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Про затвердження Положення про облiкову полiтику
та органiзацiю бухга_гlтерського облiку у Виконавчому
KoMiTeTi Обухiвськоi мiськоi ради Киiвськоi областi

м.Обухiв

Керуючись частиною до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону Украiни
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> та вiдповiдно до Бюджетного кодексу
УкраiЪи, Податкового кодексу УкраiЪи, Закону УкраiЪи про ,.Щержавний бюджет
Украiни на вiдповiдний piK, Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16 липня 1999 року J\Ъ 996-ХIV, Нацiон€LiIьних
положенъ (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному ceKTopi (далi -
НП(С)БО), Плаrту paxyHKiB бухгалтерського облiку в державному ceKTopi, який
введено в дiю наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд З|.|2.20IЗ J\Ъ1203, з
метою забезпечення единоi системи бухгалтерського облiку, що будуеться на
бюджетнiй класифiкацii:
1. Затвердити Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського
облiку у Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоi областi, що
додаеться.
2. Вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi забезпечити застосування в роботi
норм цього Положення.
3. Керуючому справами виконавчого KoMiTeTy довести це розпорядження до
вiдома та використання в роботi BciM начаJIьникам управлiнь та вiддiлiв
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi.

.4. Щане розпорядження набирае чинностi з дня його пiдписання та застосовуеться
з 01.|2.2021_.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на посадову особу
згiдно з розподiлом обов'язк

Засryпник мiського голо
виконавчих органiв Об I\Уаксим В-DOРеВ

]
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ЗАТВЕРДКЕНО
розпорядженням мiського голови

"ii 1f i"стопада 2021 року Nч ý4 С

положення
про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку

у Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi

1. OcHoBHi положення:

1.1. Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку

у Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi (дшri
Положення) визначае методи оцiнки, облiку i процедури, якi застосовуються
суб'ектом державного сектору для ведення бухгалтерського облiку, складання i
подання фiнансовоi та бюджетноi звiтностi, но визначенi нацiон€шьними
положеннrIми (стандартами) бухга-гrтерського облiку в державному ceKTopi або

щодо яких передбачено бiльш нiж один iх BapiaHT, а також строки корисного
використання груп основних засобiв та нематерiаrrьних активiв у Виконавчому
KoMiTeTi Обухiвоькоi MicbKoi ради КиТвськоi областi (даrri- Виконавчий KoMiTeT).

|.2. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи оПро мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>>, Бюджетного кодексу УкраТни, Податкового кодексу
УкраiЪи, Закону Украiни про ,.Щержавний бюджет Украiни на вiдповiдний piK,
Закону УкраiЪи <Про бухгаrrтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд
lб липня 1999 року J\b996-XIV; . Нацiональних положень (стандартiв)
бухгшrтерського облiку в державному ceKTopi (даrri - НП(С)БО), Плану paxyHKiB
бухгалтерського облiку в державному ceKTopi, який введено в дiю наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УrсраiЪи вiд З|.|2.201-3 J\Ъ1203.
1.3. Змiни до цього Положення вносяться у випадках, установлених у
нацiональних положеннях (стандартах) бухгаrrтерського облiку в державному
ceKTopi, та обов'язково обlрунтовуються i розкриваються у фiнансовiй звiтностi,
а також у випадках, коли змiни до облiковоi полiтики. сприятимуть бiльш
достовiрному вiдображенню в бухг€Lлтерському облiку iнформацii про здiйсненi
господарськi операцii.

'1.4. OcHoBHi завдання облiку:
- органiзацiя систематичного контролю за виконанням кошторису видаткiв;
- ведення касових i фактичних видаткiв окремо за кожним видом

надходжень заг€lльного та спецiальних фондiв;
- органiзацiя облiку в розрiзi кодiв бюджетноi класифiкацii;
- дотримання сувороi вiдповiдностi облiку i звiтностi до вимог нормативних

документiв;



_ контроль за дотриманням фiнансовоi дисциплiни, ефективного
використання та збереження грошових коштiв та матерi€tльних цiнностей.

1.5. Ведення бухг€rлтерського облiку у Виконавчому KoMiTeTi здiйснювати
вiддiлом фiнансово-господарського забезпечення пiд керiвництвом нач€LiIьника

вiддiлу.
1.б. Обов'язки начальника вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення

Виконавчого KoMiTeTy визначаються Положенням про вiддiл фiнансово-
господарського забезпеченнrI.

|.7. Склад вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення Виконавчого
KoMiTery встановлюетъся згiдно зi штатним розписом, а обов'язки кожного
працiвника регламентуеться вiдповiдними посадовими iнструкцiями.

1.8. Формою бухгалтерського облiку у Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi
мiськоi ради КиiвськоТ областi с меморiально-ордерна з використанням
програмного комплексу IПК (Мiсцевi бюджети), СДО <Клiснт-Казначейство-
Казначейство), €-звiтнiсть, <IS-Pro) для облiку записiв господарських операцiй в
облiкових регiстрах iз забезпеченням ik збереженrrя на електронних носiях
iнформацii та в паперовому виглядi.

1.8.1. Для використання встановлюеться такий перелiк меморiальних
ордерiв, затверджених Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 08.09.2017 J\Ъ

755:
- Меморiаrrьний ордер J\9 1-авт <<НакопичувщIьна вiдомiсть за касовими

операцiями в нацiональнiй валютi> для вiдображення облiку руху коштiв у Kaci;

- Меморiальний ордер Jф 2-авт <<Накопичув€rльна вiдомiсть руху грошових
коштiв загального фонду на рахУнках, вiдкритих в органах ,Щержавноi
казначейськоi служби Украiни (банках)> для вiдображення руху коштiв
загального (01) та спецiального (07) фондiв на казначейських та особових
рахунках;

- Меморiальний ордер J\b 2-ФСС-авт <<Накопичув€rльна вiдомiсть руху
грошових коштiв загального фонду на рахунках, вiдкритих в органах .Щержавноi
казначейськоТ служби Украiни (банках)> для вiдображення руху коштiв по

