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УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

(___________________________ сесія) 
        

РІШЕННЯ 
 

від __.___.2020 року № ____-____/2020 

с. Нижній Вербіж 

 

Про організацію ведення 
самостійного бухгалтерського 
обліку в закладах загальної 
середньої освіти Нижньовербізької 
сільської об’єднаної 
територіальної громади 
  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
запровадження фінансової самостійності закладу загальної середньої освіти 
об’єднаної територіальної громади відповідно до статті 23 Закону України 
«Про освіту», своєчасного здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 
«Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи», Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», керуючись статтею 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська рада 
об’єднаної територіальної громади 

  

вирішила: 
  

1. Організувати самостійне ведення бухгалтерського обліку з 
01.07.2020 року у закладах загальної середньої освіти, а саме: 

- Великоключівському ліцею; 
- Нижньовербізькому ліцею; 
- Мишинській гімназії 

та визначити вказані заклади як розпорядників бюджетних коштів ІІІ рівня. 
 

2. Директорам Великоключівського ліцею (В. Шкутяк), 
Нижньовербізького ліцею (Л. Стефурак), Мишинської гімназії (Л. Василик): 
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2.1. Забезпечити внесення змін у штатні розписи закладів загальної 
середньої освіти з урахуванням введення штатної одиниці бухгалтера 
(головний бухгалтер) для організації самостійного ведення бухгалтерського 
обліку відповідно до чинного законодавства. 

2.2. Внести зміни в статутні документи закладів загальної середньої 
освіти, у зв’язку із запровадженням самостійного бухгалтерського обліку (за 
потреби). 

2.3. Прийняти по акту приймання-передачі основні засоби, обліково-

бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності (за 
наявності), необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, від відділу бухгалтерського обліку та звітності Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

2.4. Привести внутрішні акти (накази, положення, посадові інструкції) з 
питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організації 
роботи у відповідність до вимог цього рішення. 

 

3. Директорам Великоключівського ліцею (В. Шкутяк), 
Нижньовербізького ліцею (Л. Стефурак), Мишинської гімназії (Л. Василик): 

3.1. У строки, встановлені в пункті 1 цього рішення, забезпечити 
відкриття рахунків в управлінні Державної казначейської служби України в 
Івано-Франківській області. 

3.2. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську 
службу бюджетної установи» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення (Г. Миронюк). 

 

 

 

Сільський голова об’єднаної 
територіальної громади                                                     Ярослав М’якущак 


