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ПрО облiковУ полiтикУ та органiзацiЮ бухгалтерського облiку

.Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноТ

адмiнiстрачii

На виконання вимог ЗаконУ Украiни вiд 16 липня |999 року Ng 996-XIV

<Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiстъ в YKpaTHi>, Типового

положення про бухгалтерську службу бюджетноi установи, затвердженого

постановою Кабiн"ту Mi"icTpiв Vкраiни в\д26 сiчня 2011 р, JФ 59 (зi змiнами),

накЕву MiHicTep.ruu фiнансiв УкраiЪи в\д2З,01,2015 Ns l1 кПро затвердження

методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку для суб'.ектiв державного

сектора) та затверджених нацiоналъних положенъ (стандартiв) бухгалтерського

облiку в держав"ъrу cekTopi, а також з MeToIo забезпечення належного ведення

бухгалтерсъкого оЬлiку та своечасного надання достовiрноТ iнформачii

*Ьр".rу*,,ам фiнансовоi та бюджетноi звiтностi

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Попоження про облiкову полiтику та органiзачiю

бу<гаllтеРсъкогО облiкУ ,,Щепартаменry агропроМисловогО розвитку Сумсъкоi

оЬласноi державноi адrлiнiстрацii (додаеться),

2. Затверди,ги Графiк документообiry,Щепартаменту €гропромислового

розвитку Сумсъкоi облаЪнот державноi адмiнiстрацii (додаетъся). 
_лл-.,--,,, .

З. Ko"rpon" за виконанням цього наксLзу покласти на заступника

началъника управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та

розвитку сiлъс"ких територiй - "u"uп""ика 
вiддiлу бухгаJIтерського облiку та

фiнансово-кредитного Ъабезпечення - головного бухгалтера Нiколаенко Н,м,

Засryпник директора,Щепартаменту -
П.I.Турчин
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii
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ПОЛОЖЕННЯ

v

про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрачii

1. облiкова полiтика
1.1. Облiкова полiтика Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi

обласноi державноi адмiнiстрацii (далi - ,Щепартамент) визначае методи оцiнки,
облiку, процедури та ocHoBHi принципи бухгалтерського облiку i фiнансовоi
звiтностi, визначенi Законом Украiни вiд 16 липня 1999 року N9 996-XIV <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiстъ в YKpaiHi>.

1.2.При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансовоi звiтностi
вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення

Щепартаменту вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить
,/вимiрювання i узагальнюе Bci господарськi операцii, веде бухгалтерський облiк

вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухг€Lлтерського облiку в

державному ceкTopi та скJIадае мiсячну, квартаJIъну i рiчну фiнансову звiтнiсть
в единiй грошовiй одиницi - гривнi.

1.3. Обрана та затверджена облiкова полiтика застосовуеться постiйно (iз

року в piK). Змiни до облiковоi полiтики вносяться лише у випадках,
передбачених нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку в державному ceKTopi.

|.4.Щля облiку записiв господарських операцiй в облiкових регiстрах
застосовуеться меморlально-ордерна форма вiдповiдно до IHcTpyKuiT

,Щержказначейства УкраiЪи вiд 27.07.2000 J\Ъ б8 <Про форми меморiальних
орлерiв бюджетних установ та порядок ik складання)), заресстрованоТ в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд З 1.08.2000 JЪ 570/4791 (зi змiнами).
1.5. Оформлення та подання первинних документiв здiйснrосться

вiдповiдно до вимог Положення про документ€Lпьне забезпечення записiв у
бу<галтерському облiку, затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 24.05.1995 J\Ъ 88, та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни вiд
05.0б.1995 J\Ъ |681704 (зi 'змiнами), у строки, якi визначенi Графiком
документообiгу. Строки опрацювання, контролю та здачi документiв, якi
визначенi в Графiку документообiгу е обов'язковими для ycix структурних
пiдроздiлiв .Щепартаменту.
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1.6. Щоходи та витрати в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi
вiдображаютъся в момент iх виникнення, незаJIежно вiд дати надходження або
сплати коштiв. ,,Щля визначення фiнансового результату звiтного перiоду доходи
звiтного перiоду порiвнюються з витратами, що були проведенi для отриманНя
цих доходiв.

