
                                                                                                                                                           

Додаток 1 до наказу  

від 22.03.2021 № 79 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ  

про облікову політику відділу освіти, молоді та спорту 

 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  

 

Положення про облікову політику (далі–Положення ) визначає методи 

оцінки, обліку та процедури, які застосовуються відділом освіти, молоді та 

спорту Краснокутської селищної ради для ведення бухгалтерського обліку, 

складання і подання фінансової та бюджетної звітності, визначені Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із 

змінами), які не визначені Національним положенням (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» або щодо 

яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного 

використання груп основних засобів та нематеріальних активів. 

1. Облікова політика у відділі освіти, молоді та спорту здійснюється на 

підставі наступних законодавчих та нормативно-правових актів: 

- Бюджетного Кодексу України; 

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» (із змінами); 

- 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 України від 31.12.2013             

№ 1203, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 

161/24938; 

- Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 29.12.2015 р № 1219, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

від16.01.2016 за № 85/28215; 

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 (у редакції 

наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 №1629), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398; 

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20.01.2011 за № 89/18827; 

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства 



 фінансів України від 18.05.2012 № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 6.06.2012 за № 903/21215; 

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 126 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20.01.2011 за № 91/18829;  

- Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 132 «Виплати працівникам», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 29.12.2011 №1798, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26.01.2012 за № 121/20434;  

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

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

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 90/18828  (із 

змінами );    

- Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312; 

- Положення про документальне забезпечення запасів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24.05.1995 № 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 р № 44 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 9.02.2012 за № 196/20509; 

- Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976), 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.2017 за № 384/30252»);  

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типової 

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

№ 977, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за               

№ 1539/31407; 

- 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 ведені бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності 

працівники централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту 

відповідно до покладених на них завдань: 

а) проводять вимірювання й узагальнюють всі господарські операції, 

ведуть бухгалтерський облік відповідно до: 

- національних положень (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 «Основні засоби», затверджених наказом 



 Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.11.2010 №1017/18312. 

- Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013             

№ 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за           

№ 161/24938; 

- 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, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 86/28216; 

б) складають квартальну та річну фінансову звітність в єдиній грошовій 

одиниці - гривні відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (окрім 

інших необоротних матеріальних 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’єкт державного сектору, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України 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 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 

накопичуваної 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 менша, 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 територіальним центром 

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 року, враховуючи середню вартість 

придбання необоротних активів, та з урахуванням постійного зростання рівня 

цін на відповідні групи товарів установити вартісні ознаки предметів, що 

входять до складу малоцінних необоротних активів на рівні 10000 грн 

(десять тисяч грн. 00 коп.). Строк використання малоцінних необоротних 

матеріальних активів має перевищувати один рік. 



 Проведення переоцінки основних засобів здійснювати у 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 відділу освіти, молоді та спорту 

інвентаризаційною комісією за видами основних засобів на річну дату 

балансу. 

6. Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу 

ІІ Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 12.10.2010 №1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.11.2010 за № 1019/18314, визначається їх найменування. 

7. У місцях зберігання запасів матеріально-відповідальні особи ведуть 

кількісний та сумарний облік руху запасів у книзі складського обліку запасів 

за найменуванням та кількістю. Для однорідних груп кількісний облік 

ведеться за загальною кількістю запасів такої групи. 

У бухгалтерській службі облік запасів ведеться за найменуваннями в 

розрізі матеріально-відповідальних осіб-в оборотних відомостях (за кожним 

субрахунком ). 

Щокварталу на дату балансу працівник централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді та спорту, відповідальний за ведення обліку запасів, 

здійснює вибіркову звірку фактичної наявності запасів із записами в 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, рішень про бюджет, Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013 №1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25.01.2014 за № 161/24938, Порядку застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 85/28215, Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності» затверджено наказом Міністерства фінансів 

України 28.12.2009  №1541 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

24.12.2010 № 1629), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 

за № 95/18833, нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні 

відносини  в Україні. 

Відкриття аналітичних рахунків спрямоване на деталізацію в 

аналітичному обліку інформації по 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 територіального центру . 

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 бухгалтерському обліку інформації про 

здійснені господарські операції. 

