УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
28.03.2018

Ужгород

№ 95

Про організацію ведення
самостійного бухгалтерського
обліку в закладах освіти міста
Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту», Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статей 32, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового
положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», з метою
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження
фінансової самостійності закладів освіти міста, розглянувши клопотання
управління освіти Ужгородської міської ради, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Здійснювати з 01.10.2018 року самостійне ведення бухгалтерського
обліку таким закладам освіти міста: УЗОШ І-ІІ ст. №№ 13, 14; ЗОШ І-ІІІ ст. №
16; ДНЗ №№ 1, 2, 6, 7, 8 «Дзвіночок», 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 «Ластовічка», 26,
28, 29 «Дивосвіт», 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 42 «Джерельце», 43 (далі – заклади
освіти).
2. Увести у штатні розписи закладів освіти по одній штатній одиниці
бухгалтера (головного бухгалтера) для самостійного ведення бухгалтерського
обліку.
3. Управлінню освіти (Пуківська М.І.):
3.1. Забезпечити внесення змін у штатні розписи закладів освіти з
урахуванням введення штатних одиниць відповідно до чинного законодавства.
3.2. Передати у зазначені заклади освіти міста основні засоби, обліковобухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності,
необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та
оформити відповідні акти приймання-передачі.
3.3. Передати на баланс закладів освіти міста грошові залишки на
загальному та спеціальному рахунках, боргові зобов’язання.
4. Керівникам закладів освіти:

4.1. Забезпечити внесення змін в установчі документи у зв’язку із
запровадженням самостійного бухгалтерського обліку (за потреби).
4.2. Забезпечити відкриття рахунків в управлінні Державної казначейської
служби України у м. Ужгороді Закарпатської області.
4.3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного
законодавства.
5. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) передбачити
відповідні кошторисні призначення для фінансування зазначених штатних
одиниць.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради
Сушко А.А.

Міський голова

Б. Андріїв

