
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

31 січня 2020 року                               м. Деражня                                       № 04-02-04 

 

   Про внесення змін до Положення 

про облікову політику Деражнянської 

міської ради та Порядку організації 

бухгалтерського обліку 

 

   Керуючись  п. 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні”: 

 

1. Внести зміни до пп.5.4 п. 5 Положення про облікову політику Деражнянської 

міської ради та її виконавчого комітету затвердженого розпорядженням міського 
голови  за № 06-02-03 від 31.01.2017 року (зі змінами),  виклавши його у такій 

редакції: 

   Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського 

обліку відповідно до ст.58 БКУ, Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 за формами 

затвердженими  наказом МФУ від 28.02.2017 року №307 «Про затвердження 

Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 «Подання фінансової звітності» із заповненням всіх форм фінансової 

звітності, крім форми 6-дс; Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого 

наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, для отримання інформації про фактичне 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до 

органів Казначейства у визначені терміни. 
2. Внести зміни до п.3 розділу ІІІ Організація обліку договорів, затвердженого 

розпорядженням міського голови  за № 06-02-03 від 31.01.2017 року (із змінами),  

виклавши його у такій редакції: 

  Попередня оплата в договорах на закупівлю товарів, робіт і послуг передбачається 

на строк, визначений постановою КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В. 

     
 

         Міський  голова                                                         Ковпак А. М. 
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