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Державного вищого навчального закладу «Чернiвецький полiтехнiчний коледж» 

1. Бухгалтерська служба утворюеться як самостiйний структурний пiдроздiл 

2. Бухгалтерська служба пiдпорядковуеться безпосередньо директору коледжу. 

3. Бухгалтерська служба у своi"й дiяльностi керуеться Конституцiею ( 254к/96-ВР ) та 
законами Украi"ни, актами Президента Укра'iни та Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, наказами 
Мiнфiну, iншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетнi вiдносини 
i фiнансово-господарську дiяльнiсть бюджетно'i установи, наказами керiвника бюджетно'i 
установи, а також положениям про бухгалтерську службу. 

4. Основними завданнями бухгалтерсько'i служби е: 

1) ведения бухгалтерського облiку фiнансово-господарсько'i дiяльностi коледжу та 
складення звiтностi; 

2) вiдображення у документах достовiрно'i та у повному обсязi iнформацi'i про 
господарськi операцi'i i результати дiяльностi, необхiдно'i для оперативного управлiння 
бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими матер1альними 

(нематерiальними) ресурсами; 

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi -бюджетних 

зобов'язань, своечасного подання на ресстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв 

вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного та у повному обсязi 

вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi ; 

4) забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових 
матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативш 

кошторис1в; 

5) запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi, 
виявлення i мобiлiзацiя внутрiшньогосподарських резервiв. 

5. Бухгалтерська служба вiдповiдно до покладених на не'i завдань: 

1) веде бухгалтерський облiк вiдповiдно _ до нацi~нальних положень ( стандартi~) 
бухгалтерського облiку в державному сектор~, а також шших нормативно-правових акпв 

щодо ведения бухгалтерського облiку, в тому числi з використанням унiфiковано'i 
автоматизовано'i системи бухгалтерського облiку та звiтностi; 

2) склада€ на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звiтнiсть, а 
також державну статистичну, зведену та iншу звiтнiсть (декларацi'i) в порядку, 
встановленому законодавством; 
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3) здiйснюе поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, 'ix 
реестрацi'i в органах Державно~ казначейськоi" служби та здiйсненням платежiв вiдповiдно 
до взятих бюджетних зобов'язань· , 

- правильнiстю зарахування та використання власних надходжень; 

4) своечасно пода€ звiтнiсть ; 

5) своечасно та у повному обсязi перераховуЕ: податки збори (обов'язковi платежi) до 
вiдповiдних бюджетiв; 

6) забезпечуе дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо: 

- використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних ресурсiв пiд 
час прийняття та оформления документiв щодо проведения господарських операцiй ; 

- iнвентаризацii" необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, 
документiв, розрахункiв та iнших статей балансу; 

7) проводить аналiз даних бухгалтерського облiку та звiтностi, щодо причин зростання 

дебiторсько'i та кредиторськоi" заборгованостi , розробля€ та здiйсню€ заходи щодо 

стягнення дебiторськоi" та погашения кредиторськоi" заборгованостi, оргаюзову€ та 

проводить роботу з Гi списания вiдповiдно до законодавства; 

8) забезпечуЕ: : 

- дотримання порядку проведения розрахункiв за товари, роботи та послуги, що 
закуповуються за бюджетнi кошти; 

- достовiрнiсть та правильнiсть оформления iнформацi'i, включено~ до реЕ:стрш 

бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань; 

- повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в 
процесi казначейського обслуговування; 

- зберiгання, оформления та передачу до архiву оброблених первинних документiв та 
облiкових регiстрiв, якi € пiдставою для вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй 
та складення звiтностi, а також звiтносп; 

- користувачiв у повному обсязi правдивою та неупередженою iнформацiсю про 
фiнансовий стан коледжу, результати його дiяльностi та рух бюджетних коштiв; 

_ вiдповiднi структурнi пiдроздiли бюджетно~ установи даними бухгалтерського облiку та 
звiтностi для прийняття обrрунтованих управлiнських рiшень, складення економiчно 
обrрунтованих калькуляцiй собiвартостi послуг, що можуть надаватися за плату 
вiдповiдно до законодавства, визначення можливих ризикiв фiнансово-господарсько·i 

дiяльностi; 