I.7. Щля деталiзацii iнформацii в аналiтичному облiку про кошти, грошовi

документи, розрахунки, iншi доходи та витрати, доходи та витрати майбутнiх
перiодiв, витрати на амортизацiю та матерiальнi цiнностi, а також з метоЮ
забезпечення складання фiнансовоi та бюджетноТ звiтностi згiдно з вимогаМи
законодавства аналiтичнi рахунки вiдкривати у розрiзi кодiв бrоджетноi
класифiкацiТ та видiв коштiв (окремо за загальним та спецiальним фондами Й

видами коштiв спецiального фонду).

2. Порядок органiзацii бухгалтерського облiку
2.1. Встановити форrу органiзацii бухгалтерського облiку у виглядi

вiддiлу бухгалтерсъкого облiку та фiнансово-кредитного забезпечення

Щепартаменту на чолi з головним бухгалтером.
Завдання, фу"*цiональнi обов'язки та повноваження головноГо

бухгалтера i вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитноГо
забезпечення Щепартаменту визначенi Положенням про вiддiл.

2.2. Право першого пiдпису на платiжних, розрахункових та iнших

фiнансових документах надаеться директоровi Щепартаменту та його
заступнику.

2.3. Заступнику начальника управлiння бухгалтерського облiкУ,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiй - начальнику вiддiлу
бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення-головному
бухгалтеру та заступнику начаJIьника вiддiлу бухгалтерського облiкУ Та

фiнансово-кредитного забезпечення - заступнику головного бухгалтера
надастъся право д)угого пiдпису, а в разi необхiдностi iншошry прачiвникУ

,Щепартаменту.
2.4.Пtдставою для бухгалтерсъкого облiку господарських операцiЙ е

первиннi документи, якi фiксуютъ факти здiйснення господарських операцiй.
Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарськоТ
операцii, а якщо це неможливо безпосередньо пiсля il закiнчення, Лltя
контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первиНнИх

документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.
2.5. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних

документах, систематизуетъся на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах
синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису iх На

взаемопов'язаних рахунках бухгалтерсъкого облiку. Ведення позабалансоВИх
paxyHKiB здiйснюеться за простою схемою (без застосування методу подвiйнОгО
запису).

2.6. Щля деталiзацiТ облiку грошових коштiв, матерiальних цiнностеЙ,
грошових документiв, розрахункiв субрахунки деталiзуються залежно вiд
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02.09.2014 Jф 879 <Про затвердженIuI Положення про iнвентаризацiю активiв та
зобов'язань>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни З0.10.2014 М
|З65126142 (зi змiнами). Склад iнвентаризацiйноТ KoMicii встановлюеться
наказом,,Щепартаменту.

3. Службовi вiдрядження
З.l.При направленнi у службовi вiдрядження та пiд час оформлення

документiв, пов'язаних з ними, дотримуватися вимQг i cTpoKiB, встановлених
Податковим Кодексом УкраiЪи, постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 2 лютого 2011 р. JЮ 98 <Про суми та склад витрат на вiдрядження
державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження
пiдприемствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково

утримуються (фiнансуютъся) за рахунок бюджетних коштiв> (далi - Постанова
JФ 98) та Iнструкцiею про службовi вiдрядження в межах Украiни та за кордон,
затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 1З.0З.1998 J\Ъ 59
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи вiд 31.03.1998 N9 218/2658 (зi
змiнами), у редакцii наказу вiд 17.0З .2011 Jф 362, заресстрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд 29 .0З .2011 Jф 4 1 0/ 1 91 48.
З.2. Якщо пiд час вiдрядження були здiйсненi витрати у розмiрах, що

перевиIIIують граничнi розмiри, встановленi Постановою Jф 98, працiвник мас
звернутися iз заявою до керiвника за дозволом щодо вiдшкодування витрат в

фактичних розмiрах.
З.3. Звiти про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiд звiт

(дurri - авансовий звiт) подаеться до вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансово-кредитного забезпеченнrI .Щепартаменту разом з пiдтвердними
документами в строки, визначенi Податковим кодексом УкраТни та
Положенням ЛЬ бЗ7. Невикористаний залишок грошових коштiв виданих на
вiдрядження мае бути повернений на рахунок Щепартаменту до закiнчення
третього банкiвсъкого дня, що настае за днем завершення вiдрядження.

