
Управління територіального органу в N-ській області 
              (найменування установи) 

 

 

Наказ 

 

 _08.01.2015_р.         м.  Київ        № _1__ 

 

 

 

Про облікову політику 

бюджетної установи 
 

На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV і п. 4 р. І Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 

«Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом 

Мінфіну України від 24.12.2010  р. № 1629, та з урахуванням положень, 

передбачених Методичними рекомендаціями щодо облікової політики 

суб’єкта державного сектора, затвердженими наказом Мінфіну України від 

23.01.2015 р. № 11 (далі — Методичні рекомендації щодо облікової політики) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про облікову політику бюджетної 

установи, наведене в додатку 1 до наказу. 

2. Головному бухгалтеру в тижневий термін подати Положення про 

облікову політику бюджетної установи на погодження установі вищого 

рівня. 

3. Порядок організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі 

та правила організації документообігу затвердити окремими розпорядчими 

актами. 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
   

Начальник управління  

територіального органу              Сидоров                        В. І. Сидоров 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Затверджено  наказом  

від 08.01.2015 р. № 1 

 

Положення про облікову політику бюджетної установи 

 

І. Загальні положення 

1. Цим Положенням визначаються принципи, методи та процедури, які 

використовуються бюджетною установою для ведення бухгалтерського обліку, 

складання й подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими 

актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один їх варіант, а також 

строки корисного використання груп основних засобів і нематеріальних активів. 

2. Принципи, методи та процедури, що використовуються бюджетною 

установою, визначаються на основі національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі й інших нормативно-правових актів 

з бухгалтерського обліку в державному секторі. 

3. Облікова політика, визначена цим Положенням, є стабільною й 

застосовується протягом усього часу діяльності бюджетної установи.  

 

ІІ. Формування облікової політики 

1. Нові субрахунки, які використовуються бюджетною установою визначено в 

додатку 2 до цього Наказу. 

2. Облік запасів здійснюється відповідно до Національного положення 

(стандарту)  бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», 

затвердженого наказом Мінфіну України від 12.10.2010 р. № 1202. 

2.1. Одиницею аналітичного обліку запасів є найменування запасів. 

2.2. Для аналітичного обліку запасів використовуються типові форми обліку, 

затверджені наказом Держказначейства України від 18.12.2000 р. № 130. Для 

обліку пробігу автомобіля та використання пального розроблена форма 

подорожнього листа, яка наведена в додатку 3 до цього Наказу. 

2.3. Оцінка вибуття для усіх видів запасів, які використовуються установою, 

здійснюється за методом середньозваженої собівартості. 

2.4. Оцінка вибуття запасів проводиться за щомісячною середньозваженою 

собівартістю щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку 

таких запасів на початок звітного місяця та вартості одержаних у звітному місяці 

запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у 

звітному місяці. 

2.5. Сума транспортно-заготівельних витрат включається прямим 

розрахунком до первісної вартості запасів (на які припадають такі витрати) і не 

підлягає обліку на окремому субрахунку. 

3. Облік основних засобів здійснюється відповідно до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 

«Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 12.10.2010 р. № 

1202. 



Строки корисного використання груп основних засобів встановлено 

відповідно до додатку 1 до Методичних рекомендацій з облікової політики, окрім 

автомобілів легкових із двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра до 

2500 см. куб. (підгрупа 1 субрахунку 105 «Транспортні засоби»), для яких 

установити строк корисного використання — 10 років (замість 7 років). 

Обґрунтуванням й підставою для збільшення строку корисного використання є 

наявність у експлуатації таких автомобілів, придатних для використання, — зі 

строком фактичної експлуатації, що перевищує 7 років. 

4. Облік основних засобів здійснюється відповідно до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 

«Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну України від 12.10.2010 

р. № 1202. Строки корисного використання груп нематеріальних активів 

установлено відповідно до додатку 2 до Методичних рекомендацій з облікової 

політики. 

 

ІІІ. Зміна облікової політики 

 1. Облікова політика бюджетної установи на основі принципу послідовності 

передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової 

політики. 

2. Облікова політика бюджетної установи може змінюватися у випадках, 

якщо: 

 змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного 

регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

 зміни облікової політики забезпечать достовірніше відображення подій 

(операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 

3. Зміною облікової політики є: 

 перехід на застосування нового принципу бухгалтерського обліку;  

 зміна підходу до визнання або вимірювання господарської операції чи 

події у межах одного принципу бухгалтерського обліку. 

Не вважається зміною облікової політики прийняття облікової політики для 

подій або господарських операцій, які відрізняються за змістом від попередніх 

подій або господарських операцій, а також її прийняття для подій або 

господарських операцій, які не відбувалися раніше або були несуттєвими. 

4. Із набранням чинності Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 

звітності», затвердженим наказом Мінфіну України від 28.12.2009 р. № 1541, 

вплив зміни облікової політики на події та господарські операції минулих 

періодів відображається у звітності шляхом коригування сальдо фінансових 

результатів.  

5. Облікова політика застосовується щодо подій і господарських операцій із 

моменту їх виникнення. Якщо суму коригування фінансового результату 

попередніх періодів на початок звітного року достовірно визначити неможливо, 

облікова політика поширюється тільки на події та операції, які відбуваються після  

дати зміни облікової політики. 



6. Облікова політика може змінюватися з початку року, але її перегляд має 

бути обґрунтованим. Зміни до облікової політики вносяться шляхом унесення 

розпорядчим документом змін до діючого Положення  про облікову політику 

бюджетної установи після погодження із суб’єктом управління вищого рівня. 

 

Головний бухгалтер            Смоленко                                       І. П. Смоленко 

 

 

 


