
Вiдповiдно до
мiсцевi державнi ад

полIтики суб'екта деDжа
фiнапсiв укратни вiд,2з ]T"trffi;:#ii;Hffi";

жавному ceKTopi (далi 
-

що використо ByIoTb ся для в ед е н ня бух галтерс ьк 
"ff 

":?r[Txli;"xx?,x'jli;
ffJffib}ffHcoBoi 

ЗВiТНОСТi Д".r"r.u'*оilчиlrrоi в MicTi киевi державноi

Про облiкову rr*ir"*у-Йfi ганiзацiюбухгалтерсько"о облi"*у*i;##;
районяоi в MicTi КrЪ"; д.р*""r"iадмiнiстрацii

розпоряджЕннlI

облiкову
районноi

_ 1. Затвердити Положенпя пробухгалтерського облiку .Щесllянськоi
аДМiНiстрацii, що додаеться.

полiтику та
в MicTi Киевi

органiзацiю
державноi

_ 2, Начальнику вirlцiлу бухгалтерського облiку та звiтностi - головному
:##ffi" {fiЖ:I"' райЪнноi ; ;й 'киевi 

держав"Т'uом",i",р"цli
регулюють питанЕя i._'11l"-Р*'ОРЯДЖеННЯ Та ПРиведення документiв, якi
iI";.;;;;;,;;йJJi'il;'fi"JТi,.i.1"#;"i"^""lЁхiiiд"i,"''о-о"",о.

втратило чиннiсть, розпорядження {еснянськоiвноi адмiнiстрацii вiл 1 3 Оф.."" ibl B?"-, *, 
'r,органiзацiю бухгалтерського облiку,rtеснян""коi

BHoi адпriнiстрачii)>.

4. Контроль за виконаЕI{qм IIього Dозпоряджецня залишЕlю за собою.
В.о. голови

IринаАЛеКСС€НКО

fu6.



ЗДТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

[еснянськоi
раЙоняоi в 

.MicTi КиеЫ державно.i

I. Загальнi положеt{ня

дповiдЕо до вимог:

аiЪи;
ативнi правопорушення;

ський облiк та фiнансову звiтнiсть в

бюджет УкраiЪи на вiдповiдний piK;
акупiвлi>;
я корупцiЬ>;
сонаJIьних даних);
ацi);
лужбу>;





J

облiку та списання основних засобiв
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активiв та зобов'язань
tcтepcтBa фiнансiв Украiни
я Порядку бухгмтерського

ових aKTiB з бухгалте
у MiHicTepcTBi юстицii

Порядку засто
державному 

""*..ооr,'{lu"' 
ГIЛаНУ PaxYHKiB бухгалтерського облiку ввiд 29 грудня 20i5 ро, стерства фiнансiв УкраiЪи

ПРаВОВИх aKTiB з б iеННЯ ДеЯКИХ t{ОРМативно-

:1рлесстрованим у MiHi . 
державному ceKTopi>,Ns85/282l5; lб Сiчня 20Iб року за

ПОРЯДКУ казначейського обслуговування

;fr тi:ýт,тз si:fiЁ; т, "#жнilяtr х11;
есстрованим у MiHicT
569/2 ] 88l ;

форм мемор
жавного секто
iд 08 вересня

державного секторч. , ,алlтичного облiку суб'сктами

::" j:i: ;; ; i ;""J; -Лi:l 
,:.: 

ji,ж,Y,ii # 1;,о, ::Hilllff:
::::]]1чного облiку суб'сктiв o.p*ub"o.o ..JЗаресстованим у 

-Mi, ТОРУ T_L ПОРЯДКУ ix складання>,
JФ 895/з076з; ' -'ЯlcTePcTBi ЮСТlrцii Украiни zц i"l"i ;i;'';"*, ,u

,,ru*|rrrlpuxy_HKiB у нацiональнiй валютi в органах
,lt ,.служби Украiни, затвердженого наказом

:1::_|д 
же:ня порядку 

:эi{:ff : *#йшj : у #;1*", ;,,*тНОРГаНаХ !ержавноi казначейськоi служби"- У-р"ьr,r, 
-l"рi:Ъ;r"" 

