додатку 3 до цього 

Положення. 

 

3. Документообіг установи 

 

              Облік первинних документів в облікових регістрах має проводитися не 

пізніше, ніж на наступний день після надходження документів до бухгалтерії. 

Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти 

приймання робіт тощо має бути передано до бухгалтерії не пізніше наступного 

дня після їх надходження до установи. Усі первинні документи, що надходять до 

бухгалтерії, мають перевірятися на відповідність форми і повноти змісту. 

Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю 

бухгалтерією до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів. 

Первинні документи, листи, рахунки, окремі доручення повинні бути завізовані 

керівником. У тексті облікових регістрів підчистки і необумовлені виправлення 

тексту та цифрових даних не допускаються. Виправлення помилки (за винятком 

банківських документів) повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та 

підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати 

виправлення. У документах, якими оформлені касові і банківські операції з 

цінними паперами, виправлення не допускається. Помилки в облікових регістрах 

за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну 

книгу, виправляються способом «сторно». Цей спосіб передбачає складання 

бухгалтерської довідки, в яку помилка заноситься при необхідності червоним 

чорнилом або із знаком «мінус», а правильний запис пастою темного кольору. 

Виправлення помилок за минулі періоди оформлюється у місяці виявлення 

помилки бухгалтерською довідкою, в якій наводиться зміст помилки, сума та 

кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У 

місяці складання бухгалтерської довідки  дані записуються до відповідного 

регістру бухгалтерського обліку і Головної книги. 

               Меморіальні ордери — накопичувальні відомості повинні формуватися 

не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним. Обороти у книзі «Журнал-

головна» мають формуватися не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.  
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                Відповідальність за дотримання графіка документообігу (додаток 1 до 

Положення), а також відповідальність за своєчасне і доброякісне створення 

документів, своєчасну передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку і 

звітності, за вірогідність даних, що містяться в документах, несуть особи, що 

склали і підписали ці документи.  

                Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські звіти і баланси 

підлягають обов’язковій передачі в архів. Терміни зберігання первинних 

документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів в архіві зазначені 

у діючому Положенні.   

                Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу у 

Коледжі здійснює головний бухгалтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


