
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 196 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення виконавчого комітету 

Липовецької міської ради 

 

Відповідно до статті 26, частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Національного агентства України з питань 

державної служби №203-19 від 07.11.2019 «Про затвердження Типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 

самоврядування», рішення 1 сесії 8 скликання Липовецької міської ради від 20 

листопада 2020 року № 5 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Липовецької міської ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради», з метою якісного ведення 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності міської ради та її 

виконавчих органів, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку, звітності 

та господарського забезпечення виконавчого комітету Липовецької міської 

ради згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

Додаток 

до рішення 10 сесії 

міської ради 8 скликання 

25 лютого 2021 року № 196 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

I. Загальні положення 
1. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення виконавчого комітету Липовецької міської ради (надалі – Відділ) 

є структурним підрозділом апарату Липовецької міської ради та її виконавчого 

комітету. 

Відділ є підзвітним і підпорядковується безпосередньо міському голові 

або заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради відповідно до розподілу обов’язків. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами Верховної 

Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

основними положеннями державних стандартів бухгалтерського обліку, 

іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини 

і фінансово-господарську діяльність міської ради, рішеннями та Регламентом 

міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Відділу є 

- організації обліку фінансової та господарської діяльності міської ради та 

її виконавчих органів; 

- забезпечення додержання положень бухгалтерського обліку; 

- повного відображення усіх витрат; 

- оформлення первинної документації щодо кожної господарської 

операції та своєчасної її обробки; 

- здійснення контролю за збереженням майна та матеріальних цінностей, 

використанням бюджетних коштів у відповідності до відкритих асигнувань; 

- матеріально-технічного забезпечення міської ради та її виконавчих 

органів. 

4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з: 

- органами виконавчої влади; 

- органами місцевого самоврядування; 

- депутатами; 

- постійними комісіями; 

- підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на 

підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, 

тощо. 



5. Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, 

телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й 

іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками 

та літературою з бухгалтерських та фінансових питань. 

 

II. Обов’язки відділу 

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

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

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі 

з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

та звітності; 

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 

бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність 

(декларації) в порядку, встановленому законодавством; 

3) здійснює поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та 

здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

- правильністю зарахування та використання власних надходжень 

бюджетної установи; 

- 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 

бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній 

установі; 

4) своєчасно подає звітність.; 

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові 

платежі) до відповідних бюджетів; 

6) забезпечує 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; 

- організації розрахунків по заробітній платі з працівниками міської ради; 

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому 

числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 

погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 

списання відповідно до законодавства; 

8) 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, що 

формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування; 

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, що є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності; 

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів; 

10) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під 

час контрольних заходів, проведених державними органами та органами, що 

уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства; 

11) здійснює економічний аналіз фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення виконавчих органів міської ради з метою економного 

витрачання бюджетних коштів; 

12) забезпечує утримання у належному стані приміщень міської ради 

відповідно до правил та норм санітарії. Здійснює планування і організацію 

поточних та капітальних ремонтів службових приміщень міської ради, 

контроль за якістю їх проведення; 

13) забезпечує відповідне умеблювання та оснащення засобами зв’язку, 

комп’ютерами та оргтехнікою службових кабінетів міської ради; 

14) організовує отримання і збереження канцелярських товарів, 

необхідних господарських матеріалів. Забезпечує ними працівників виконавчих 

органів міської ради, веде облік і звітність їх витрачання; 

15) здійснює контроль за виконанням договорів оренди комунального 

майна у частині своєчасності і повноти надходження орендної плати, надання 

орендарю комунальних послуг, а також відшкодування витрат на утримання 

орендованого майна міською радою; 

16) організовує закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти міського 

бюджету. 

 

III. Права відділу 

1. Відділ має право: 

1) представляти міську раду в установленому порядку з питань, що 

відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно 

від форми власності; 

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання 

до відділу іншими виконавчими органами міської ради первинних документів 

(рішень, розпоряджень про призначення та звільнення працівників, надання 

відпусток, зміни в присвоєнні рангів, стажу для виплати надбавок за вислугу 



років, розпоряджень про відрядження працівників виконавчих органів міської 

ради, звітів матеріально-відповідальних осіб, табеля обліку робочого часу тощо) 

для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль 

за їх дотриманням; 

3) одержувати від виконавчих органів міської ради та бюджетних 

установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а 

також пояснення до них. 

4) вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку 

ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного 

контролю, провадження фінансово-господарської діяльності; 

5) не приймати до виконання і оформлення документи за операціями, що 

не відповідають вимогам чинного законодавства і встановленому порядку 

прийняття, оприбуткування, збереження та витрачання грошових коштів, 

обладнання, матеріальних та інших цінностей; 

6) у процесі виконання покладених на відділ завдань здійснювати зв’язок із 

виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, 

організаціями громади. 