уMi Hi 

;ТЫ ЮСти 

il,"IJy:y_r:;;;""';6 ;;о ку за Nэ 1.2o б / 2 l 5 l 8 :
fl i.lilffi;iiiЖ;;Тfr "I#ffi йж;нн_:iriii;,**;y

lншими нормативними документами,

II. Органiзацiя веденЕя б1111""г"l*ого облiку та облiк первинних
документiв

_ L !ля облiку записiв господарських операчiй в облiкових регiстрах iззаоезпеченн,Iм ix збережеНня на електрО"""* 
"оar"' та в паперовому виглядi в





i послуг вiдповiдно до умов взятого



7. {ля облiк 7

та наданi no.rr.,' 
ОПеРаЦiЙ ПО РОЗРаХУНКаМ За ГРиманi матерiальнi цiнностiкредиторами). 

l ЗаСТОСОВУСТ"' .УбРu*уно* 4i;-;Й;Й и з iншими
8. оплата зz

проводиться n,.n'Уu"О'аЛЬНi ЦiННОСТi, вилконанi роботи i наданi послуги
.обо"'rr.r.r". ",-", lx отриманпя вiдповiдно ло уйо" ".r-.J'Оrожетного9. Анмiтичний облiк розрахункiв iз rB_MeMopi ал ьному орлерi J\ф' ; ;;;;;r""iY ::lаМ И. Та Лебi Торами ведетьсх
кредиторамиD та м
розрахунками,,*li;i]}"Т,l;ББ]ffi ';":"1i:};fi ;"::':ilJJ[T; j

Накопичува.llьнi Bi-
КРеДИТОРОМ в розрiзi {О За КОЖНИМ Дебiтором та
МеТОДом - за кожною :аЦtI ВИдаткiв позицiйним
ДОРУЧеЕНЯМ, рахуцком а ДОКУМеНТОМ (Платiжним

аНих робiт, видатковими

" " "r" 
" ;'"H'"J "; j;H'r'J"T" 

;T':;;HH::,', 
строк п озо вноi давностi якоi

*i" 
".^""ii";;"'""ii;"iнсуеться 

за результатами
TlB виконання к
заборгованiсть

.протягом трьох poKiB з

неплатоспроможних о"бir#;;' 
iT СТЯГНеННЯ У РаЗi змtн майнового стану

caHoi безнадiйцоi дебiторськоi заборгованостi
Bj

"'r'.1'_:"_'*:' 

ДО ВИмог пункту 2,4

-# "ff i-гтfr .т#,.1Y"#;, i;танов та внесення змiн д
ЗаРеестрованим 

" р,1,__,_lУ*'аЛТеРСЬКОГО 
Облiку

,^'Nr4;;Б5;;';:., 
rvrlIlrCTePCTBi юстицii УкраiЪи

мацii про зобов'язання
вiдповiдно до вимог

атвердженого нак€вом

cTBl юстицii Украrни rо'оJ't""оТJ''"о"#?
ого облiку окремих активiв та зобЪв'язаньнаказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
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ованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни

засобiв вiддiлом бухгалт
в MIcTi Кисвi державноi

державному ceKTooi.
вiд 29 грудня ZOis
правових aKTiB з

ерського з бухгалrтерськог
у, затверджених Haкiuloм MiHicTepcTBa фiнансiв

2. облiк осцовн уNч ll'
BapTicTb об,екта 

""".::,..'."'л:9iВ.ВеДеТЬСЯ 
У ГРИВнях з копiйками. первiсна

таких витрат: суми, 
ВНИХ ЗаСОбiВ У РаЗi ПРИДбання ." ;;;;;;;;оа€ться з

виконання будiвельно-мон
збори, державне мито та
придбанням (отриманням)
мита; суми непрямих

Р;Н Чlч{ fuiН*:ЪТfti*jф":{i;' ЖТ"'#J' :ж;;;
ЗаIrспортуваr"", y.runo"Ky, монтаж, ОСНОВНИХ ЗаСОбiВ; виФати на

|]ТГаТИ, 
беЗПОсередньо пов,язанi з дов ОВНИХ ЗаСОбiв; iншi

ЯКОМУ ВОНИ ПРИДатнi для використання iз запланован ЗаСОбiВ ДО СТаНУ, У
е включаються до первiсноi BapTocTi основнихпих) повнiстю або .

