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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ  бухгалтерського обліку та фінансової  звітності 

виконавчого  комітету   Летичівської селищної ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

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

структурним підрозділом виконавчого комітету Летичівської селищної ради.  

1.2. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності у своїй  діяльності  

керується  Конституцією України, Законами України, актами  Президента  України 

та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, 

Бюджетним Кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що 

регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної 

установи, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями 

селищного голови, а також положенням про бухгалтерську службу. 

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Летичівській селищній раді, 

підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові.    

1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах 

виділених асигнувань визначає селищна рада. 

1.5. Відділ не є юридичною особою. 

 

 

2  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

           Основними   завданнями   відділу   є: 

2.1. забезпечення  ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних  

методологічних засад, установлених Законом України „Про бухгалтерський  облік  

та фінансову  звітність  в  Україні”; 

2.2. здійснення контролю за відображенням на  рахунках бухгалтерського 

обліку  всіх  господарських  операцій ; 

2.3. забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та надання  

до обліку первинних  документів; 

2.4. вжиття заходів для запобігання несанкціонованих та непомітних   

виправлень записів у первинних документах та регістрах                      

бухгалтерського  обліку; 

2.5. збереження оброблених  документів, регістрів, звітності протягом 

установленого  терміну; 

2.6. здійснення заходів щодо  надання  повної, правдивої  інформації  про 

фінансовий стан, результати  діяльності  та  рух  коштів  підприємства; 

2.7. забезпечення перерахування податків і зборів, передбачених 

законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно  до 

договірних  зобов’язань; 



          2.8. здійснення   контролю  за  веденням   касових  операцій; 

          2.9. проведення інвентаризації необоротних активів товарно-матеріальних   

цінностей  і  грошових  коштів;      

          2.10. участь  у підготовці  пропозицій   щодо  забезпечення  раціонального та 

ефективного використання матеріальних,  трудових  і  фінансових  ресурсів; 

         2.11. проведення використання бюджетних коштів в межах  затверджених    

асигнувань; 

2.12. нараховування заробітної плати, виконання  інших розрахунків з  

працівниками, громадянами та  юридичними особами відповідно до  чинного 

законодавства. 

          2.13. надання оперативної інформації, складання та подання бухгалтерської 

звітності  у   відповідні  терміни. 

         2.14. здійснення контролю  за: 

- законністю,  своєчасністю  та  правильністю  оформлення документів; 

використанням фонду оплати праці;   

- встановленням посадових окладів;  

- дотриманням фінансової дисципліни,   

- правильністю нарахування та перерахування податків до Державного     бюджету 

та інших  платежів; 

 - дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації    грошових, 

товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків  і платіжних 

зобов’язань, стягненням  у  встановлений   термін  дебіторської та сплаченням 

кредиторської заборгованості. 

2.15. організація підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерського   відділу. 

 

3. ПРАВА    ВІДДІЛУ 

                Відділ  має  право : 

           3.1.  Вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  відділу. 

            3.2. Вимагати, за дорученням керівництва, від посадових осіб, структурних 

підрозділів селищної ради необхідні матеріали,  інформацію стосовно 

підтвердження проведених фінансових   витрат. 

           3.3.  Вносити  пропозиції керівництву про притягнення працівників  селищної 

ради до відповідальності за не забезпечення  цільового та ефективного витрачання 

бюджетних коштів та товарно-матеріальних  цінностей. 

            3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу  

бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності . 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

            4.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності очолює    

начальник відділу, який призначається на посаду і    звільняється селищним  

головою у порядку в установленому чинним законодавством.  

             4.2. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, 

відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків 

покладається на заступника - головного спеціаліста відділу, а у разі його відсутності 

- відповідно до розпорядження селищного голови на іншого працівника відділу. 



            4.3. Штатна чисельність відділу затверджується селищною радою в межах 

асигнувань на утримання органів  місцевого самоврядування. 

            4.4. Начальник відділу здійснює керівництво  діяльністю відділу, організовує 

роботу відділу відповідно до чинного     законодавства, розробляє функціональні 

обов’язки та посадові інструкції    працівників  відділу, визначає міру  

відповідальності  працівників. 

            4.5. Відділ  утримується  за  рахунок  коштів   місцевого  бюджету. 

 

5  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців 

Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх обладнанням, телефонним 

зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на 

Відділ завдань. 

5.2. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається. 

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 

законодавством України. 

           5.4. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з 

ініціативи селищного голови, керуючого справами виконкому, начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в установленому  порядку згідно 

чинного законодавства.  

 

 

 

         Секретар ради                                                                 О. В. Попова 

 

 

                                                                                        
 


