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I. Загальнi положення

1. Це Положення розроблене з дотриманням норм, визначених Типовим
ПОЛОЖенняМ Про бухгалтерську службу бюджетноi установи, затвердженим
Постановою Кабiнету lVIiHicTpiB Украiни вiд 26 сiчня 20011 року N959 i
визначае завдання та функцiональнi обов'язки
Луцького педагогiчного коледжу.

бухгалтерськоi служби

2. Бухгалтерський облiк являс собою процес виявлення, вимiрювання,
РееСТрацiI, накопичення, узагЕLльнення, зберiгання та передачi iнформацii про
дiяльнiстъ установи зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам.

З. БУхгалтерський облiк в коледжi здiйснюсться бухгалтерiею, яка дiе на
засадах самостiйного структурного пiдроздiлу.

4. Чисельнiсть i штати бухгалтерii визначаються штатним розписом
Луцького педагогiчного коледжу.

5. БУхгалтерiю очолюе головний бухгалтер, який призначаетъся i
Звiльнясться з посади наказом директора за погодженням з керiвником i
ГОЛОВниМ бУхгалтером установи-головного розпорядника коштiв та органом
!ержавноi казначейськоi служби за мiсцем обслуговування.

6. Працiвники бухгалтерii, якi призначаються на посаду та звiльняються
з посади у порядку, встановленому законодавством про працю,
пiдпорядковуються головному бухгалтеровi.

7. Бухгалтерiя пiдпорядковусться безпосередньо директору коледжу, а у
разi його вiдсутностi - його заступнику.

8. БУхгалтерiя у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та законами
УКРаiЪи, актами Президента УкраiЪи та постановами Кабiнету MiHicTpiB
УКРаiНи, нак€вами Мiнфiну, iншими нормативно-правовими актами, що
РеГЛаМеНТУЮТЬ бЮджетнi вiдносини i фiнансово-господарську дiяльнiсть
коледжу, наказами директора коледжу, а також даним Положенням.

II. Мета i завдання дiяльностi бухгалтерськоТ служби

1. Метою дiяльностi бухгалтерiТ е надання користувачам для прийняття
РiШень повноi, правдивоi та неупередженоi iнформацii про фiнансовий стан
коледжу, результати його дiяльностi та про рух |рошових коштiв.

2. Основними завданнями бухгалтерiI е:
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2) вiдображення у документах достовiрноТ та у повному обсязi
iнформацii про господарськi операцii i результати дiяльностi, необхiдноi для
оперативного управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та

фiнансовими i матерiальними (нематерiальними) ресурсами;

З) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi
бюджетних зобов'язань, своечасного подання на ресстрачiю 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 i матерiальних (нематерiальних) pecypciB вiдповiдно до
затверджених нормативiв i кошторисiв;

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

III. Функцii бухгалтерськоi служби.

Бухгалтерiя вiдповiдно до покладених на неТ завдань:

1) веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB

щодо ведення бухгалтерсъкого облiку, в тому числi з використаннrIм
унiфiкованоТ автоматизованоi системи бухгалтерського облiку та звiтностi;

2) складас на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та
бюджетну звiтнiсть, а також державну статистичну, зведену та iншу звiтнiсть
(декларацii) в порядку, встановленому законодавством;

3) здiйснюе поточний контроль за:
. дотриманням бюджетного законодавства при взяттi

бюджетних зобов'язань, ik реестрацii в органах fiержавноТ казначейськоТ
служби та здiЙсненням платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних
зобов'язань;

. правильнiстю зарахування та використання власних
надходжень коледжу;

4) своечасно подае звiтнiсть;
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5) своечасно та у повному обсязi перераховуе
(обов'язковi платежi) ло вiдповiдних бюджетiв;

податки i збори

б) забезпечуе дотримання вимог нормативно-правових aKTiB щодо:
. використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних)

та iнформацiйних pecypciB пiд час прийняття та оформлення документiв
щодо проведення господарських операцiй;

о iнвентаризацii необоротних активiв, товарно-матерiальних

цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей

баrrансу;

7) проводить аналiз даних бухгалтерського облiку та звiтноСтi, У ТОМУ

числi зведеноi звiтностi, щодо причин зростання дебiторськоi та

кредиторськоi заборгованостi, розробляе та здiйснюс заходи щодо стягненнrI

дебiторськоi та погашення кредиторськоi заборгованостi, органiзовуе та

проводить роботу з iI сuисання вiдповiдно до законодавства;

8) забезпечуе:
одотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та

послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти;
одостовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацii, вКЛЮЧеНОi

до peecTpiB бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань;
.повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi

формуютъся та подаються в процесi казначейського обслуговування;
.зберiгання, оформлення та передачу до apxiBy оброблених

первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi е пiдставою длrI

вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй та скJIадення звiтнОСТi, а