9) бере участь у роботi з оформления матерiалiв щодо нестачi , крадiжки грошових коштiв 

та майна, псування активiв; 
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1 О) здiйснюс заходи щодо усунення порушень i недошюв, виявлених шд час 
контрольних заходiв, проведених державними органами, що уповноваженi здiйснювати 
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 

6. Бухгалтерська служба мае право : 

1) представляти коледж в установленому порядку з питань, що вiдносяться до компетенцii" 
бухгалтерсько"i служби, в органах державноi" влади, органах мiсцевого самоврядування, 
фондах загальнообов'язкового державного соцiального страхування, пiдприсмствах. 
установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi ; 

2) встановлювати обrрунтованi вимоги до порядку оформления i подання до 
бухгалтерськоi" служби структурними пiдроздiлами коледжу первинних документiв для Ух 

вiдображення у бухгалтерському облiку, а також здiйснювати контроль за Ух 

дотриманням; 

3) одержувати вiд структурних пiдроздiлiв коледжу необхiднi вiдомостi , довiдки та iншi 

матерiали, а також пояснения до них; 

4) вносити директору коледжу пропозицii" щодо удосконалення порядку ведення 

бухгалтерського облiку, складення звiтностi , здiйснення поточного контролю, 
провадження фiнансово-господарськоi" дiяльностi . 

7. Керiвником бухгалтерськоi" служби с головний бухгалтер, який пiдпорядковуеться та с 

пiдзвiтним директору коледжу. 

Головний бухгалтер призначасться на посаду та звiльняеться з посади вiдповiдно до 

законодавства про працю з урахуванням вимог до професiйно-квалiфiкацiйного рiвня. 
встановлених пунктом 9 цього Типового положения, директором коледжу за погодженням 
з : 

органом Державноi" казначейськоi" служби за мiсцем обслуговування коледжу пiсля 

погодження з керiвником та головним бухгалтером коледжу, якiй пiдпорядкований 

коледж; 

- Погодження призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера 
керiвником бюджетноi" установи здiйснюсться в порядку, встановленому Мiнфiном. 

- Висновок про погодження (вiдмову в погодженнi) кандидатури для призначення на 
посаду головного бухгалтера орган Державно~ казначейськоi" служби надсилас протягом 
10 робочих днiв з дня отримання вiдповiдного подання керiвника бюджетноi" установи . 

8. Звiтнiсть та документи, пiдписанi особою, призначеною на посаду головного бухгалтера 
без дотримання вимог, встановлених пунктом 9 цього Типового положения. орга11аi\1и 
Державноi" казначейськоi" служби не приймаються. 

9. Головний бухгалтер (особа, що претендус на посаду головного бухгалтера) пов1111с11 
вiдповiдати таким вимогам до професiйно-квалiфiкацiйного рiвня : 

1) мати повну вищу освiту в галузi економiки та фiнансiв, стаж роботи за фахом та 11а 
керiвних посадах не менш як три роки ; 



2) знати закони, iншi акти закон 4 
та ведения бухгалт _одавства з питань регулювання господарськоi· дiяльностi 
банку нац· . ерськоrо обшку, У тому числi нормативно-правовi акти Нацiонального 

, юналью положения ( станд ) 6 . 
нормативно-п авовi ак . . арти ухгалтерського обшку в державному секторi , 
склад . Р " ти Мшфшу щодо порядку ведения бухгалтерського облiку, 

ення фшансово1 та бюдж .. · . . . . 
" етно1 звпносп, м1юстерств та шших центральних органiв 
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( иконавч~~ влади щодо rалузевих особливостей застосування нацiональних положень 
стандарт1в) бухrалтерсько 6 • . ... 

го о шку в державному сектор~ а також основи технолог11 
виробництва продукцiУ порядок офо •v • ' • ... 5· . . , рмлення операцш 1 оргаюзацн документоо 1гу за 
роздшами обшку, форми та порядок проведения розрахункiв, порядок приймання , 
передачi товарно-матерiальних та iнших цiнностей, зберiгання i витрачання коштiв, 
правил~ проведения та оформления результатiв iнвентаризацiУ активiв i зобов'язань, 
основю принципи роботи на комп'ютерi та вiдповiднi програмнi засоби. 