                 

           

 

В.о. начальника відділу 

освіти, молоді та спорту                                     Валентина КОЛОНТАЄВСЬКА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток до Положення  

 

Робочий план субрахунків бухгалтерського обліку 
 

Синтетичні рахунки  Субрахунки 1-го рівня  Субрахунки 2-го 

рівня  

Код Назва Код Назва Код Назва 

Розділ І.Балансові рахунки 

Клас 1.Нефінансові  активи  

 

10 

 

Основні засоби  

    

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  1013 Будівлі, споруди та передавальні 

пристрої 

  

1014 Машини та обладнання    

1015 Транспортні засоби    

1016 Інструменти,прилади,інвентар    

1017 Тварини та багаторічні насадження   

1018 Інші основні засоби   

11 Інші необоротні 

матеріальні 

активи  

    

111 Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних 

коштів  

  

  1112  Бібліотечні фонди   

1113 Малоцінні необоротні матеріальні 

активи  

  

1114 Білизна,постільні,речі,одяг,взуття    

1115 Інвентарна тара   

1118 Інші необоротні матеріальні активи   

13 Капітальні 

інвестиції  

    

131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів    

  1311 Капітальні інвестиції в основні 

засоби  

  

1312 Капітальні інвестиції в інші 

необоротні матеріальні активи  

  

14 Знос(амортизація) 

необоротних 

активів  

    

141 Знос(амортизація) необоротних активів розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  1411 Знос основних засобів    

1412 Знос інших необоротних 

матеріальних активів  

  

15 Виробничі запаси     

151 Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів    

  1511 Продукти харчування    

  1512 Медикаменти і перев’язувальні 

засоби  

  

  1513 Будівельні матеріали    

  1514 Пально - мастильні матеріали    

  1515 Запасні частини    



 

  1516 Тара    

  1518 Інші виробничі запаси    

18 Інші нефінансові 

активи  

    

181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів    

  1812 

 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети  

  

 Клас 2.Фінансові активи  

 

21 

Поточна 

дебіторська 

заборгованість  

    

 

211 

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних 

коштів  

  

  2110 Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

  

2111 Поточна дебіторська заборго-

ваність за розрахунками за 

товари,роботи ,послуги  

  

2114 Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із соціального 

страхування  

  

2115 Розрахунки із відшкодування 

завданих збитків  

  

2116 Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з підзвітними 

особами  

  

2117 Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

  

22 Готівкові кошти 

та їх еквіваленти  

    

221 Готівкові кошти та їх еквіваленти    

  2211 Гроші у національній валюті   

2213 Грошові документи в національній 

валюті  

  

2215 Грошові кошти в дорозі у 

національній валюті 

  

23 Грошові кошти на 

рахунках  

    

231 Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів    

  2313 Реєстраційні рахунки    

2314 Інші рахунки в казначействі    

29 Витрати 

майбутніх 

періодів   

    

291 Витрати майбутніх періодів  розпорядників бюджетних коштів    

  2911 Витрати майбутніх періодів 

розпорядників бюджетних коштів   

  

                           Клас 5.Капітал та фінансовий результат   

51 Внесений капітал     

511 Внесений капітал розпрядникам бюджетних коштів    

  5111 Внесений капітал розпорядникам 

бюджетних коштів 

  

53 Капітал у 

дооцінках  

    



 

531 Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів    

  5311 Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів  

  

5312 Дооцінка (уцінка) інших активів   

54 Цільове 

фінансування  

    

541 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів    

  5411 Цільове фінансування 

розпорядників бюджетних коштів  

  

55 Фінансовий 

результат   

    

551 Фінансовий результат  розпорядників бюджетних коштів    

  5511 Фінансові результати  виконання 

кошторису звітного періоду  

  

5512 Накопичені фінасові результати  

виконання кошторису  

  

Клас 6. Поточні зобов’язання  

62 Розрахунки за 

товари,роботи 

,послуги  

    

621 Розрахунки за товари,роботи ,послуги розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  6211 Розрахунки  з постачальниками та 

підрядниками  

  

 

63 

 

 

Розрахунки за 

податками і 

зборами  

    

631 

 

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних 

коштів  

  

  6311 Розрахунки з бюджетом  за 

податками і зборами  

  

  

6312 Інші розрахунки з бюджетом    

6313 Розрахунки із загально-

обов’язкового державного 

соціального страхування 

  

64 Інші поточні 

зобов’язання   

    

641 Інші поточні зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів    

  6412 Розрахунки з депонентами   

6414 Розрахунки за спеціальними видами 

платежів  

  

6415  Розрахунки з іншими кредиторами    

6416 Розрахунки за страхуванням   

65 Розрахунки з 

оплати праці  

    

651 Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів    

  6511 Розрахунки із заробітної плати    

6512 Розрахунки з виплати степендій, 

пенсій, допомоги та інших 

трансфертів населенню 

  

6514 Розрахунки з працівниками за   



 

безготівковими перерахуваннями на 

рахунки з  вкладів у банках   

6516 Розрахунки з членами профспілки 

безготівковими перерахуваннями 

сум членських профспілкових 

внесків  

  

6518 Розрахунки за виконавчими 

документами  та інші утримання  

  

Клас7.Доходи  

70 Доходи за 

бюджетними 

асигнуваннями   

    