грошових коштiв загального фонду на рахунках, вiдкритих в органах,ЩержавноТ

вiдшкодуванню виIIлат громадянам, якi постражд€lли внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи;

- Меморiальний ордер J\b 2-ДЕП <Iншi рахунки в Казначействi для облiку
коштiв, якi надiйшли для забезпеченнrI тендерних пропозицiй та дJIя облiку
коштiв- забезпечувЕtльних депозитiв на виконання зобов>>язань орендарiв за
договорами оренди комунЕrльного майна>> для вiдображення руху коштiв по
забезпеченню тендерних договорiв та договорiв оренди;



_ Меморiальний ордер Jtib 3-авт <Накопичув€rльна вiдомiсть руху грошових
коштiв спецiального фо"ду на рахунках, вiдкритих в органах ,Щержавноi
казначейськоi служби Украiни (банках)> для вiдображення руху коштiв вiд плати
за посJIуги, що надаються бюджетними установами згiдно з законодавством та по
iнших джерелах власних надходжень;

- Меморiальний ордер J\b 4-авт <<Накопичув€Lльна вiдомiсть за розрахунками
з дебiторамю) для вiдображення операцiй по договорам оренди;

- Меморiаrrъний ордер J\Ъ 5-авт <<Зведення розрахункових вiдомостей iз
заробiтноi плати та стипендiй> для вiдображення операцiй по нарахованiй
заробiтнiй платi, вiдпустках, середньоi зарплати за перiод вiдрядженъ, лiкарняних
та вiдрахувань з них та операцiях по нарахуваннях на заробiтну плату (еСВ);

- Меморiальний ордер J\Гч 5-а-авт <<Зведення розрахункових вiдомостей iз
заробiтноi плати та стипендiй> для вiдображення операцiй по нарахуваннях
доходiв |ромадян MicTa (цiннi подарунки та премii до визначних дат i таке iнше)
та вiдрахувань з них та операцiях по нарахуваннях на TaKi доходи (еСВ);

- Меморiальний ордер J\b 6-авт <<НакопичувЕlльна вiдомiсть за розрахунками з
кредиторами) для вiдображення операцiй по розрахунках з постачальниками
ТМII, робiт та посJryг за рахунок коштiв загального фонду;

- Меморiальний ордер J\b 6-а-авт <<Накопичув€Lльна вiдомiсть за розрахунками
з кредиторами) для вiдображення операцiй по розрахунках з постач€LIIьниками
ТМЦ, робiт та посJryг за рахунок коштiв спецiального (07) фо"ду;

- Меморiальний ордер ЛГs 6-б-авт <Накопичув€tльна вiдомiсть за розрахунками
з кредиторами)> для вiдображення операцiй по розрахунках з постачапьниками
ТМIL робiт та посJIуг за рахунок коштiв спецiального (02) фо"ду;

- Меморiальний ордер J\Гs б-в <<НакопичувЕtльна вiдомiсть за розрахунками з
кредиторiмп> для вiдображення операцiй по розр€lхунках з постачальниками по
тендерних договорах та депозитних сум по договорах оренди;

- Меморiальний ордер ЛГs 8-авт <<Накопичув€tльна вiдомiсть за розрахунками з
пiдзвiтними особами) для вiдображення операцiй по вiдрядженнях;

- Меморiальний ордер J\Ф 9-авт <<НакопичувЕrльна вiдомiсть про вибуття та
леремiщення необоротних активiв> для вiдображення операцiй по перемiщенню
та списанню основних засобiв, iнших необоротних матерiа_гlьних активiв та
нематерi€Llrьних активiв ;

- Меморiальний ордер J\ф 10-авт <<Накопичув€tльна вiдомiсть про вибуття та
перемiщення мЕIпоцiнних та швидкозношуваних предметiв> для вiдображення
операцiй по списанню м€Lлоцiнних та швидкозношув€Lпьних предметiв;



_ Меморiальний ордер J\b 13-авт <<Накопичувальна вiдомiсть витрачання
виробничих запасiв>> для вiдображення операцiй про перемiщення та вибутгя
запасних частин, паливно-мастильних матерiалiв та iнших виробничих запасiв;

_ Меморiальний ордер ЛГs 1б-авт <<Накопичувzlльна вiдомiсть позабшlансового
облiку>;

_ Меморiальний ордер J\Ъ 17-1-авт для вiдображення операцiй по капiтальним
iнвестицiям;

- Меморiальний ордер jtlb 17-2-авт дJuI вiдображення операцiй по нарахуванню
та списанню амортизацii;

_ Меморiальний ордер J\ф 17-авт для вiдображення операцiй, що не ввiйшли до
вищеназваних меморiальних ордерiв.

1.9. Пiдставою для вiдображення операцiТ в бухгалтерському облiку
виконкому MicbKoi ради е первинний документ, який фiксуе факт здiйснення
операцii та скJIадаеться пiд час if здiйснення. Оформлення та подання первинних

документiв вiдбуваеться вiдповiдно до вимог Положення про документЕlльне
забезпечення записiв бухгалтерського облiку, затвердженого нака:}ом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 24.05.1995 Ns88 (зi змiнами та доповненнями),
iнших нормативних документiв.

Забороняеться працiвникам вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення Виконавчого KoMiTeTy приймати для обробки документи, якi
оформленi з порушеннrIм вимог нормативних документiв. Вiдповiдальнiсть за
несвосчасне скJIадання первинних док).ментiв та недостовiрнiсть вiдображених у
них даних покJIасти на посадових осiб, якi скJIЕlли та пiдписали первиннi
документи. Первиннi документи пiдлягають обов'язковiй перевiрчi (в межах
компетенцiТ) особовим скJIадом працiвникiв, якi ведуть бухга-гlтерський облiк, за
формою та змiстом (перевiряеться наявнiсть в документi обов'язкових реквiзитiв,
вiдповiднiсть господарськоТ операцii дiючому законодавству в сферi
бухгагlтерського облiку, логiчна ув'язка окремих пок€вникiв). У разi виявленIuI
невiдповiдностi первинного документа вимогам законодавства цей документ
повертаеться виконавцю для виправлення.