також звiтностi;
.користувачiв у повному обсязi правдивою та неупередженою

iнформацiею про фiнансовий стан коледжу, результати його ДiяльНОСТi Та РУХ
бюджетних коштiв;

овiдповiднi cTpyKTypHi пiдроздiли коледжу
бухгалтерського облiку та звiтностi для прийняття обЦРУНТОВаНИХ

управлiнських рiшень, складення економiчно обrрунтованих кальКУЛЯЦiЙ

собiвартостi послуг, що надаютьсяя за плату вiдповiдно до ЗаконОДаВСТВа,

визначення можливих ризикiв фiнансово-господарськоi дiялъностi;

9) бере участь у роботi з оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадiжки
грошових коштiв та майна, псування активiв;

даними

10) розробляе та забезпечус здiйснення заходiв щодо дотриМаННrI Та

пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетноТ дисциплiни ii працiвникiв ;
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11) здiйснюе заходи щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiД
час контролъних заходiв, tIроведених державними органами та пiдроздiлами
коледжу, що уповноваженi здiйснювати контролъ за дотриманнrIм вимог
бюджетного законодавства.

1. Представляти коледж

IV. Права.

в установленому порядку з питанъ, що
вiдносяться до компетенцii бухгалтерськоТ служби, в органах державноi
влади, органах мiсцевого самоврядування, фондах заг€Llrьнообов'язкового

державного соцiального страхування, пiдприемствах, установах та
органiзацiях незалежно вiд форми власностi.

2. Встановлювати обгрунтованi вимоги до порядку оформлення i
подання до бухгалтерii структурними пiдроздiлами коледжу первинних
документiв дJuI ik вiдображення у бухгалтерському облiку, а також
здiйснювати контроль за ix дотриманням.

3.Одержувати вiд структурних пiдроздiлiв коледжу необхiднi
вiдомостi, довiдки та iншi матерiали, а також пояснення до них.

4. Не приймати до виконання i оформлення документiв за операцiями,
якi порушують дiюче законодавство i встановлений порядок приймання
оприбуткування, зберiгання та витрачання грошових коштiв, обладнання,
матерiальних i iнших цiнностей.

5. Вносити директору коледжу пропозицiI щодо удоскон€lлення
порядку ведення бухгалтерського облiку, складення звiтностi, здiйснення
поточного контролю, провадження фiнансово-господарськоi дiяльностi.

6. Вказiвки бухгалтерiТ в межах функцiй, що визначенi даним
Положенням, е обов'язковими до виконання пiдроздiлами установи.

V. Вiдповiдальнiсть.
1. Всю вiдповiдалънiсть за якiсть та свосчаснiсть виконання

покладених на бухгалтерiю даним Положенням завдань i функцiй несе
головний бухгалтер.

2. Ступiнь вiдповiдальностi iнших працiвникiв бухгалтерii
встановлю€ться посадовими iнструкцiями.

VI. Взасмовiдносини.

1. З yciMa структурними пiдроздiлами щодо питань забезпечення
процесу бухгалтерського облiку оперативною iнформацiею.
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3. З юристоМ - з питань регулювання фактiв матерiальноТ,
адмlнlстративно1 та 1нших видlв вiдповiдальностi, пiдготовки юридичних
документiв.

VII. Органiзацiя роботи.

l.Бухгалтерiя працюе вiдповiдно до Правил внутрiшнього трудового
розпорядку коледжу.

Погоджено

юрист А.В. Тарасюк
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зАтвЕр,
fiиректор гогiчного коледжу

_ П.М. Бойчук
2072 р.

Щоповнення

до положення про бухгалтерiю
Луцького педагогiчного коледжу

1, Роздiл III Функцii бухгалтерськоI служби доповнити пунктом такого
змiсту:

<здiйснюе обробку персон€Lльних даних працiвникiв коледжу в базiперсон,lJIьних даних <Працiвники) в частинi розрахунково-платiжних
вiдомостеЙ працiвникiв, листкiв тимчасовоi непрацездатностi працiвникiв,
копiй звiтiв форми 1-дФ, щодо суми нарахованого сдиного соцiалъного внеску,
про здiйСненнЯ вiдрахуВаннЯ та виплати за виконавчими документами, iнших
звiтiв, що мiстять персонiфiкованi данi працiвникiв, та електронноi бази даних<Оплата працi>;

- забезпечуе захист персональних даних працiвникiв коледжу, якiобробляються.D

2, РоздiЛ VI ВзаеМовiдносИни доповнити пунктом такого змiсту:
<взаемодiе у встановленому порядку з працiвниками структурних

пiдроздiлiв, вiдповiдалъниХ за обробкУ персоналъних даних працiвникiв
коледжУ в базi персон€}JIъних даних <Працiвники> та ik захист).

погоджено

Юрист
А.В. TapacloK
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