
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності  

фінансово-економічного управління 

 

 1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом 

фінансово-економічного управління Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення. 

 До складу відділу входить сектор супроводження договорів. 
  

 2. У своїй роботі відділ бухгалтерського обліку та звітності керується 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, Регламентом Національної ради, її 

рішеннями, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, 

Положенням та іншими нормативними актами. 
 

 3. Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є: 

 - забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом 

майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів, кошторисів, положень та інструкцій; 

 - своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській 

діяльності; 

 - формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і 

результати діяльності організації, необхідної для оперативного керівництва та 

управління, а також для її використання Мінфіном України, Державним 

казначейством України, Рахунковою палатою України, кредиторами, 

дебіторами та іншими фінансовими, податковими, статистичними і 

банківськими установами. 
 

 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 - здійснює необхідне забезпечення бухгалтерського обліку  і звітності 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

 - веде бухгалтерський облік майна та результатів діяльності Національної 

ради методом подвійного запису господарських операцій згідно з планом 

рахунків бухгалтерського обліку; 

 - веде запис у регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних 

документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій і 

розпорядження на їх проведення; 

 - веде контроль за проведенням інвентаризації майна, коштів і фінансових 

зобов’язань; 



 2 

 - веде облік витрат за кодами економічної класифікації та здійснює 

контроль за дотриманням кошторису витрат на утримання апарату 

Національної ради; 

 - веде облік бюджетних зобов’язань та фінансових зобов’язань 

Національної ради з метою реєстрації в ДКУ в межах бюджетних асигнувань;  

 - здійснює стягнення в установлені терміни дебіторської і погашення 

кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; 

 - здійснює разом з юридичною службою оформлення матеріалів щодо 

відшкодування втрат від нестач і крадіжок державної власності Національної 

ради. 
  

5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право: 
 

 - одержувати в установленому порядку від посадових осіб документи, 

необхідні для виконання покладених на відділ бухгалтерського обліку та 

звітності функцій;  

 - вносити керівнику управління пропозиції з питань удосконалення 

роботи апарату Національної ради; 

 - брати участь в нарадах та інших заходах з питань фінансово-

економічної роботи. 
 

 6. У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку та звітності взаємодіє 

з усіма структурними підрозділами Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, а також з Міністерством фінансів України, ДКУ, 

Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством економіки 

України та іншими органами державної влади. 
 

 7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності підпорядковується 

начальнику фінансово-економічного управління. 
 

 8. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який 

призначається на посаду наказом голови на підставі рішення конкурсної комісії 

чи на інших підставах, визначених Законом України «Про державну службу». 

 На посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера призначається громадянин України, який має вищу освіту 

відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста, стаж роботи за спеціальністю в державній службі не 

менше 3-х років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 

економіки не менше 5-ти років, вільно володіє державною мовою. Звільняється 

відповідно до чинного законодавства. 
 

 9. Начальник відділу – головний бухгалтер: 

 - здійснює керівництво діяльності відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх 

роботу; 

 - забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації 

бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Національної ради і 

контролює дотримання правил його ведення; 
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 - здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у відділі, 

керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та 

фінансової дисципліни; 

 - має право фінансового підпису та підписує разом з головою 

Національної ради або іншою вповноваженою особою фінансово-господарські 

та фінансово-розрахункові документи, звітність; 

 - організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання 

первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності та 

своєчасне подання їх до архіву; 

 - забезпечує контроль і відображення на рахунка бухгалтерського обліку 

господарських операцій, надання оперативної інформації, складання подання 

зведеної бухгалтерської звітності Мінфіну України, Державному казначейству 

України, Рахунковій палаті України та іншим встановленим органам у 

відповідні терміни; 

 - здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю 

оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю 

нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших 

платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації 

грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і 

платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та 

сплаченням кредиторської заборгованості; 

 - забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-

фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам; 

 - здійснює контроль за достовірністю розрахунків грошового 

ліцензійного збору на отримання телерадіоорганізаціями ліцензії; 

 - бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо 

відшкодування витрат від нестач і крадіжок власності; контролює подання в 

потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів; 

 - бере участь у підготовці бюджетних запитів до проекту Державного 

бюджету; 

 - контролює цільове використання бюджетних коштів відповідно до 

кошторису та річного плану витрат; 

 - забезпечує опрацювання фінансової документації та фінансування 

заходів пов’язаних з участю Національної ради в Європейській платформі 

регуляторних органів (EPRA), та інших міжнародних заходів; 

 - бере участь у підготовці міжнародних відряджень, для чого забезпечує 

проведення розрахунків та фінансування цих заходів у межах затвердженого 

кошторису; 

 - приймає участь у семінарах, тренінгах, навчаннях, у тому числі 

міжнародних, з питань, що відносяться до компетенції управління. 

 

 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності відповідає за: 

- належне збереження бухгалтерських документів; 

 - своєчасне і неякісне ведення бухгалтерського обліку; 
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 - прийняття до обліку первинних документів, оформлених неналежним 

чином; 

 - цільове використання коштів у межах кошторису; 

 - достовірність та своєчасність подачі бухгалтерської звітності; 

 - дотримання правил та положень, які регламентують фінансово-

господарську діяльність. 
 

 10. У відділі бухгалтерського обліку та звітності знаходиться на 

відповідальному зберіганні гербова печатка Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. Відповідальність за належне використання 

гербової печатки покладено на начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головного бухгалтера. 

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності має штамп з позначенням 

«Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення» та 

«Сплачено». 
 

 11. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

і підвищення кваліфікації працівників відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, 

сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових 

обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими 

матеріалами, іншими посібниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