1.10. Перелiк осiб, яким надано право пiдпису бухгаrrтерських та

фiнансових документiв, затверджусться розпорядженням мiського голови.
Зазначенi особи несуть вiдповiда-гrьнiсть за достовiрнiсть таких документiв та
своечаснiсть ix скJIадання.

Право пiдпису первинних документiв з руху товарно-матерiальних
цiнностей надаеться особам, що одерж€tли цiнностi.

1.11. Видатки Виконавчого KoMiTeTy н€Lпежитъ здiйснювати вiдповiдно до
рiшення Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоi областi про мiський бюджет на
вiдповiдний piK, в тому числi з врахуванням внесених до бюджету змiн та iнших
рiшень MicbKoi ради та виконавчого KoMiTeTy.



I.12. Матерiально-вiдповiдальнi особи
призначаються розпорядженням мiського голови.

Виконавчого KoMiTeTy

1.13 Комуна-пьнi установи Обухiвськоi MicbKoi ради одержувачi та

розпорядники бюджетних коштiв нижчого рiвня здiйснюють бухгалтерський
облiк на пiдставi облiковоi полiтики, розробленоI самостiйно.

1.14. Вiдповiд€lльними за пiдготовку, укJIадення та оформленнJI проектiв

договорiв, додаткiв до них (специфiкацiй, paxyHKiB, видаткових накJIадних тощо)

щодо надання посJIуг, придбання товарно-матерiальних цiнностей, виконаннrI

робiт призначаються працiвники, начЕuIьники структурних пiдроздiлiв та
вiдповiднi начальники служб (надалi- Iнiцiатори закупiвлi), у вiданнi яких е

пiiдроздiлiв

предмет договору. ,Щоговори укJIадаються з урахуванням вимог глави 20
Господарського кодексу Украiни вiд 16.0t.2003 J\Ь43б-IV, глав 52 (ст.626-637),5З
(ст.638-654),ст.7|2,759-78б Щивiльного кодексу Украiни вiд 16.01.2003 JФ435-IV
Бюджетного кодексу УкраТни вiд 08.07.2010 р. Jф 2456-YI, Закону Украiни <Про
публiчнi закупiвлi>>.

.Що подання на пiдписання проектiв договорiв Micbкoмy головi чи iншiй
посадовiй особi, на яку покладенi TaKi повноваження, Iнiцiатори закупiвель
обов'язково цовиннi погодити ik iз вiддiлом фiнансово-господарського
забезпечення на предмет нмвних видiлених бюджетних призначень та
керiвниками iнших структурних пiдроздiлiв в межах ix компетенцii предмету
договору. Погоджувальний пiдпис проставляеться на останнiй сторiнцi проекту
договору чи погоджув€tльному листi. Контроль за виконанням умов договору та
розрахункiв за ними покJIадаеться на нач€Lпьникiв структурних пiдроздiлiв та
служб, у вiданнi яких буд. предмет договору.

Ресстрацiя укладених договорiв здiйснюеться в книзi облiку договорiв у
вiддiлi фiнансово-господарського забезпеченнrI, KpiM договорiв на виконання
робiт з капiтального ремонту, реконструкцii, будiвництва об'ектiв комунальноi
BJIacHocTi та договорiв з поточного ремонту дорiг, мiсцевих проiЪдiв, TpoTyapiB та
iнших об'ектiв дорожньоi iнфраструктури. Реестрацiя таких договорiв
проводиться вiддiлом капiтального будiвництва Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi.

Облiк договорiв оренди майна, HapaxyBaHHrI орендноi'плати та розрахункiв
з орендарями здiйснюсться управлiнням економiки Виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоТ MicbKoi ради Киiвськоi областi на пiдставi Закону вiд 03.10.2019 J\b

157-IX <Про оренду державного та комун€tльного майна>>.

Зведенi данi про суми нарахованоi та оплаченоi орендноТ плати надаються
управлiнням економiки до вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення до 10
числа мiсяця, наступного за звiтним.

ФормуваннrI, реестрацiя вихiдних податкових накJIадних, здача декларацii з
ПШ здiйснюеться управлiнням економiки згiдно норм Закону про ПrЩ.



2. Органiзацiя бухгалтерського облiку:
2.1. При веденнi бухгалтерського облiку та скJIаданнi фiнансовоТ звiтностi

вiддiл фiнансово-господарського забезпечення Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi:

2.|.|. Проводить грошове вимiрювання й узагальнюе Bci господарськi
операцiТ, веде бухг€rлтерський облiк вiдповiдно до:

- НацiонаJIьних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в

державному ceкTopi (далi - НП(с)БОДС);

бюджетних коштiв, складеного на ocнoBi Плану paxyHKiB бухгалтерського облiку
в державному ceKTopi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
31 грудня2013 року J\Ъ 1203, що наводиться в додатку 1 до цього Положення;

ТиповоТ кореспонденцii субрахункiв бухгалтерського облiку для
вiдображення операцiй з активами, капiталом та зобов'язаннями розпорядниками
бюджетних коштiв та державними цiльовими фондами, затвердженоТ нак€вом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 29 грудня2015 року Ns 1219.

державного сектору, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
2з.0|.2015 J\b 11.

2.|.2. Складае кварт€lльну i рiчну фiнансову звiтнiсть в единiй грошовiй
одиницi - гривнi вiдповiдно до НП(с)БО!С.

Головним звiтним перiодом с к€rлендарний piK. Промiжнi облiковi перiоди
визначаються : квартarлами, мiсяцями.

Звiтнiсть за такими перiодами QкJIадасться наростаючим пiдсумком iз
початку звiтного року у складi балансу та звiту про виконання кошторису доходiв
i видаткiв.

Операцii повиннi бути вiдображенi в облiку в тому звiтному перiодi, в якому
вони були здiйсненi.

2.2. Облiк операцiй з грошовими коштами.
2.2.I. Кошти установи облiковуються на реестрацiйних та особових

рахунках, вiдкритих в Управлiннi Щержавноi казначейськоi служби Украiни в
Обухiвському районi Киiвськоi областi та витрачаються за цiльовим
призначенням.
- 2.2.2. Оформлення та ведення касових операцiй здiйснюеться вiдповiдно до
Положення про ведення касових операцiй у нацiона-гtьнiй валютi в Украiнi,
затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд29.|2.20|7 J\b 148 (зi змiнами та
доповненнями).