 

IV. Структура, організація роботи та керівництво відділом  

1. Відділ складається з дев’яти штатних одиниць: начальника відділу- 

1шт.од., головний спеціаліст – 2 шт. од., завідуючий господарством – 1 шт. од., 

сторож – 3 шт. од., водій – 1 шт. од., прибиральниця- 1 шт. од.. 

2. Відділ очолює начальник, який приймається на роботу на конкурсних 

засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством. 

3. На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин 

України, який має вищу освіту за спеціальністю «облік та аудит» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вільне володіння державною 

мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 

державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 

4. На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості 

виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського 

голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу. 

5. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або 

за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з 

роботи міським головою. 

6. На посаду головного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою 

освітою не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без 

вимог до стажу роботи. 

7. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями, що затверджуються розпорядженнями міським головою. 

8. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу. 

9. В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням 

начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не 

передбачені посадовими інструкціями. 



 

V. Начальник відділу 
1. Відділ очолює начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення виконавчого комітету Липовецької міської ради, а 

у разі його відсутності, обов’язки начальника виконує головний спеціаліст 

відділу, на якого розпорядженням міського голови покладено обов’язки 

начальника відділу. 

2. Начальник відділу: 

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку і матеріально-

технічного забезпечення міської ради та її виконавчих органів. Відповідає за 

належну організацію роботи відділу, за своєчасне і якісне виконання 

покладених на відділ завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед 

працівників відділу; 

2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та 

ефективний розподіл обов'язків між працівниками. Вносить на розгляд 

керівника ради подання про заохочення працівників відділу або накладання 

стягнень; 

3) у межах компетенції готує проєкти рішень міської ради, 

розпоряджень міського голови з питань фінансового та матеріально-

технічного забезпечення. Погоджує проєкти договорів (контрактів), у тому 

числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи 

дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних 

коштів та збереження майна. 

4) відслідковує зміни у чинному законодавстві щодо бухгалтерського 

обліку і ведення розрахункових операцій, здійснює своєчасне їх 

впровадження; 

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування 

винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок; 

6) погоджує кандидатури працівників виконавчих органів міської ради, 

яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо 

проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) 

грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних 

активів та іншого майна. 

7) подає міському голові пропозиції щодо: 

- визначення облікової політики і технології оброблення облікових даних, 

у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями; 

- визначення оптимальної структури та чисельності працівників відділу; 

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності 

міської ради, застосування сучасних комп’ютерних та інших технічних засобів і 

технологій; 



- створення умов для належного збереження майна, цільового та 

ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), 

інформаційних та трудових ресурсів; 

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, 

повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету; 

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю; 

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та 

інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складення звітності; 

8) підписує звітність та документи, які є підставою для: 

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); 

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; 

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; 

- проведення інших господарських операцій; 

9) Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених із 

порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських 

операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує міського 

голову або його заступника про встановлені факти порушення бюджетного 

законодавства; 

10) здійснює контроль за: 

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій ; 

- складенням звітності; 

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних 

(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого 

та нерухомого майна міської ради; 

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, 

робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, 

придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у 

тому числі договорів оренди; 

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним 

асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів, взятим 

бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням; 

- станом погашення та списання, відповідно до законодавства, 

дебіторської заборгованості міської ради; 

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 

- дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації 

грошових і товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і 

платіжних зобов’язань. Забезпечує проведення інвентаризації в установлені 

строки; 

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та 

майна, псування активів; 



- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення 

рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу; 

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних 

заходів, проведених державними органами та органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

11) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, 

встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; 

12) організовує облік бюджетних і позабюджетних надходжень, товарно-

матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів 

бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву; 

13) забезпечує правильне використання і збереження матеріальних 

цінностей у виконавчому комітеті міської ради; 

14) організує роботу транспорту, що обслуговує апарат міської ради та її 

виконавчі органи; 

15) бере, у разі потреби, участь в організації та проведенні перевірки 

стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах 

бюджетних установ, які підпорядковані міської раді; 

16) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством, покладені на 

нього міським головою, заступником селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів Липовецької міської ради. 

 

3. Начальник відділу має право: 

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією і законами України; 

2) користуватися правами, визначеними у статтях 9,19, 21 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»; 

3) підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; 

4) одержувати в порядку, встановленому законодавством, від посадових 

осіб апарату, виконавчих органів міської ради інформацію, документи, інші 

матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань; 

5) бути присутнім на засіданнях сесій ради, нарадах, семінарах, що 

проводяться керівництвом міської ради. 

 

VI. Відповідальність 
1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього 

повноважень. 

2. За порушення трудової дисципліни, вимог Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів 

України, працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

 



VII. Прикінцеві положення 

1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а 

також тих, що не відносяться до фінансово-господарської діяльності не 

допускається. 

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

3. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою 

відповідно до вимог законодавства України. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


