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1. зАгАльнЕ положЕння
1,1 I]e Полоrкення визначае завдання та функцiональнi обов'язки бухга-гrтерськоТслужбИ ЩонецькоГо нацiоНального медичного унiверситету (далi за текстомУнiверситет), повноваження iT керiвника .onouro.o бухга-,rтЬра' та вимоги до йогопрофесiйно-квалiфiкацiйного рiвня.
|.2 Бухгалтерська слу}кба утворlостЬся як самостiйний струкТурний пiдроздiлунiверситету, Полоrкення про бухгалтерсьlсу службу затвердо,у.r"." ректором пiслясхвалення вченою радою Унiверситету.
1,З Бухгаrrтерська служба пiдпорядковуеться безпосередньо ректору Унiверситету.
1,4 Бухгалтерська слулсба у своiй дiяльностi kepyeTic" Конътитучiею та ЗаконамиУкраiни, актами Президента Украiни та Кабiнету MiHibTpiB УкраiЪи, rrun*ur, Мiнфiну,iншими нормативно-правовими актами, Iцо регламентують бюджетi вiдносини i

фiнансово-господарську дiяльнiсть бюдttетноТ у.rЪпоur, наказами ректора унiверситету, атакож цим Положенням про бухгалтерську службу Унiверситету.

2. зАвдАння БухгАлтЕрськоi служБи2.1 Ведення бухгалтерського облiку фiнансово-.о.подuр."поi дiяльностiУнiверситету та звiтностi вiдповiдно до 
' 

пruцiонаJlьних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в державному cekTopi, а такотt iнших нормативно- правових akTiBщодо ведення бухгшrтерського облiку, в тому числi . urr,ор".танням унiфiкованоiавтоматизованот систем бухгалтерського облiку та звiтностi;

2,2 Вiдображення у документах достовiрноi та у повному обсязi iнформацii прогосподарськi операцii i результати дiяльностi, необхiдноi для оп.рur""rого управлiннябюдrкетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими матерiальними
(нематерiа_гlьними) ресурсами ;

2,3 Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних
зобов'язань, свосчасного подання на ресстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв
ВiДПОВiДНО ДО ВЗЯТИХ бЮдхсетних зобов'язань достовiрного -га у повному обсязi
вiдобрая<ення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтносii;

2,4 Забезпечення контролю за наявнiсr. i ру*оп,t майна, використанням фiнансовихi матерiальниХ (нематерiальних) pecypciB вiдЙiдно до затверджених нормативiв iкошторисiв;
2.5 Запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй

дiяльностi, виявлення i мобiлiзацiя внутрiшньогосподарських резервiв.
3. ФункцII БухгАлтЕрсъкоi служьи

3,1 Складання на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансовоi та бюджетнотзвiтностi, а такох( дерхсавноi статистичНоi, зведеноТ та iншоi звiтностi (декларацii) в
порядку, встановленому законодавством;

3.2 Здiйснення поточного контролю за:
- дотриманняМ бюджетного законодавства при взяттi бюдлсетних зобов'язань, iх

ресстрацii в органах Щертtавноi казначейськоi служби та здiйсненням платехtiв вiдповiдно
до взятих бюдrкетних зобов'язань;

- правильнiстю зарахування та використання власних надходжень Унiверситету;
3.3 Свосчасне подання звiтностi;
3,4 Свосчасне та у повномУ обсязi перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових

платея<iв) до вiдповiдних бюджетiв;
3.5 Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових aKTiB щодо:- використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних

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

- проведення iнвентаризацii необоротних активiв, товарно-матерiа-пьних цiнностей,грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;
З,6 Проведення аналiзу бухгалтерського облiку та звiтносii, у,оrу числi зведеноiзвiтностi щодо причин зростання дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi,

розроблення та здiйснення заходiв щодо стягнення дебiторськоi та погашення
кредиторськоi заборгованостi, органiзацiя та проведення роботи з iT списання вiдповiдно
до законодавства;



3.7 Забезпечення:
- дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що

закуповують за бюдrкетнi кошти;
- достовiРностi та правиЛьностi оформленНя iнформацiТ, включеноi до peecTpiB

бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань;
- повноти та достовiрностi даних пiдтвердних документiв, якi формуються та

подаються в процесi казначейського обслуговування;
- зберiгання, оформлення та передачi ло apxiBy оброблених первинних документiв