Одержана готiвка витрачаеться суворо за цiльовим призначенням.
2.2.3. Облiк |рошових документiв у нацiональнiй ва-гtютi (коштiв, що

мiстяться в оплачених путiвках до caнaTopiTB, бланках сувороi звiтностi тощо)
здiйснюеться з використанням типових фор* первинного облiку. Грошовi
документи повиннi зберiгатись в сейфi.



2.3. Облiк оплати працi.
2.3.I.Нарахування заробiтноi плати проводиться на пiдставi Закону УкраiЪи

<Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Кодексу законiв про працю Украiни,
Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>>, Бюджетного кодексу УкраТни та iнших
нормативних документiв.

Нарахування заробiтноi плати слiд проводити два рази на мiсяць i
вiдображати у бухгалтерському облiку в останнiй день мiсяця.

Щомiсячно згiдно дiючого законодавства проводити iндексацiю грошових
доходiв працiвникiв в межах фiнансових pecypciB вiдповiдно до Порядку
проведення iндексацii грошових доходiв населення, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 литlня 2003 року J\b 1078.

Виплата заробiтноi плати працiвникам за першу половину мiсяця в розмiрi
не менш 50 % посадового окJIаду за фактично вiдпрацьований час проводиться в
перiод з 12-го по 18-те число, за другу половину мiсяця - до 4 числа наступного
за звiтним мiсяця. TepMiH здачi табеля облiку робочого часу за мiсяць - до 28-го
числа поточного мiсяця.

2.З.2. ,Щозволясться тимчасово до отримання платiжних карток
працiвниками та знов прийнятих працiвникiв здiйснювати отримання коштiв
через касу iз оприбуткуванням отриманих сум в касовiй книзi та виплатою за
видатковими касовими ордерами.

2.4. облiк зобов'язань.
2.4.|. Заробiтна плата працiвникам за час вiдрядження виплачуеться з

дотриманням вимог ст. 12| КЗпП Украiни в розмiрi не менше середнього
заробiтку. Якщо заробiтна плата в мiсяцi вiдрядженнrl в розрахунку на день буд"
бiльше, нiж середня заробiтна плата, то днi вiдрядження оплачуються як звичайнi
робочi днi.

Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно IнструкцiI про
службовi вiдрядження в межах УкраiЪи та за кордоном, затвердженою нак€вом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 13 березня 1998 року NЬ 59.

,.Щокументом, що пiдтверджують факт вiдрядження е розпорядження голови
MicbKoT ради про направлення працiвника у вiдрядження iз зазначенням мети
таlабо службового завдання (доручення), маршруту i TepMiHy вiдрядження таlабо
вiдмiчений бланк посвiдчення про вiдрядженнll за формою згiдно додатка j\b 2.

2.4.2. Пiдзвiтнi суми мають цiльове призначення i повиннi витрачатися з
метою, на яку вони виданi, згiдно з кодами бюджетноi класифiкацiТ. У разi
H€uIBHocTi у пiдзвiтних осiб залишку непогашеноi заборгованостi за попереднiми
сумами або незданий Звiт про використаннrI коштiв, виданих на вiдрядження або
пiд звiт, видача нових сум пiд звiт не здiйснюеться.



.Щозволяеться в разi службовоi необхiдностi, в тому числi i термiнового
направлення у вiдрядження, направляти у службовi вiдрядження особовий скJIад
без виплати авансу.

На пiдставi поданого Звiту про використання коштiв, виданих на
вiдрядження або пiд звiт по вiдрядженням в межах Украiни при наявностi
пiдтвердних документiв працiвнику оплачуються добовi та понесенi витрати на
проiзд та проживання. Для обрахунку добових витрат на вiдрядження та
вiдшкодування BapTocTi проживання керуватись Постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни в\д 2 лютого 2011 року Jф98 зi змiнами. По вiдрядженням за межi
Украiни вiдшкодовуеться тiльки BapTicTb проiзду.

2.4.З. .Щозволяеться проводити вiдшкодування працiвникам витрат на
господарськi потреби, поштовi послуги, тощо.

2.4.4. Облiк розрахункiв з дебiторами та кредиторами ведеться в розрiзi
укладених договорiв на балансових paxyнKax2|l7 - задоговорами оренди та 62ll
- за договорами постачання необоротних активiв, матерiальних цiнностей, робiт,
посJIуг

Розрахунки за виконанi роботи, розрахунки з податкiв i зборiв, розрахунки
зi страхування, розрахунки з оплати працi, розрахунки за iншими операцiями iз
кредиторами вiдображаються розгорнуто: кредитове сальдо - у складi
зобов'язань, а дебетове - у скJIадi оборотних активiв.

2.4.5 . .Щебiторська та кредиторська заборгованiсть.

Списання заборгованостi iз QTpoKoM позовноТ давностi, що минув,
проводити згiдно з наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02 квiтня 20114

року Ns 372 <Про затвердження Порядку бухгаrrтерського облiку окремих активiв
та зобов'язань бюджетних установ та внесення змiн до деяких нормативно-
правових aKTiB з бухгалтерського облiку бюджетних установ).

,Щебiторська заборгованiсть, строк позовноТ давностi якоi минув i яка е
безнадiйною до стягнення, списусться за результатами iнвентаризацii розрахункiв
на пiдставi рiшення Виконавчого KoMiTeTy з вiдображенням змiни результатiв
виконанЕя кошторису.

Безнадiйна дебiторська заборгованiсть облiковуеться на вiдповiдному
-позабалансовому рахунку протягом трьох poKiB з моменту списаннrI для
спостереження за можливiстю iT стягнення у разi змiн майнового стаЕу
неплатоспроможних дебiторiв.

загаJIьним та спецiа-гtьним
надходжень бюджетних 

,

бухгалтерському облiку .