10_. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разi призначення на посаду або 
звшьнення з посади здiйснюпься пiсля проведения внутрiшньоi' перевiрки стану 
бухгалтерського облiку та звiтностi, за результатами якоi' оформляеться вiдповiдний акт. 
Копiя такого акта надсилапься Мiнiстерству освiти i науки, молодi та спорту Украi'ни ; 

ПрийНЯТТя (передача) справ головним бухгалтером може здiйснюватися за участю 
представника Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту Украi'ни . 

11 . Головний бухгалтер: 

1) органiзовуе роботу з ведения бухгалтерського облiку та забезпечуе виконання завдань, 
покладених на бухгалтерську службу; 

2) здiйснюе керiвництво дiяльнiстю бухгалтерськоi' служби, забезпечуе рацiональний та 
ефективний розподiл посадових обов'язкiв мiж Гi працiвниками з урахуванням вимог щодо 

забезпечення захисту iнформацii' та запобiгання зловживанням пiд час ведения 

бухгалтерського облiку; 

3) погоджуе проекти договорiв (контрактiв), у тому числi про повну шдивщуальну 

матерiальну вiдповiдальнiсть, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо 

цiльового використання бюджетних коштiв та збереження майна; 

4) здiйснюе у межах своi'х повноважень заходи щодо вiдшкодування винними особами 
збиткiв вiд нестач, розтрат, крадiжок ; 

5) погоджуе кандидатур и працiвникiв коледжу, яким надаеться право складати та 

пiдписувати первиннi документи щодо проведения господарських операцiй, пов'язаних з 
вiдпуском (витрачанням) грошових коштiв, документiв, товарно-матерiальних цiнностей, 

нематерiальних активiв та iншого майна; 

6) подае керiвниковi бюджетноi' установи пропозицii' щодо: 

_ визначення облiковоi' полiтики, змiни обраноi' облiковоi' полiтики з урахуванням 
особливостей дiяльностi коледжу i технологii' оброблення облiкових даних , у тому числ i 
системи та форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та пра~ил 
документообiгу, додатковоi' системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтносп та 
контролю за господарськими операцiями ; 

_ визначення оптимальноi' структури бухгалтерськоi' служби та чисельностi ii' працiвникiв ; 
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- призначення на посаду та 3 · 
вшьнення з посади працiвникiв бухгалтерськоi' служби ; 
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- вибору та впровадж ·ф· .. 
. . ення УНI 1ковано1 автоматизованоi' системи бухгалтерського облiку 

та звпност1 з урахуванням б v • • 
осо ливостеи щяльносп коледжу; 

- створення У:-юв для належного збереження майна, цiльового та ефективного 
використання фшансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових 
ресурсiв; 

- визначення джерел погашения кредиторськоi' заборгованостi, повернення кредипв, 
отриманих з державного або мiсцевого бюджету; 

- притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв бухгалтерськоi' служби, за результатами 
контрольних заходiв, проведених державними органами, що уповноваженi здiйснювати 
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

- удосконалення порядку здiйснення поточного контролю; 

- органiзацi1 навчання працiвникiв бухгалтерсько1 служби, з метою пiдвищення i'x 
професiйно-квалiфiкацiйного рiвня; 

- забезпечення бухгалтерськоi' служби нормативно-правовими актами, довiдковими та 
iнформацiйними матерiалами щодо ведения бухгалтерського облiку та складення 
звiтностi; 

7) пiдпису€ звiтнiсть та документи, якi € пiдставою для: 

- перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв); 

- проведения розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв; 

- приймання i видачi грошових коштiв; 

- оприбуткування та списания рухомого i нерухомого майна; 

- проведения iнших господарських операцiй; 

8) вiдмовля€ у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених 
вимоr, а також документiв щодо rосподарських операцiй, що проводяться з порушенням 
законодавства, та iнформуЕ: директора коледжу про встановленi факти порушення 
бюджетного законодавства; 

8) здiйсню€ контроль за: 

- вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх rосподарських onepauiй , що проводяться 

коледжом; 

- складенням звiтностi; 

_ цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiа.J1ы1их). 

iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна; 



/ - дотриманням вимог законодавства 6 
майна бюджетноi· установи · щодо списания (передачi) рухомого та нерухомого 

' 

