
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ 

З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

30.09.2021 р.          № 60  

 

Про затвердження змін до 

Положення про облікову політику та 

організацію бухгалтерського обліку 

по Кременчуцькій районній раді  

 

Керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59, 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, іншого бюджетного 

законодавства, 

1. Затвердити зміни до Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку по Кременчуцькій районній раді, затвердженого 

розпорядженням голови Кременчуцької районної ради від 04.10.2017 року № 50, 

що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова  

районної ради       Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

  



ПІДГОТОВЛЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу Кременчуцької 

районної ради  

 

  

 Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради 

 

  

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИХ 

 

 

Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Іван ІПАТЕНКО 

Керуючий справами  

Кременчуцької районної ради    

 

  

Володимир САВЧЕНКО 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради 
 

 

Світлана ГРИНЬ  

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної ради     Людмила ШТАНЬКО 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до розпорядження 

Кременчуцької районної ради 

від 30.09.2021 року № 60  

ЗМІНИ 

до Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку по 

Кременчуцькій районній раді 

 

1. У Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського 

обліку по Кременчуцькій районній раді, затвердженого розпорядженням голови 

Кременчуцької районної ради від 04.10.2017 року № 50: 

1.1. пункт 2.1 розділу 2 викласти в наступній редакції: 

 «2.1. Право підпису надається: 

Бухгалтерських, фінансових документів та звітності – голові районної 

ради, заступнику голови районної ради, начальнику фінансового відділу, 

головному спеціалісту фінансового відділу у разі відсутності начальника 

відділу.» 

1.2.  Розділ 8 «Облік необоротних активів», викласти в новій редакції: 

«8. Облік необоротних активів 

8.1.  Облік необоротних активів в районній раді ведеться згідно з 

Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, зокрема: НП(С)БО 121 «Основні засоби», НП(С)БО 122 «Нематеріальні 

активи», та з урахуванням Методичних рекомендацій. 

8.2.  Для оформлення прийняття, оприбуткування та руху необоротних 

активів та їхнього аналітичного обліку використовуються типові форми, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818 «Про 

затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами 

державного сектору та порядку їх складання» та застосовується меморіальний 

ордер №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних 

активів». 

8.3.  До складу основних засобів відносяться активи, термін експлуатації 

яких перевищує один календарний рік та первісна вартість за одиницю 

(комплект) складає понад 9000 грн. (дев’ять тисяч гривень) включно без 

врахування податку на додану вартість. 

8.3.1. Необоротні активи, що були віднесені до складу основних засобів до 

дати вступу в дію даного Розпорядження № 60 від 30.09.2021 року «Про внесення 

змін до Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку 

по Кременчуцькій районній раді, затвердженого розпорядженням голови 

Кременчуцької районної ради від 04.10.2017 року № 50, рахуються як основні 

засоби до їх вибуття (списання) з обліку. 

8.4. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів 

відносяться матеріальні активи зі строком корисного використання 

(експлуатації) більше одного року вартістю до 9000 грн. (дев’ять тисяч гривень) 

без врахування податку на додану вартість.». 

 

Заступник голови районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 