701 Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів      

  7011 Бюджетні асигнування    

71 Доходи від 

реалізації  

продукції (робіт 

,послуг ) 

    

711 Доходи від реалізації  продукції (робіт ,послуг ) розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  7111 Дохід від реалізації 

продукції(робіт,послуг ) 

  

72 Доходи від 

продажу активів  

    

721 Доходи від продажу активів розпорядників бюджетних коштів    

  7211 Доходи від реалізації активів    

74 Інші доходи за 

обмінними 

операціями  

    

741 Інші доходи за обмінними операціями розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  7411 Інші доходи за обмінними 

операціями 

  

75. Доходи за 

необмінними 

операціями  

    

751 Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних 

коштів  

  

  7511 Доходи за необмінними операціями   

Клас 8.Витрати  

80 Витрати на  

виконання 

бюджетних 

програм  

    

801 Витрати  розпорядників бюджетних коштів на  виконання 

бюджетних програм  

  

  8011 Витрати на оплату праці    

8012 Відрахування на соціальні заходи    

8013 Матеріальні витрати    

8014 Амортизація    

81 Витрати на 

виготовлення 

продукції 

(надання 

    



 

послуг,виконання 

робіт ) 

811 Витрати  розпорядників бюджетних коштів на виготовлення 

продукції (надання послуг,виконання робіт ) 

  

  8111 Витрати  на оплату праці    

8112 Відрахування на соціальні заходи    

8113 Матеріальні витрати    

8114 Амортизація   

8115 Інші витрати   

82 Витрати з 

продажу активів  

    

821 Витрати розпорядників бюджетних коштів  з продажу активів    

  8211 Собівартість проданих активів   

  8212 Витрати,пов’язані з реалізацією 

майна  

  

84 Інші витрати за 

обмінними 

операціями  

    

841 Інші витрати за обмінними операціями розпорядників 

бюджетних коштів  

  

  8411 Інші витрати за обмінними 

операціями 

  

85 Витрати за 

необмінними 

операціями 

    

851 Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних 

коштів 

  

  8511 Витрати за необмінними операціями   

 

Клас  0 .Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів  

Рахунки Субрахунки 

Код Назва Код Назва 

01 Орендовані основні засоби та 

нематеріальні активи 

011 Орендовані основні засоби 

розпорядників бюджетних коштів 

02 Активи на відповідальному зберіганні  021 Активи на відповідальному 

зберіганні розпорядників бюджетних 

коштів  

04 Непередбачені активи 041 Непередбачені активи розпорядників 

бюджетних коштів  

05 Непередбачені зобов’язання, гарантії 

та забезпечення надані 

051 Гарантії та забезпечення надані 

розпорядників бюджетних коштів 

07 Списані активи  073 Невідшкодовані нестачі і втрати від 

псування цінностей розпорядників 

бюджетних коштів  

08 Бланки документів суворо звітності  081 Бланки документів суворо звітності 

розпорядників бюджетних коштів  

 

п’ята цифра 

коду: 
 

«1»-надходження загального фонду (бюджетні асигнування, 

отримані і використані згідно з кошторисом, які визнають 

доходами та витратами від обмінних операцій); 

«2»- власні надходження спеціального фонду (доходи від надання 

послуг (виконання робіт)); 

«3»-інші надходження спеціального фонду (бюджетні 

асигнування, отримані і використані згідно з кошторисом, які 



 

визнають доходами та витратами від обмінних операцій). 

шоста цифра 

коду 

1»- надходження від плати за послуги, що надаються закладом 

згідно із законодавством (перша група); 

 2»-інші джерела власних надходжень бюджетних установ (друга 

група).  

за підгрупами, які виділяються у складі першої групи та визнаються 

доходами за обмінними операціями,: 

сьома цифра 

коду 

«1»-плата за послуги, що надаються закладом згідно з основною 

діяльністю (підгрупа 1); 

 2»-надходження від додаткової (господарської) діяльності 

(підгрупа 2); 

 «3»-плата за оренду майна закладу (підгрупа 3); визнається 

іншими доходами за обмінними операціями 

 «4»-надходження закладу від реалізації в установленому порядку 

майна, крім нерухомого майна (підгрупа 4; надходження 

визнаються іншими доходами за обмінними операціями). На 

цьому аналітичному рахунку також відображається інформація 

про суми відшкодування винними особами нестач і втрат від 

псування цінностей; 

 

2) за підгрупами, які виділяються у складі другої групи та визнаються 

доходами за необмінними операціями як трансферти: 

восьма цифра 

коду 

«1»- благодійні внески, гранти та дарунки (підгрупа 1); 

 «2»- кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб 

та від бюджетних установ для 

 

 

 

 

 