- правильнiстю проведения роз · • v • 

вiдповiднiстю пе рахунюв при здшсненю оплати товарiв, робiт та послуr. 
наданих по ~ерахованих коштiв обсягам виконаних робiт. придбаних товарiв чи 

слуг зrщно з умовами укл · • . адених договор1в, у тому чист договор1в оренди ; 

- вiдповiднiстю взятих бюдже 6 , · · 
тних зо ов язань вщповщним бюджетним асиrнуванням 

паспорту бюджетноi· про ( · · ' 
6 

. грами У раз1 застосування програмно-ц~льовоrо методу в 
юджетному процес1) та вiдповiднiстю платежiв взятим бюджетним зобов'язанням та 
бюджетним асигнуванням; 

- станом погашения та списания вiдповiдно до законодавства дебiторськоi" заборгованостi ; 

- додержанням вимог законодавства пiд час здiйснення попередньоi" оплати товарiв, робiт 
та послуг у разi 1х закупiвлi за бюджетнi кошти; 

- оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування 
активiв; 

- розробленням та здiйсненням заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово
бюджетноi" дисциплiни працiвникiв бухгалтерсько1 служби; 

- усуненням порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених 
державними органами, що уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимоr 
бюджетного законодавства; 

9) погоджуЕ: документи, пов'язанi з витрачанням фонду заробiтноi· плати, встановленням 
посадових окладiв i надбавок працiвникам ; 

1 О) виконуЕ: iншi обов'язки, передбаченi законодавством. 

12. Головний бухгалтер у разi отримання вiд директора коледжу розпорядження вчинити 
дii", якi суперечать законодавству, iнформуЕ: у письмовiй формi директора про 
неправомiрнiсть такого розпорядження, а у разi отримання даного розпорядження 
повторно надсилаЕ: керiвниковi бюджетно~ установи, якiй пiдпорядкована бюджетна 
установа, та керiвниковi органу Державно~ казначейськоi" служби за м1сцем 

обслуговування бюджетно~ установи вiдповiдне повiдомлення . 

Керiвник органу Державно~ казначейсько1 служби розглядаЕ: в триденний строк отримане 

повiдомлення та здiйснюЕ: у разi встановлення факту порушення бюджетного 
законодавства заходи вiдповiдно до законодавства, про що iнформуЕ: у письмовiй формi 
керiвника бюджетно~ установи, якiй пiдпорядкована бюджетна установа, та головного 
бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, керiвник зазначеноrо органу iнформус 
про це у письмовiй формi керiвника бюджетно~ установи, якiй пiдпорядкована бюджетна 
установа, та головного бухгалтера. 

13. Головний бухгалтер або особа, яка його замiщуЕ:, не може отримувати безпосередньо 
за чеками та iншими документами готiвковi кошти i товарно-матерiальнi цiнностi , а також 
виконувати обов'язки директора коледжу на перiод його тимчасовоi· вiдсутностi . 



7 14. Працiвники бухгалтерськоi' служби, як1· 
призначаються на посаду та звiльняються з 

посади У порядку, встановленому законодавством про працю, пiдпорядковуються 
головному бухгалтеровi. 

15· У P~i тимчасовоi' вiдсутностi головного бухгалтера (вiдрядження, вiдпустки, 
тимчасовш втрати працездатностi тощо) виконання його обов'язкiв покладапься на 
з~ступ~ика головного бухгалтера, а у разi вiдсутностi заступника головного бухгалтера 
вщповщно до наказу керiвника бюджетноi· установи - на iншого працiвника 
бухгалтерськоi' служби. 

16. Органiзацiя та координацiя дiяльностi головного бухгалтера, контроль за виконанням 
ним своi'х повноважень здiйснюються Державною казначейською службою шляхом 
встановлення порядку ведения бухгалтерського облiку та складення звiтностi вiдповiдно 

до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi , 
погодження призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера, 

проведения оцiнки його дiяльностi. 

17. Оцiнка виконання головним бухгалтером своi"х повноважень проводиться вiдповiдно 
до порядку, затвердженого Мiнфiном. 

18. Головний бухгалтер у разi невиконання або неналежного виконання покладених на 
нього повноважень несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами. 

Головний бухгалтер Т.Т. Пахолка 

1 
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