3.4. Вiдряджений працiвник пiсля повернення з вiдрядження мае надати
керiвнику структурного пiдроздiлу Звiт про виконану у вiдрядженнi роботу
(додаток 1) протягом п'яти робочих днiв пiсля завершення вiдрядження.

4. Облiк необоротних активiв та запасiв
4.1.Що складу основних засобiв вiдносити необоротнi активи, TepMiH

експлуатацii яких перевищуе один piK та первiсна BapTicTb за одиницю
(комплект) складае понад б 000,00 гривень. Необоротнi активи, якi були
вiднесенi до складу основних засобiв до джи вступу в дiю НП(С)БОДС 12l
<OcHoBHi засоби>, рахувати як ocHoBHi засоби до iх вибуття (списання) з облiкУ

установи.
4.2. Проводити нарахування амортизацii (зносу) на ocHoBHi засоби За

прямолiнiйним методом на систематичнiй ocHoBi шляхом ii нарахування на

дату балансу (щоквартально) дiленням рiчноi суми амортизацiТ на 4. Для
визначення cTpoKiB корисного використання груп основних засобiв приймати
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Типовi строки корисного використання груп основних засобiв, якi визначенi в
НП(С)БО.ЩС та в додатку 1 до Методичних рекомендацiй MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи щодо облiковоi полiтики суб'скта дер}кавного сектору.

4.3. В.шсостi визначенIuI одиrптцi облirсу запасiв використати ik нймеrтування.
4.4. Аналiтичний облiк запасiв здiйснювати з використанням форr,

затверджених наказом Щержказначейства УкраiЪи вiд 18.12.2000 JФ 1З0 кПро
затвердження типових фор, облiку та списання запасiв бюджетних установ та
iнструкцiТ про ik складання)), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
28.12.2000 вiд 96215183 (зi змiнами).

4.5. Оцiнку запасiв при ix вибуттi (в наслiдок ix використання, передачi
або iншому вибуттi) проводити за методом собiвартостi перших за часом
наДходження запасiв (ФIФО) з припущенням, що запаси використовуються у
тiй послiдовностi, в якiй вони надходили (вiдображенi у бухгалтерському
облiку).

4.6. Списання необоротних активiв здiйснюеться вiдповiдно до Порядку
сПисання об'сктiв державноi власностi, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 8 листопада 2007 р. Nч |З14 <Про затверд)tення Порядку
списання об'ектiв державноi власностi>.

4.7. Вtдчуження основних засобiв здiйснюсться вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд б червня 2007 р. N 803 <Про затвердження
Порядку вiдчуження об'ектiв державноi власностi>.

5.Облiк розрахункiв з дебiторами та кредиторами
5.1. Облiк розрахункiв з дебiторами та кредиторами здiйснюеться на

пiдставi укладених договорiв або належним чином оформлених накладних,
aKTiB виконаних робiт/наданих послуг.

Щоговори на закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг укладаються з урахуванням
вимог Господарського кодексу УкраТни, Щивiлъного кодексу Украiни,
Бюджетного кодексу Украiни, Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> та
iнших нормативно-правових aKTiB.

5.2. Попередня оплата в договорах на закупiвлю передбача€ться на строк,
визначений постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд2З квiтня 2014 р. }Ф l 17
<Про здiйснення попередньоi оплати ToBapiB, робiт i послуг, що закуповуються
За бюджетнi кошти>>, лише пiсля отримання в письмовiй формi рiшення
головного розпорядника бюдх<етних коштiв.

5.З. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним .чином)
визнаються лише тодi, коли актив отриманий та його оцiнка може бути
достовiрно визначена.

