
 
 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Фінансове управління 

 

Н А К А  З 
 

Краснокутськ 

 

 

 

Від 15 січня 2021 року                                                                             № 8 

 

Про затвердження Положення  

про облікову політику 

На виконання Закону України  від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НП(С)БОДС), 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 
1202 ( зі змінами),  Плану рахунків бухгалтерського  обліку бюджетних установ, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року № 
1203, «Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного 
сектору», затверджених наказом Міністерства фінансів України  від 23 січня 2015 
року № 11, з метою дотримання принципів послідовності ведення бухгалтерського 
обліку, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складання 
фінансової звітності: 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити Положення про облікову політику (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о начальника 

фінансового управління                                                       Наталія ХЛІВНЯК 

 

 

 

 

 



Додаток 1  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ фінансового управління 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

15 січня 2021 року № 8  
      

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про облікову політику фінансового управління  

Краснокутської селищної ради  

 

         Положення про облікову політику (далі – Положення)  визначає методи 

оцінки, обліку і процедури, які застосовуються  управлінням фінансів районної 

державної адміністрації  для ведення бухгалтерського обліку, складання і 

подання фінансової та бюджетної  звітності, визначені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-

ХIV, які не визначені Національними Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, 

а також строки корисного використання груп основних засобів та 

нематеріальних активів. 

        1. Облікова політика в фінансовому управлінні Краснокутської селищної 

ради здійснюється на підставі наступних законодавчих та нормативно-

правових  актів: 

        - Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ; 

     - Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV; 

        - порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228; 

        - типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи,      

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 (зі 

змінами); 

        - плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.2013 № 1203, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 р. за № 

161/24938; 

        - порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

29.12.2015 № 1219; 



       - національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 р. за № 

103/17398; 

        - національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 № 1629; 

       - національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 18.05.2012 № 568; 

            - національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 126 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 № 1629; 

     - національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 132 «Виплати працівникам», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798; 

       -  національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629; 

       - положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 

1995 року № 88; 

        - порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України  від 24.01.2012 № 44; 

        - порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307    ( 

у редакції наказу від 29.11.2017 № 976 «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»); 

        - наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типової 

форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» від 29.11.2017 № 977; 

        - наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для 

суб’єктів державного сектору»; 

       - інших нормативних документів. 

2. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності 

відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього 

завдань, згідно з Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

фінансового управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району 



Харківської області, затвердженим наказом  начальника фінансового 

управління від 04 січня 2021 року № 2: 

а) проводить вимірювання й узагальнює всі господарські операції, веде 

бухгалтерський облік відповідно до: 

   - національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

12.10.2010 № 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 

за № 1017/18312; 

        - Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203,; 

      - типової кореспонденції субрахунків  бухгалтерського обліку та 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями 

розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами,  

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219; 

         б) складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій 

одиниці — гривні відповідно до НП(с)БОДС. 

        3.Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується 

виходячи з Типових строків корисного використання основних засобів та 

нематеріальних активів, які встановлені в додатках 1 та 2  до Методичних 

рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, 

затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11. 

         Нарахування амортизації на основні засоби та нематеріальні активи 

проводиться 1 раз на рік перед складанням річної фінансової звітності. 

Нарахування амортизації здійснюється на амортизаційну вартість, яка 

визначається як різниця між первісною (переоціненою) та ліквідаційною 

вартістю об’єкта основних засобів та нематеріальних активів. 

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів 

нараховується в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його 

вартості. 

         4. Ліквідаційна вартість основних засобів та нематеріальних активів 

визначається при введенні активів в експлуатацію, а для активів, які вже 

знаходяться в установі в експлуатації, - у момент досягнення 100% розміру 

накопичувальної суми амортизації. Визначена сума ліквідаційної вартості 

додається до первісної вартості основного засобу. У подальшому амортизація 

на такі активи не нараховується. Ліквідаційна вартість основних засобів не 

може бути менше, ніж вартість металобрухту, дорогоцінних металів, що 

містяться в активі, а також інших товарно-матеріальних цінностей ( у тому 

числі вузлів, деталей та агрегатів, інших ТМЦ), які можуть бути отримані 

установою після ліквідації активу. 

         5. Відповідно до Національного положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі, та керуючись Методичними рекомендаціями з 

бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затвердженими 

наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, враховуючи середню вартість 

придбання необоротних активів, та з урахуванням постійного зростання рівня 

http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391
http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391
http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391


цін на відповідні групи товарів установити вартісні ознаки предметів, що 

входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на рівні 7000 

грн (без ПДВ). Строк використання малоцінних необоротних матеріальних 

активів має перевищувати один рік. 

        Проведення переоцінки основних засобів здійснюється в разі, коли 

розмір відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої 

вартості перевищує поріг суттєвості в розмірі 10%. Підставою для проведення 

переоцінки є розпорядження головного розпорядника бюджетних коштів з 

визначенням порядку та строків її здійснення. Переоцінка проводиться за 

наказом начальника фінансового управління інвентаризаційною комісією за 

видами основних засобів на річну дату балансу. 

      6. Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу II 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 123), визнається їх найменування 

      7. У місцях зберігання запасів матеріально відповідальні особи ведуть 

кількісний та сумарний  облік руху запасів у журналі обліку за 

найменуваннями та кількістю. Для однорідних груп кількісний облік ведеться 

за загальною кількістю запасів такої групи. Щокварталу на дату Балансу  

спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансового забезпечення та звітності 

здійснює вибіркову звірку фактичної наявності запасів  із записами  у журналі 

та даними бухгалтерського обліку. 

        8. Відпуск запасів для використання або у зв’язку з іншим вибуттям 

проводиться за балансовою вартістю. 

        9. Відкриття аналітичних рахунків базується на вимогах Бюджетного 

кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456–VI, Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. 

№ 1203 та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

29.12.2015 № 1219, Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі, нормативно-правових актів, що регулюють 

бюджетні відносини в Україні. 

Відкриття аналітичних рахунків спрямоване на деталізацію в 

аналітичному обліку інформації про кошти, грошові документи, розрахунки, 

доходи та витрати, витрати на оплату праці, амортизацію та матеріальні 

цінності з метою забезпечення складання фінансової та бюджетної звітності 

згідно з вимогами законодавства у розрізі кодів бюджетної класифікації та 

видів коштів ( окремо за загальним та спеціальним фондами і видами коштів 

спеціального фонду). 

Проводиться кодування аналітичних рахунків до субрахунків Робочого 

плану субрахунків. 

http://ebudget.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=30213
http://ebudget.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=30213


           Для ідентифікації груп витрат у процесі діяльності, груп доходів, 

отримуваних як джерел покриття цих витрат, аналітичним рахункам 

присвоюється п’ята цифра коду.  

    10. Обрана та затверджена цим Положенням облікова політика 

застосовується постійно (рік у рік). 

         Зміни до цього Положення вносяться лише у випадках, установлених у 

національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, та обов'язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій 

звітності, а також у випадках, коли зміни до облікової політики сприятимуть 

більш достовірному відображенню в бухгалтерському обліку інформації про 

здійснені господарські операції. 

 

 

 

В.О. начальника фінансового управління                               Наталія ХЛІВНЯК 

 

 

 

 

 

 