Кредиторська заборгованiсть, строк позовноi давностi якоi минув, за
вiдповiдного бюджету (KpiM власних

списусться в разi fi виникнення в
фондами

установ)

2.5. Облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв.



2.5.1. .Що складу основних засобiв вiдносити MaTepimtbHi активи, TepMiH
експлуатацii яких перевищус один piK та первiсна BapTicTb за одиницю (комплект)
складае бiльше 10000,00 грн. без урахування податку на додану BapTicTb.
Одиницею облiку основних засобiв с об'ект основних засобiв.

Придбанi (cTBopeHi) ocHoBHi засоби зараховуються на баланс установи за
первiсною вартiстю.

Матерiальнi активи, якi були вiднесенi до скJIаду основних засобiв до дати
набрання чинностi НП(С)БО t21 <<OcHoBHi засоби>, облiковувати як ocHoBHi
засоби до ik вибуття (списання) з облiку Виконавчого KoMiTeTy, iHBeHTapHi
номери, сформованi до 01.01 .2017 року дозволясться не переробляти.

,Що складу iнших необоротних матерiальних активiв вiдносити матерiальнi
активи, TepMiH експлуатацii яких перевищу€ один piK та первiсна BapTicTb за
одиницю (комплект) складае менше вартiсного пок€lзника основних засобiв без

урахування податку на додану BapTicTb.
2.5.2. Встановити, що лiквiдацiйна BapTicTb активiв основних засобiв

дорiвнюе нулю. .Щооцiнку основних засобiв з нульовою з€tлишковою вартiстю, що
продовжують використовуватись, не проводити.

2.5.3. OcHoBHi засоби в ycTaнoBi облiковуються за мiсцем ik зберiгання
(мiсцезнаходженнrl) ,u у вiддiлi фiнансово-господарського забезпечення
Виконавчого KoMiTeTy за iнвентарними номерами.

2.5.4. Об'сктом амортизацii е BapTicTb, яка амортизуеться. Нарахування
амортизацii здiйснюеться вiдповiдно до роздiлу IV НП(С)БО в державному
ceKTopi 121 "OcHoBHi засоби" з мiсяця, наступного за мiсяцем придбання/введення
в експлуатацiю. У Виконавчому KoM.iTeTi проводити нарахування амортизацii
(зносу) на ocHoBHi засоби за прямолiнiйним методом на систематичнiй ocHoBi
шляхом ii HapaxyBaHHrI на квартzlльну дату балансу. Знос, нарахований у розмiрi
100 вiдсоткiв BapTocTi на ocHoBHi засоби, не може бути пiдставою для ik списання.

.Щля визначенЕя cTpoKiB корисного використання груп основних засобiв
прийматИ Типовi строки корисного використання груп основних засобiв, якi
визначенi в НП(С)БО та в додатку 1 до Методичнихрекомендацiй щодо облiковоi
попiтики суб'екта державного сектору, затверджених HaKztзoM Мiнфiну вiд
2З.01.2015 р. }lb 11. 

.
TepMiH корисного використання матерiальних активiв, якi не визначенi в

Типових строках корисного використання груп основних засобiв встановлюються
ло ана-погiчних об'ектах або визначаеться при Тх введеннi в експлуатацiю.
Встановити TepMiH корисного використаннrI оргтехiки (персональнi комп'ютери,
ноутбуки, БФП, принтери, БФП) - 7 poKiB (84 мiсяцi).

2.5.5. Нарахування амортизацii (зносу) на iншi необоротнi активи
проводиться в розмiрi 50% при придбаннi/введеннi в експлуатацiю та 50Yо при ix
списаннi (вибутгi).

2.5.6..ЩокументЕIпьне оформлення прийняття, перемiщення, вибуття
основних засобiв за можливiстю здiйснювати за типовими формами, якi визначенi
нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 13.09.201б р. JФ 818. Також при pyci



необоротних активiв можуть складатися акти довiльноi форми iз зазначенням
вичерпноi iнформацiТ щодо Тх кiлькiсних та вартiсних показникiв i причин
вибуття (списання).

Кожному необоротному активу (KpiM бiлизни, постiльних речей, одяry та
взуття, бiблiотечних фондiв, малоцiнних необоротних активiв) при прийняттi ik
на бухгалтерський облiк надавати iнвентарний номер, який мае не менше дев'яти
знакiв, з яких першi чотири визначають номер субрахунку облiку, п'ятий -

пiдгрупу та ocTaHHi знаки - порядковий номер предмета в пiдгрупi. !ря
субрахункiв, якi не подiленi на пiдгрупи, п'ятий знак познача€ться нулем.
Iнвентарний номер зuвначаеться на об'ектi маркером або iншим способом. Коли
iнвентарний об'ект у своему складi мае декiлька елементiв, то на кожному з них
вк€вуеться iнвентарний номер основного об'екта. Iншим необоротним
матерiальним активам (бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття, бiблiотечнi фонди,
малоцiннi необоротнi активи) надасться номенклатурний номер, який складаеться
теж не менше, нiж iз дев'яти знакiв, з яких першi чотири цифри визначають
субрахунок облiку, iншi - порядковий номер предмета.

Вiдповiдальнiсть за нанесення iнвентарних та номенклатурних HoMepiB
покJIасти на матерiально-вiдповiдальних осiб.

2.5.7. Yci витрати на придбання, виготовлення, реконструкцiю,
модернiзацiю необоротних матерiальних i нематерiальних активiв до моменту ix
введення в експлуатацiю накопичувати на рахунку 13 з вiдкриттям вiдповiдних
субрахункiв. Введення в експлуатацiю необоротних активiв, перемiщення та
списання оформлювати, використовуючи типовi форми
затвердженi накЕвом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
.Щопускаеться використання aKTiB доЪiльноТ форми з з€вначенням вичерпноi
iнформацii щодо кiлькiсних та вартiсних пок€tзникiв. При списаннi непридатних
до використання основних засобiв та iнших необоротних активiв дозволяеться

особами

в Mipy iх
a
J.

використовувати Акт на списання за формою згiдно додатку 3.