5.4. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
5.5. Списання дебiторсъкоi та кредиторськоi заборгованостi, строк

позовноi давностi якоi минув, проводиться комiсiсю, яка створю€ться за
окремим наказом по Щепартаменту. Списання заборгованостi, строк позовноi
давностi якоi минув, проводиться вiдповiдно до Порядку бухгалтерського
облiку окремих активiв i зобов'язань бюджетних установ, затвердженого

а.-
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наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 02.04.2014 J\Ъ З72, зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи вiд 16.04.2014 Np 42612520З (зi змiнами).
5.6. Встановити тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання aKTiB

виконаних робiт/наданих послуг, апе не бiльше одного к€шендарного року.

б. Облiк оплати працi
6.1. Використовувати в Щепартаментi форми i системи оплати працi

вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними нормативними документами.
6.2. Щля облiку робочого часу використовусться Табель облiку

використання робочого часу, типову форrу якого затверджено наказом

Щерrкавного KoMiTeTy статистики УкраТни вiд 05.12.2008 J\Гs 489 uПро
затвердження типових фор, первинноi облiковоi документацii зi статистики
працi>> (зi змiнами i доповненнями, внесеними наказом Щержавного KoMiTeTy
статистики УкраТни вiд 25 грулня2009 року Jф 496).

Неточностi в Табелi облiку використання робочого часу, пов'язанi iз
завчасною подачею табелiв (не в останнiй робочий день мiсяця), виправляються
через оформлення додаткових (уточнюючих) табелiв за минулий мiсяць.

6.З. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам регулярно в робочi днi не

рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти
каJIендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який
здiйснюстъся виrтлата.

У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним,
святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться напередоднi.

Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяця визначасться в розмiрi
не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку нарахованого за
такий перiод фо"ду оплати працi працiвника.

7. Проведення телефонних розмов мiжмiського характеру
7.1.Вихiд на MiжMicbKi лiнiI та лiнii операторiв мобiльного зв'язку

здiйснюеться зi стацiонарних службових телефонiв лише з кабiнетiв керiвникiв
структурних пiдроздiлiв Щепартаменту та з вiдповiдною реестрацiсю в журналi
облiку мiжмiських (мобiльних) телефонних розмов (додаток 2).

7.2.Установити TaKi правила ведення телефонних розмов:
- з абонентом, який знаходиться на територii Украiни, розмови

здiйснюються в разi виробничоi необхiдностi з обов'язковою вiдмiткою в

журналi облiку;

- з абонентом, який знаходитъся за межами УкраiЪи, розмови ведуться
лише за погодженням з начальником вiдповiдного управлiння (заступником
директора Щепартаменту) з обов'язковою вiдмiткою в журнЕLлi облiку;

-телефоннi розмови, якi не були заресстрованi в журналi облiку,
пiдлягають оплатi, як не службовi, i кошти за них вносяться на рахунок
!епартаменту в недiльний TepMiH пiсля отримання paxyHKiB вiд ПАТ
кУкртелеком)).



7.З. Тривалiсть мiжмiських телефонних розNIов та розмов на лiнii
операторiв мобiлъного зв'язку, що здiйснюються працiвниками,лЩепартаменту зi
слryжбових телефонiв, обмежуеться розмовою до 5 хвилин.

Засryпник начальника управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - начальник вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного заб
головний бухгалтер

L
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,Щодаток 1

до Положення про облiкову
полiтику та органiзацiю
бухгалтерського облiку
Щепартаменту агропрOмислового

розвитку CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрачii

На ч ал ьн иlч сmру кшrурн о z о

пi dp оз diлу Щеп а рта м енту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

---тгпп)--

\9

--Гдптг-

Звiт про виконану робоry у вiдрядженнi

-тГо@)--
(пlдпис.)

Додаток 2

до Положення про облiкову
полiтику та органiзацiю
бухгаlrтерського облiку

[епартаменту агропромислового

розвитку CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрацiТ
J

журнал облiку мiжмiських (мобiльних) телефонних розмов

Назва структурного пlдроздlлу

Вiдповiдшrьна особа:

Пiдпис
Обговорю-

ване
питання



ЗАТВЕРД)(ЕНО

Наказ .Щегrартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii

}6 r,6 fuцF хо 2/ -/}Р

Графiк
документообiry,,щепартаменту агропромислового розвитку

CyMcbKoi обласноi деря(авноi адмiнiстрачii

i?