та облiкоВих регiстРiв, якi е пiдставОю длЯ вiдображення У бухгалтерському облiку
операцiй та складання звiтностi, а також звiтностi користувачiв у повному обсязi
правдивою та неупередя(еною iнформацiсю про фiнансовий стан бюдrкетноi установи,
результати if дiяльностi та рух бюджетних коштiв;

- вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Унiверситету даними бухгалтерського
облiку та звiтностi для прийняття обгрунтованих управлiнських рiшень, визначення
можливих ризикiв фiнансово- господарськоI дiяльностi;

3.8 Участь у роботi з оформлення матерiалiв щодо нестачi,
коштiв та майна, псування активiв;

З.9 Забезпечення здiйснення заходiв щодо дотримання та
фiнансово-бюдrкетноi дисциплiни ii працiвникiв ;

3.10 Здiйснення заходiв щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час
контрольних заходiв, проведених дер}кавними органами та пiдроздiлами Унiверситету, що
уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимог бюдяtетного законодавства.

4. прАвА тА оБовоязки БухгАлтврськоi служБи
4.1 Бухгалтерська служба мае право:
- ПРеДСТаВляти Унiверситет в установленому порядку з питань, що вiдносяться до

компетенцiТ бухгалтерськоТ слухtби, в органах державноi влади, органах мiсцевого
самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного страхування, пiдприсмствах,
установах та органiзацiях;

- ВСТаНОВЛЮВаТи обrрунтованi вимоги до порядку оформлення i подання до
бухгалтерськоi служби структурними пiдроздiлами Унiверситету
первинних документiв для iх вiдображення у бухгалтерському облiку, а також
здiйснювати контроль за iх дотриманням;

- одержувати вiд структурних пiдроздiлiв Унiверситету довiдки та iншi матерiали,
а також пояснення до них;

- ВНОСИТИ РеКТОрУ Унiверситету пропозицii щодо удосконалення порядку ведення
бухгалтерського облiку, складення звiтностi, здiйснення поточного контролю,
провадження фiнансово-господарськоi дiяльностi.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРIВНИЦТВО
5.1 Керiвником бухгалтерськоi слухсби с головний бухгалтер, який

пiдпорядковусться та е пiдзвiтним ректору Унiверситету.
5.2 ГОловний бухгалтер призначаеться на посаду та звiльнясться з посади ректором

УНiВерСитету вiдповiдно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професiйно_
ква-гriфiкаЦiйногО рiвня пiсля погодх(ення з MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни у
встановленому порядку.

5.3 Головний бухгалтер (особа, що претенду€ на посаду головного бухгалтера)
повинен вiдповiдати таким вимогам до професiйно-валiфiкацiйного рiвня:

- МаТИ ПОВНУ виЩУ ocBiTy в галузi економiки та фiнансiв, стаж роботи головним
бухгалтером не менше п'яти poKiB.

- ЗНаТИ ЗаКОни, iншi законодавчi акти з питань регулювання господарськоi
ДiЯльностi та ведення бухга,ltтерського облiку, у тому числi нормативно-правовi акти
НаЦiОнального банку, нацiона-гlьнi положення стандарти) бухгалтерського облiку в
ДеРЖаВНОМУ ceKTopi, нормативно-правовi акти Мiнфiну щодо порядку ведення
бУХгалтерського облiку, складання фiнансовоi та бюдrкетноi звiтностi, MiHicTepcTB та
iНших центральних органiв виконавчоi влади щодо галузевих особливостей застосування
НацiОнальних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному ceKTopi,
порядок оформлення операцiй i органiзацii документообiгу за роздiлами облiку, форми та

крадiжки грошових

пiдвищення рiвня



Порядок проведення розрахункiв, порядок приймання, передачi товарно-матерiальних та
iнших цiнностей, зберiгання i витрачання коштiв, правила проведення та оформлення
резУльтатiв iнвентаризацii активiв i зобов'язань, ocHoBHi принципи роботи на комп'ютерi
та з вiдповiдним програмним забезпеченням.

5.4 Прийняття (передача) справ головним бухгатrтером у разi призначення на
посаду або звiльнення з посади здiйснюсться liiсля проведення внутрiшньоi перевiрки
станУ бухгалтерського облiку та звiтностi, за результатами яrсоi оформлясться вiдповiдний
акТ. Копiя такого акту надасться MiHicTepcTBy охорони здоров'я Украiни, якому
пiдпорядковуеться Унiверситет. Прийняття (передача) справ головним бухга_гrтером може
здiЙснюватись за участIо представника вищезгаданого MiHicTepcTBa, якому
пiдпорядкований Унiверситет.