2.6. облiк запасiв.
В якостi визначення одиницi облiку запасiв використовувати ix

найменування.
2.6.|. Пiдставою для оприбуткування запасlв е видаткова накладна вlд

постач€Lпьника товаро-матерiальних цiнностей. Згiдно зi статтями 244 - 250
Щивiльного кодексу Украiни та з метою пiдтвердження повноважень осiб на
здiйснення господарських операцiй Виконавчого KoMiTery використовувати
бланк довiреностi (за потреби). Щiнностi оприбутковуються безпосередньо пiд
звiт матерiально-вiдповiдальнiй особi.

Внутрiшне перемiщення мiж матерiально-вiдповiдальними
оформля€ться <<Накладною на внутрiшне перемiщення> (додаток 4).

Списання використаних матерiальних цiнностей проводиться
використання, при цьому складаеться Акт на списання згiдно додатку

документiв, що
13.09.2016 Ns818.



2.6.2. Оцiнку запасiв при ik вибуттi (внаслiдок iх використання, передачi або
iншого вибуття) проводити за методом iдентифiкованоi собiвартостi з

запаси використовуються за тiею вартiстю, за якою вониприпущенням, що
надходили до Виконавчого KoMiTeTy (вiдображенi у бухгалтерському облiку).
Вiдповiдно до Положення про документЕLпьне забезпечення записiв у
бухгалтерському облiку, затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд24 травня 1995 року Ns88, з метою рацiонального використання транспортних
засобiв та для облiку витраченого п€Llrьного при роботi автотранспорту
використовувати у роботi Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради
КиТвськоi областi подорожнiй лист службового легкового автомобiля згiдно
додатку 5. Списання паJIьного здiйснювати на пiдставi подорожнiх листiв за
фактичною витратою, апе не бiльше встановлених норм витрат, якi затвердженi

розпорядженням мiського голови. ,Щозволяеться використовувати лiнiйнi норми
на списання п.шива, затвердженi нак€вом MiHicTepcTBa транспорту Украiни вiд
10.02.1998 року Ns 43 (зi змiнами).

2.6,З. fuя бухгалтерського облiку цiнних подарункiв, сувенiрноi чи
подарунковоi продукцii, яка придбасться Виконавчим KoMiTeToM з метою
вшанування i нагородження |ромадян i колективiв пiдприемств, установ,
органiзацiй, використовувати субрахунок 1812. Списання таких цiнностей з
балансу проводити вiдповiдно до оформлених aKTiB на списання довiльноi форми
з зщначенням вичерпноi iнформацii щодо найменування матерiальних цiнностей,

2.7. !ля проведення iнвентаризацiйноi роботи (планових та позапланових
iнвентаризацiй активiв та зобов'язань,.списання необоротних активiв та запасiв)
розпорядженням мiського голови затверджуеться склад постiйно дiючоi
iнвентаризацiйноi KoMicii. Також допускаеться створення робочих комiсiй для
проведення iнвентаризацii. Постiйно дiючiй iнвентаризацiйнiй KoMiciT додатково
надаеться право визначення непридатностi матерiа-гrьних цiнностей для
под€rльшОi експлуатацii з метою списання iх з балансу Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiсъкоi ради Киiвськоi областi.

Iнвентаризацiю коштiв та майна, розрахункiв та iнших статей балансу
виконкому мiськоТради здiйснювати, враховуючи ПоложенЁя про iнвентаризацiю
активiв та зобов'язань (далi - Положення), затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 02.09.20t4 J\b879.
- Iнвентаризацiя проводиться з метою забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ мiськоi ради Киiвськоi областi. Пiд час iнвентаризацii активiв i
зобов'язань перевiряються i документ€Lпьно пiдтверджуються ik наявнiсть, стан,
вiдповiднiсть критерiям визнання i оцiнка. При цьому забезпечуються:

- виявлення фактичноi наявностi активiв та перевiрка повноти
вiдображення зобов'язань, коштiв цiльового фiнансування;

установлення лишку або нестачi активiв шляхом зiставлення фактичноi
iх HMBHocTi з даними бухгалтерського облiку;



_ виявлення активiв, якi частково втратили свою первiсIry якiсть та
споживчу властивiсть, застарiлих, а також матерiztльних та нематерizlпьних
активiв, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;

- виявлення активiв i зобов'язань, якi не вiдповiдають критерiям
визнання.

fuя проведення плановоi iнвентаризацii у Виконавчому KoMiTeTi

Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi розпорядженням мiського голови
створюеться iнвентаризацiйна комiсiя. Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань
перед скJIаданням рiчноi фiнансовоi звiтностi проводиться до дати баrrансу.

3. Вiдповiдальнiсть за стан та ведення бухгалтерського облiку.
ВiдповiдЕLпьними за стан та ведення бухгаrrтерського облiку у Виконавчому

KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi визначити:
3.1. Вiдповiдно до п. 3 ст. 8 Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та

фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд |6.07.1999 J\Ъ 996-XIV вiдповiдальнiсть за стан
бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi у Виконавчому KoMiTeTi
покладаеться на мiського голову.

3.2. Начшlьник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення
Виконавчого KoMiTeTy в межах бюджетного законодавства с вiдповiд€tльним за:

забезпечення дотримання установлених единих методологiчних засад
бухга.гlтерського облiку, скJIадання i подання в установленi строки фiнансовоi,
бюджетноi та iншоi звiтностi;

вiдображення на рахунках бухг€rлтерського облiку Bcix господарських
операцiй; ..

перевiрки, вiзування документiв, що с пiдставою для приймання та
видачi товарно-матерiальних цiнностей та коштiв, а також розрахункових,
кредитних та фiнансових зобов'язань, господарських договорiв в частинi
облiкових даних;

З.3. Вiдповiда-пьнiсть працiвникiв вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення Виконавчого KoMiTeTy за здiйснення проведених господарських
операцiй визначаеться в межах бюджетного законодавства.