их виlрат, якi в{астково 
за рахунок запозичень

_ _::";й,^" H,,,"#T",iIT;"Ji, Ёffi:;цку в державному ceKTopi).

p€lxy'o* капiтальних 
'icTb Об'еКТа О"'О"""* ЗаСОбiв може формуватися як за

занслортувац,,,.,"-#fi 
,ii:r;;::trJйЖ;Tfi 

""J;lъ 
j:Ён"ffi 

;згrдно з економiчною класифiкацiс-;r;;;;";;**r.



J rtраrни u/ жовтня 201б poKvза Ns lЗ36/29466.

мiсяrи, наступного за мiсяцем, ум для корисного використання та

ксплуатацii, не може бути пiдставою

. 9. За мiсцем зберiгання Bciвiдповiдальному зберiгъннi у 
--

призначаються розпорядженням !е
адм Iнtстрацii.

матерlЕIльних активiв, матерiалiв довгоlнвентарний номер.



.t0

в iнвентарних картках, якi
.(Предмет). однорiднi 

";"r;;iKy.
ьних активiв наIежать предмети
не перевищуе 20000 гривень, та

в .iнвентаризацii виявляються активи, якi частково, ,сть, а також матерiальнi i нематерiйrri u*.r"r, *о

Проведення iHBt
рчиоп"оi,пi;;i,rt".;;"".#:fi :i:^#ffi..]i.fi ;;;Ё"#?""Jifi il;"":;



для iT проведення, визнача€
l н вентари зацii', KpiM випадкiв,

l1
об'екти, перiодичнiстr

"on,' 
про".дй"" i,";й;: ;r:Ж JP"::HY

IV, органiзацiя облiку виробяичих запасiв та iнших нефiнансових
активtв

вибуття запасiв впаслiдок продажу,я створення iнших активiв ado
жавного сектору надалi економiчних

активи) облiковуеться й
ктиви, якi не вiдображенi на



За кредитом 12

внаслiдок про 1|T::l*: ВИбУТТя iнших нефiнансових активiв
активiв або'н жли_лл_, 

Ot ПеРеДаЧi' ВИКОРИСТаННЯ On" ar"оро"я iнших

"*on 
оno i 

""их 
в".";;','о .J;;_T;}}X" 

;Jfl ;:'О' 
o.p"u"no.o ЪЪ?Йру nuo-i

7. {о малоцiнни,
ЩО викорисrоur.ri.}'iоТ#*Y'Х".'ЪlНr ПРеДМеТi В н€uIежать предмети,
операчiйнлото циклу, якщо Bi" oirrr. oo,io.;;:*r:'*'" рокУ або протягоМ

"o"oi",i,lil:f"l'J;, 
ОПеРаЦii ' "uО*О'*JПНя, руху та вибуття заласiвМi"i.,"рЪ,"J";;""fiН'iЖ"#Y}"}l"Y,? 

"*i- л 
."Йро;;'" наказом

ЗаТВердження ,rnour" ф"р,i ""рй;r;i ;:Р_::] 
1996 РОКУ Л! 193 <Про

СИРОlИ_ни та MaTepiMiB>. )ЛlКОВИХ ДОК MeHTiB з облiку

",r";|#"#J""T#,x- 
запасiв та iнших нефiнансових активiв за мiсцем

Кrизi Й'Й;;"#:Т] ВеДеТЬСЯ МаТеРiально 
"iд"о"iд-"rrr"" oi"u"r" 

"прrцi 
"""*"i,,r Ъ;;#r"r'r Тffi ""rX1"""}1 

;:l" 
**rr, .op"*", ii. *i "rr.НаЯВНОСТi ЗаПасiв iз записами у книзi ,u оч*rrrr."Рл'l'_СЯ 

ПеРеВiРКа фактичноi

noooinff 
,жц;::l.,,l.:i._;йffi ;Щ":JJTl'ff ixffiJ,u.#xl;**o,"

"ir"*Ъ"""у"-i#"ioJJ: 
ВИКОРИСТОВУ€ТЬСЯ Меморiа;rьнии 

"рr.р-'ль lз

-^^-]9-uii;;;;1;Ж",;:Тffi#':":к1";,;Jff;}"""-*"о,*,*проводиться за документами 
""aurо"пa"оi форм1, що затверджуютьсяголовою !еснянськоi районноТ 

" 
,i.ri K-Бi"p*u"rroi адмiнiстрацii.