N9

з/п
Назва

докyментy
Створення
докyментy

Перевiрка
документy

TepMiH
подання

Обробка
докyментy

1 2
aJ 4 5 6

1
копii наказiв
по кадрах

Головний
спецiалiст
з питань

персонfLлу

Вiдповiдальна
особа

Протягом
дня пiсля

пiдписання

вiддiл
бухгалrтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

2
Табель облiку
використання
робочого часу

Головний
спецiалiст
з питань

пepcoнulJly

Вiдповiдальна
особа

Що 13 числа
за 1 пол.
мiсяця, та

за 4 робочих
днi до

завершення
мiсяця

Вiддiл
бухгалтерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

J
Листок
нопрацездат-
HocTi

Головний
спецiалiст

з IIитань
персоналу;
комiсiя iз

соцiального
cTpaxyBaHIUI

!о 21 числа
кожного
мiсяця

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

4
.Щовiренiсть
на отриманшI
цiнностей

Бухга-штерська
служба

Бухгалтерська
служба

У день
отримання
цiнностей

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

5
Накази на
вiдрядження

Головний
спецiаlriст
з питань

персоналу

Вiдповiдаrrьна
особа

не пiзнiше
днJI

вiдрядження

вiддiл
бухгалтерсько

го облiку ,га

фiнансово-
кредитного

забезпечення



\-ts

6
ABaHcoBi звiти
щодо
вiдрядження

Праrliвниц
який

поверIтувся
з вiдрядя<еrпu

Бухгалтерська
служба

.Що закirrченrи
5-го банкiв-

СЬКОГО ДIЦ, ЩО

наотас за днем
завершеншI
вiдрядх<енrш
(3-го - у разi

наявностi зали-
шку отрима-

них коцrгiв на
вiдрядження)

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

7

Внутрiшнi
накладнi на
перемiщення
матерiальних
цiнностей

CTpyKTypHi
пiдроздiли

Щепартаменту

Бухгаrrтерська
служба

!о 25 числа
кожного
мiсяця

Вiддiл
бухгалтерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

8
Господарськi
договори

CTpyKTypHi
пiдроздiли

.Щепартаменry
або

виконавець

Бухгалтерська
служба

У день
пiдписання

Вiддiл
бухга_птерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

9

Акти
виконаних
робiт (послуг)

виконавець
Бухгалтерська

служба
У день

пiдписання

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

l0

Акти звiряння

розрахункiв з

дебiторами i
кредиторами

Бухгалтерська
служба

Бухга.птерська
служба

Що 10 числа
мiсяця

наступного
пiврiччя

Вiддiл
бухга,rтерсько

го облiку та
фiнансово-
кредитного

забезпечення

11

Акги
приймання-
передачi

Виконавець
Бухгалтерська

служба
У день

пiдписання

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

|2

Вiдомiсть
списання
господарсь-
ких ToBapiB,
канцелярсь-
кого приладдя
та запчастин

Бухгалтерська
служба

Бухгалтерська
служба

в останнiй
робочий

день мiсяця

Вiддiл
бухгалтерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення



r l

вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

Протягом
7 робочих
днiв з дати
виникнення

Бухга,ттерська
служба

Бухга:lтерська
служба

Юридичнi
зобов'язання
розпорядникiв
бюджетних
коштiв вiддiл

бухгалтерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпеченrrя

Протягом
7 робочих
днiв з дати
виникненнJI

Бухгалтерсъка
служба

Бухгшtтерська
служба

Фiнансовi
зобов'язанtrя

розIIорядникiв
бюджетних
коштiв Вiддiл

бухга"tтерсько
го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

У день
пiдписанrrя

Бухгалтерська
служба

Бухгалтерська
служба

Платiжнi
доручення

Вiддiл
бухгалтерсько

го облiку та

фiнансово-
кредитного

забезпечення

Протягом
3 робочих
днiв пiсля

проведеншI
платежlв

Виписки
банку

засryпник IIачальника управлiння бухгалтерського

облiку, "*о"о*йо,о 
ч"ч"iзу та розвитку сiльських

територiй - начальник вiддiлу бухгалтерського

;a;t"y та фiнансово-кредитного 
забезпечення - 

н.м.IIiколаснко
головний бухгалтер