Керуючий справами виконавчого KoMiTeTy BiKTop РОГОЗА

Начальник вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення олена БоБкоВА



,Щодаток 1

до розпорядження мiського голови

ntb, листопад а 202ir року Nп3!!
Робочий ГIлан paxyHKiB бухгалтерського облiку Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi

Роздiл 1.Балансовi рахунки

необоротнi матерiальнi активи

Калiтальнi iнвестицii розпорядникiв бюджетних кодтiв

Капiтальнi iнвестицii в ocHoBHi засоби

Капiтальнi iнвестицii в iншi необоротнi матерiальнi активи

Капiтальнi iнвестицii в нематерiальнi активи

Знос(амортизацiя ) необоротних активiв розпорядникiв бюджетних коштiв

знос основних засобiв

Знос iнших необоротних матерiальних активiв

Клас 1 .Нефiнансовi активи

OcHoBHi засоби

Земельнi дiлянки

Будiвлi споруди та передавальнi пристроI

Машини та обладнання

Транспортнi засоби

Iнстррленти, прилади, iHBeHTap

Iншi необоротнi матерiальнi акгиви

Iншi необоротнi матерiальнi акгиви розпорядникiв бюджетних коштiв

Бiблiотечнi фонди

Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи розпорядникiв бюджетних коштiв

Авторське та cyMiжHi з ним права

Права користування майном

Iншi нематерiальнi активи

Капiта_пьнi iнвестицiТ

Знос (шлортизацiя ) необоротних активiв

Виробничi запаси

Накопичена аN,Iортизацiя нематерiа;rьних акгивiв



Булiвельнi матерiали

Паливно-мастильнi матерiа_ltи

запаснi частини

Iншi виробничi запаси

Iншi нефiнансовi активи

Iншi нефiнансовi активи розпорядникiв бюджетних коштiв

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети

Iншi нефiнансовi активи

Клас 2. Фiнансовi активи

Поточна дебiторська заборгованiсть

Поточна дебiторська заборгованiсть розпорядникiв бюджетних коштiв

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

Iншi рахунки в Казначействi

Рахунки для облiку депозитних сум

Виробничi запаси розпорядникiв бюджетних коштiв

Продукги харчувtшня

Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками за товари,

за товари, роботи i послуги

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз соцiшrьного
страхування

Розрахунки з вiдшкод)tsання завданих збиткiв

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними
особами

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

готiвковi кошти та ix еквiваленти

Готiвковi кошти та iх еквiваленти розпорядникiв бюджетних коштiв

Готiвка у нацiональнiй валютi

фошовi доч.менти у нацiональнiй валютi

Грошовi кошти на рахунках

Поточнi рахунки в банку

Iншi поточнi рахунки в банку

Реестрацiйнi рахунки

Витрати майбугнiх перiодiв

Витрати майбугнiх перiодiв розпорядникiв бюджетних коштiв

послуги

за авансами, виданими постачаJIьникам, пiдрядникам



внесений капiта,ч

внесений капiта-lt

Капiтал у пiдприемствах

Капiтал у пiдприемствах розпорядникiв бюджетних коштlв

Капiтал у пiдприсмствах у формi акцiй

Капiтал у пiдприемствах в iншiй формi y"racTi у капiталi

Капiта-гr у частках (паях)

Iншi розрахунки з бrqцжетом

В_зц*чдЦЩ1,,ryр"l9д:_!g_I9!14чlцlбjч,",1чпочч
Клас 5. Капiтал та фiнансовий результат

Капiтал у дооцiнках

Капiта_п у дооцiнках розпорядникiв бюджетних коштiв

,Щооцiнка (уuiнка) необоротних активiв

,Щооцiнка (учiнка) iнших активiв

Щiльове фiнансування

I]iльове фiнансування розпорядникiв бюджетних коштiв

ltfu":""9чч:tlчня розпорядникiв бюджетних коштiв

Фiнансовий результат

Фiнансовий результат розпоРядникiв бюджетних коштiв

Фiнансовi результати виконання кошторису звiтного перiоду

Накопиченi фiнансовi результати виконання кошторису

Клас 6. Зобов'язання

Розрахунки за товари, роботи та послуги

Розрахунки за товари, роботи та послуги
коштiв

розпорядникiв бюджетних

Розрахунки з постачаJIьникЕlми та пiдрядникtlп,Iи

Розрахунки iз замовникапdи за роботи i послуги

Розрахунки за одержаними авансами

Розрахунки за податкапtи i зборами

Розрацшки за податками i зборами розпорядникiв бюджетних коштiв

Розрахунки з бюджетом за податкаI\{и i зборами

Розрахунки iз загальнообов'язкового державного соцiального
страхування



Розрахунки за депозитними суIиЕlми

Розрахунки за спецiальними видаN{и платежiв

Розрахунки з iншими цредиторttп{и

Розрахунки з оплати працi розпорядникiв бюджетних коштiв

Розрахунки iз заробiтноi плати

Розрахунки з працiвниками за позикtlп,lи банкiв

Розрахунки за виконавчими документами та iншi утримання

,Щоходи за бюджетними асигнувtlннrlми

Бюджетнi асигнування розпорядникiв бюджетних коштiв

Бюджетнi асигнувtlння

,Щоходи вiд реалiзацii продукцii (робiц послуг)

Iншi поточнi зобов'язання

Iншi поточнi зобов'язання розпорядникiв бюджетних коштiв

Розрахунки за страхуванням

Розрахунки з оплати працi

Розрахунки з виплати стипендiй, пенсiй, допомоги та iнших
трансфертiв населенню

Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями
на рахунки з вкладiв у банках

перерахуваннями сум членських профспiлкових BHecKiB

Iншi розрахунки за уýчцФ9ч
,Щоходи майбутнiх перiодiв

,Щоходи майбутнiх перiолiЁ розпорядникiв бюджетних коштiв

Доходи майбутнiх перiодiв

Клас 7..Щоходи

,Щоходи вiд реалiзацii продукцii фобiт, послуг) розпорядникiв бюджетних
коштiв

,Щоходи вiд реалiзацii продукцii (робiц послуг)