5.5 . Головний бухгалтер Уiверситету:
5.5.1 органiзовуе роботу з ведення бухгалтерського облiку та забезпечус

виконання завдань, покладених на бухгалтерську слуяtбу;
5,5,2 здiйснюе керiвництво дiяльнiстю бухгалтерськоТ слухtби, забезпечуе

рацiональний та ефективний розполiл посадових обов'язкiв Mix< iT працiвниками з

УРаХУВанНяМ Вимог щодо забезпечення захисту iнформацii та запобiгання зловживанням
пiд час ведення бухгалтерського облiку;

5.5.3 погоджуе проекти договорiв (KoHTpaKTiB), у тому числi про повну
iндивiдуальну матерiальну вiдповiда-гrьнiсть, забезпечуючи дотримання вимог
ЗакОноДавства щодо цiльового використання бюджетних коштiв та збереження маЙна;

5.5.4 здiйснюс у межах cBoix повноважень заходи щодо вiдшкодування винними
особами збиткiв вiд нестач, розтрат, крадiжок;

5.5.5 погоджус кандидатури працiвникiв Унiверситету, яким надасться право
СКЛаДаТи та пiдписувати первиннi документи щодо проведення господарських операцiй,
Пов'язаних з вiдпуском (витрачанням) грошових коштiв, документiв, товарно-
матерiальних цiнностей, нематерiа_llьних активiв та iншого майна;

5.5.6 подас ректору Унiверситету пропозицii щодо:
- Визначення облiковоi полiтики, змiни обраноi облiковоi полiтики з урахуванням

Особливостей дiяльностi бюджетноi установи i технологii оброблення облiкових даних, у
тому числi системи та форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
Документообiгу, додатковоi системи paxyHKiB i регiстрiв ана_гliтичного облiку, звiтностi та
контролю за господарськими операцiями;

- визначення оптимальноi структури бухгалтерськоi служби та чисельностi ii
працiвникiв;

- призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв бухгалтерськоi служби;
- вибору та впровадження унiфiкованоi автоматизованоi системи бухгалтерського

облiку та звiтностi з урахуванням особливостей дiяльностi Унiверситету;
- створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного

використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових
pecypciB;

- визначення джерел погашення кредиторськоТ заборгованостi, повернення
кредитiв, отриманих з дер}кавного або з мiсцевого бюджетiв;

- притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв бухгалтерськоi слркби за
результатами контрольних заходiв проведених державними органами, якi уповноваженнi
ЗдiЙСнювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, а також подае
ректору Унiверситету пропозицii щодо працiвникiв бухгалтерськоi служби стосовно будь
яких заохочень за результатами роботи, у тому числ i матерiальних, у виглядi надбавок i
премiй;

- удосконалення порядку здiйснення поточного контролю;
- органiзацii навчання працiвникiв бухгалтерськоТ служби з метою пiдвищення ix

професiйно-квалiфiкацiйного рiвня;
- забезпечення бухгалтерськоТ слуrкби нормативно-правовими актами, довiдковими

та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складання
звiтностi;

5.5.7 пiдписуе звiтнiсть та документи, якi с пiдставою для:
- перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платеrкiв);



- проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;
- оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна;
- проведення iнших господарських операцiй;
5.5.8 вiдмовляе у прийнятгi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням

встановлених вимог, а тако}к документiв щодо господарських операцiй, цо проВоДяться З

порушенням законодавства, та iнформуе ректора Унiверситету про встановленi факти
порушення бюдхtетного законодавства;

5.5.9 здiйснюе контроль за:

- вiдображенням у бухгалтерському облiку Bcix господарських операuiй, Що

проводяться Унiверситетом;
- складенням звiтностi;
- цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних

(нематерiа_пьних), iнформацiйних та трудових pecypciB, зберехtенням майна;
- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухоМоГо Та

нерухомого майна Унiверситету;
- правильнiстю проведення розрахункiв при здiйсненнi оплати ToBapiB, робiт та

послуг, вiдповiднiсть перерахованих коштiв обсягам виконання робiт, придбаних ToBapiB

чи надання послуг згiдно з р,Iовами укладання договорiв, у тому числi договорiв оренди; -

вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов'язань вiдповiдним бюдrкетним асигнуванняМ,
паспорту бюджетноi програми та вiдповiднiстю платежiв взятим бюДЖеТНИМ

зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
- станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторСьКОТ

заборгованостi У нiверситету;
- додер}канням вимог законодавства пiд час здiйснення попередньоi оплаТи ToBaPiB,

робiт та послуг у разi Тх закупiвлi за бюдхtетнi кошти;
_ оформленням матерiа_гliв щодо нестачi, кралiяски грошових коштiв та майНа,

псування активiв;
_ розробленням та здiйсненням заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня

фiнансово-бюджетноТ дисциплiни працiвникiв бухгалтерськоi служби;
- усуненням порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв,

проведених державними органами, що уповноваженнi здiйснювати;
- контроль за дотриманням вимог бюдхtетного законодавства;
5.5.10 Погодхtуе документИ, пов'язаНi з витрачанняМ фо"ду заробiтноi плати,

встановленням посадових окладiв i надбавок працiвникам;
5.5.1 1 Виконуе iншi обов'язки, передбаченi законодавством.
5.6 Головний бухгаrrтер у разi отримання вiд ректора Унiверситету розпорядження

вчинити дii, що суперечать законодавству, iнформус у письмовiй формi ректора
унiверситету про неправомiрнiсть такого розпорядження, а у разi отримання даного

розпорядження повторно надсилас до MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни та

керiвникоВi органУ.ЩержавнОТ казначеЙськоi служби за мiсцем обслуговування бюдхtетноТ

установИ вiдповiдне повiдомлення. КерiВник оргаНу ,ЩержаВноТ казначейськоi слуrкби

розглядае в триденний строк отримане повiдомлення та здiйснюс у разi встановлення

факту порушення бюдхtетного законодавства заходи вiдповiдно до законодавства, про що
iнформус у письмовiй формi ректора Унiверситету та головного бухгаrrтера. Якщо факт
порушенНя не встановлено, керiвник зазначеного органу iнформус про це у письмовiй

формi ректора Унiверситету та головного бухгалтера.
5.7 Головний бухгалтер або особа, яка виконуе обов'язки головного бухга_птера, не

може виконувати обов'язки ректора Унiверситету на перiод його тимчасовоi вiдсутностi.
5.8 Працiвники бухгалтерськоi служби, якi призначаються на посаду та

звiльняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю,

пiдпорядковуються головному бухгалтеру.
5.9 У разi тимчасовоi вiдсутностi головного бухгалтера (вiдрядження, вiдпустки,

тимчасовоi втрати працездатностi тощо) виконання його обов'язкiв покладаеться на

заступника головного бухгалтера, а у разi вiдсутностi заступника головного бухгалтера

вiдповiднО до наказУ ректора УнiверсиТету - на iншогО працiвника бухгалтерськоi служби.

5.10 Органiзацiя та координацiя дiяльностi головного бухгалтера, контроль за

виконанням ним своIх повноважень здiйснюються Щержавною казначейською службою



шляхом проведення оцiнки його дiяльностi. Оцiнка виконання головним бухгалтером
cBoik овнова}кень проводиться вiдповiдно до порядку, затвердженого Мiнфiном.

5.11 Головний бухгалтер, у разi невиконання або неналежного виконання
покладених на нього tIовноважень, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами.

6. ВЗА€МОДIЯ З ШШИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ УЕIIВЕРСИТЕТУ
6.1 Бухгалтерська служба мас право:
6.1.1 Одержувати у встановленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв Bci

необхiднi для роботи Слухtби документи;
6.1.2 За погодх(енням з керiвником пiдроздiлу залучати працiвникiв Унiверситету

до виконання робiт вiдповiдно до компетенцiТ Служби,
6.1.3 Надавати на розгляд адмiнiстрацii Унiверситету пропозицii щодо найбiльш

оптимаJIьного розподiлу pecypciB Унiверситету.
6.2, Розмежування обов'язкiв мiя< Службою та iншими пiдроздiлами Унiверситету

зi спiльних питань дiяльностi визначаеться наказами ректора Унiверситету.
6,З. Надання iнформачii робiтниками бухгалтерськоТ слуrкби надасться згiдно

письмового запиту робiтникiв Унiверситету, або буль яких cTopoHHix установ, за
письмовим дозволом головного бухгалтера.

Головний бухгалтер

Погодrкено
Заступник ректора
з правових питань

Н.М. Легкошкур

I.K. Себiскверiдзе