V. Органiзацiя облiку доходiв та видаткiв

ми групами: доходи вiд обмiнних

ння, що не пiдлягають погашенню.



1з

ими групами: витрати за обмiнними
ерацiями.

ться в облiку в момент здiйснення
виконаних робiт тощо. 

aKTiB списання, накладних, aKTiB

в розрiзi субрахункiв
на соцiальнi заходи)),

в Картцi аналiтичного облiкч
ою в розрiзi кодiв економiчно'i

програмноi класифiкацii видаткiв, за
кожним видом коштiв спецiа_ltьного
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vI. Органiзацiя подання звiтностi та забезпечення внутрiшнього

контролю у пiдвiдомчих бюджетних установах

1 , !еснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя утримуеться.а Ки€ва та включена до р.a.rру

i ДеРЖавна адмiнiстрацiя забезпечусго облiку, складання та подання
дку, встановлеЕому законодавством.

трацiя с податковим
язана нараховувати,
ом IV Податкового

що виплачуеться такiй особi, вести
звiтнiсть податковим органам та нест
}.опм 

в порядку, передбаченому статте
УкраiЪи.

4. .Щеснянська районна в MicTi Киевi
розпорядником бюджетних коцтiв.

державна адмiнiстрацiя € головним

их коштlв.
iли .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
идичноi особи публiчного права:
ання адмlнtстративних послуг;

з . упр авлiння *",,,о 
"о- 

*о J;:ЖY"rr# iiTffi '.ir"u''"'
4. Управлiння культури;
5. Управлiння у справах молодi та спорту;
б. Управлiння освiти;
7. Управлiння соцiального захисту населення;
8. Служба у справах дiтей та ciM'i
9. Фiнансове управлiння.

- 
6, .Щеснянська районна в MicTi Киевi лепжяпно япrri-i^-^^,..абе..,"й,,ц" ."Ъы ri""",,o.,i 

"ойч. 
.Б"#iI'lT"*Tffi.##'i,#;

плани надання кредитiв iз загального
нду, зведення показникiв спецiального

пода€ зведену фiнансову та бюджетну r";111Т""'а 
аДМiНiСТРаЦiЯ СКЛаДае Та



_ 8, Складання фiн
леснянська районна в

ни.
ЗаСТОСовуються коди б Та бЮДЖетноi звiтностi
застосуванЕя економiч

щодо застосування

року ль 754) ,'_Y'"''::P'IBa фiнансi
)orzpo*y*;ъ ЦИМ У MiHicTepcTBi юс

;:зi&.,?'::::-;Ё |, ffi"ffi ,;";lT Ж#.rх1 
н н а м i стити i н формаu i ю про вс i

:,:,::_""" бУти лостовiрною ;, 
";;ЁеНl_В 

бУХГаЛТерському облiку,

P-i;il;:О"'-Ого 
обл iKy,a звi,нйi ;;;Ы i:fiЖ, _H#Ё::xL ;,ж;

'::"_лД:"*r:ька районна в MicTi Киевi державнаостаючим пiдсумком з пс
у"

пер м
в"

звiт складання квартальноi.6irч""оlоi ,u бюд*.rrоi
звiтн_ого KBapTEUIy. инасться I сiчня i закiнчустьс, , o.ru-""i; ,"",

Звiтним перiодом для
с перiод, що починаеться l i та бюджетноi звiтностi

ня того самого року.
а пояснювzlllьнi записки

ником або iншою ',-лл--_r_ _ri..i Киевi ДержавноТ

пiдп".i"-ru 
"iо*;rпо""сваженою 

особою, якiй

::'jT_"* " 
io,";r,,l"X'"Tl:?;fi iъ;i ffi'rН] "

Ila електронних носiях ,"ф;:r:fri*еТНОi 
ЗВiТНОСТi Складають"r-"J,"i"o"""* 

i

ольга MAIIIKIBCЬKA
Керiвник апарату