Доходи вiд продажу активiв

,Щоходи вiд продажу активiв розпорядникiв бюджетних коштiв

,Щоходи вiд реалiзацiТ активiв

Клас 8. Витрати

Витрати на виконання бюджетних програIчI

Рцр*" р".""рr^""-t,

з працiвникtlп{и за безготiвковими перерilхуваннями
BHecKiB за договорами добровiльного страцвання

I

l



програм

Витрати на оlrлату працi

Витрати пов'язанi з реалiзацiсю майна

Iншi витрати за необмiнними операцiями

Iншi витрати за необмiнними операцiями розпорядникiв бюджетних
коштiв

Iншi витрати за необмiнними операцiями

Витрати за необмiнними операцiями

Роздiл 2. Позабалансовi рахунки
Клас 0. Позабалансовi рацнки розпорядникiв бюджетних коштiв та державних цiльових

Вiдрахування на соцiальнi

Матерiальнi витрати

Амортизацiя

Вйтрати з продчDку активiв

Витрати розпорядникiв бюджетних коштiв з продажу активiв

Собiвартiсть проданих активiв

Витрати за необмiнними операцiями розпорядникiв бюджетних коштiв

Витрати за необмiнними операцiями

фондiв

Орендованi ocHoBHi засоф розпорядникiв бюджетних коштiв

Орендованi ocHoBHi засоби та нематерiальнi активи

Орендованi нематерiальнi акгиви розпорядникiв бюджетних коштiв

Активи на вiдповiдальному зберiганнi

Активи на вiдповiдальному зберiганнi розпорядникiв бюджетних коштiв

Непередбаченi активи

Непередбаченi активи

Тимчасово переданi активи

Непередбаченi зобов'язання,гарантii та забезпеченi данi

Гарантii та зобов'язання наданi розпорядникам бюджетних коштiв

Непередбаченi зобов'язання розпорядникiв бюджетних коштiв

активи

Списана дебiторська заборгованiсть розпорядникiв бюджетних коштiв

Невiдшкодованi нестачi i втрати вiд псування цiнностей розпорядникiв
бюджетних коштiв

Бланки докуплентiв сувороi звiтностi

Бланки докрлентiв сувороТ звiтностi розпорядникiв бюджетних коштiв

l

I

]



Додаток 2

до розпорядження мiського голови

,r4_,( ,, листопад а 2021 року Nч 5 Q С

виконАвчиЙ KOMITET оБухIвськоi MrcbKoi рдди
Код за €ДРПОУ 043б2б80

Посвiдчення про вiдрядження

Видано

(прiзвище, iм'я, гtо батьковi)

(посада, мiсце роботи)

вiдрядженому до

(гryнкти призначень)

(найменування пiдприемства, установи, органiзацii)

TepMiH вiдрядження "_" днiв

Пiдстава: Розпорядження вiд "_"

,(мета вiдрядження)

202_ р. JФ

Керiвник М. П.
Вiдмiтки про вибугтя у вiдрядження,

прибуття в пункти призначень, вибуття з них
i прибуття до мiсця постiйноi роботи

:"u:, 202_р.

Прибув до
,l ll 202_р.

М. П. Пiдпис М. П. Пiдпис

:''u1," "
Прибув до

202_р. 202_р.



М. П. Пiдпис М. П. Пiдпис

Вибув iз

М. П. Пiдпис

Прибув до

Вибув iз Прибув до

Примiтка: При виiЪдi в декiлька пунктiв вiдмiтки про прибугтя та вибуття робляться окремо
в кожному з них.



.Щодаток 3

до розпорядження мiського голови

<<У4 >> листопад а 2О21 року Ns 5 Q С

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi мiськоi рали

Код за еДПОУ 04362680

Акт списання N

20_ р. комiсiя, призначена HaKztзoM по ycTaHoBi (органiзацii) вiд "_"
20_р,N_ускладi:

(посада, прiзвище, i., б. голови та кожного члена KoMicii)

здiйснила перевiрку матерiа.пьних активiв, що зробилися непридатними, та встановила, що описанi
ни)кче цiнностi пiдлягають списанню та вил)ленню з облiку:

N
зlп

Номеншlаryр
нийliнвентар

ний номер

Найменування Одиниця
вимiру

Кiлькi
сть

Щiна
за

одини
цю

Сума Строк
перебуван

няв
експлуата

цii

Пiдстава
непридатнс

cTi

Усього за цим актом списано
(KйbKicTb лiтерами)



предметiв на загirльну суму грн,
(лiтерами)

OKpeMi заувФкення KoMicii

Голова KoMiciT

Члени KoMiciT

"_" 20-р.

,Щодаток 4

до розпорядження мiського голови

"Д, листопад а 2021 року J\b 9+с

Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ MicbKoi ради

НАКЛАДНА НА ВFIУТРIIIIНС ПЕРЕМIШЕННlI М ВiД

Склад:

Чеоез кого:

Прийняв:

Група Номенклаryрний

номер

Найменування., Од.вим. кiлькiсть Щiна Сума

l

ВСЬоГо:



,Щодаток 5

до розпорядження мiського голови

n/'/, листопад а 2021 року JVs 

'4 
о

Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ MicbKoi ради

КиiвськоТ областi 04362680

Подорожнiй лист службового легкового автомобiля }lЪ

Заперiод року

Автомобiль (марка)

.Щержавний номер

Водiй

Використову€ться у господарськiй дiяльностi Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради

рух пального
Вид палива
залишок на початок
Отримано
Залишок на кiнець

Ьсоб4 яка керувала автомобiлем (водiй)

Перевiрено (бу<га-птер)

Керiвник

Керуючий справами виконавчого KoMiTeTy

Начальник вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення

Робота водiя та автомобiля
Показники спiдометра

При виiЪдi на початок
перiоду
При поверненнi на кiнець
перiоду
Загальний пробiг
автомобiля, в т.ч.
господарська дiяльнiсть
власнi потреби

BiKTop РОГОЗА

,Щата показники спiдометра Пробiг Маршрут Пункт
призначеншI та

мета поiъдки

Особа, яка
користув€}лася
автомобiлем
(ПIП, пiдпис)

на початок дIUI на кiнець
дUI

додаткова iнформацiя:

олена БоБкоВА

I

I

I

I


