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Положення про облікову політику 

та організацію бухгалтерського обліку 

КП «Рожнятівнадра» 

 
Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), 

затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, 

які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 

фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, та з метою 

забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової 

звітності на КП «Рожнятівнадра» (далі за текстом - „Підприємство")  

застосовуються наступні положення. 

Розділ І.  Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

1.   Організація бухгалтерського обліку 

1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік 

встановити з 12 жовтня 2021 року на Підприємстві таку форму організації 

бухгалтерського обліку: 

- Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою на чолі з 

головним бухгалтером. За відсутності бухгалтера обовязки бухгалтера виконує 

директор. 

1.2.  Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених 

Законом про бухоблік, зокрема п.7 ст.8, та іншими законодавчими та 

нормативними документами з питань ведення бухгалтерського та податкового 

обліку. 

1.3. Відповідальність за ведення податкового обліку, правильність складання 

і подання податкової звітності несе  головний бухгалтер згідно з чинним 

законодавством. 

1.4.  Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником 

підприємства, відповідно до посадової інструкції і в цього Положення. 

1.5. Відповідальність інших працівників, які ведуть облік, регулюється 

посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Підприємства. 

2.    Повноваження на підпис документів 

2.1. Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних 

документах надається  директору. 



2.2. Головному бухгалтеру надається право другого підпису. 

2.3. Під час відсутності на робочому місці з поважних причин  головного 

бухгалтера його обов'язки, відповідальність і права покладаються на директора 

відповідно до письмового розпорядження керівника Підприємства, з оплатою 

відповідно до діючого законодавства. 

2.4. На право підпису окремих документів можуть надаватися повноваження 

іншим посадовим особам, що оформлюється окремим Наказом по Підприємству. 

3.   Документообіг 

3.1. Документообіг Підприємства регулюється відповідними організаційно-

розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм 

повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно): 

- про делегування повноважень на право підпису документів; 

- про філії та представництва; 

- про проведення інвентаризації та створення постійної та робочих 

інвентаризаційних комісій; 

- про маркетингову та збутову політику; 

- про закріплення водіїв за транспортними засобами та порядок контролю за 

їх ротацією; 

- про розмір встановленого ліміту каси на підприємстві, його структурних 

підрозділах, філіях та представництвах; 

- про порядок архівування документів, тощо. 

3.2. Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати 

матеріальні цінності встановлюється виключно Наказом директора. 

4.      Первинний облік 

4.1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської 

операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю 

та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 

складатися зведені облікові документи. 

4.2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на 

паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

- назву документа (форми); 

- дату і місце складання; 

- назву підприємства, від імені якого складено документ; 



- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції; 

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення; 

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка 

брала участь у здійсненні господарської операції. 

4.3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках 

бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у 

валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. 

4.4. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам 

синтетичного обліку на перше число кожного місяця. 

4.5. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації 

господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. 

4.6. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у 

тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. 

4.7. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство на вимогу 

контролюючих або судових органів та своїх контрагентів зобов'язане за свій 

рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії. 

4.8. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання 

несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і 

регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом 

встановленого строку. 

4.9. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і 

регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних 

несуть особи, які склали та підписали ці документи. 

5.   Інвентаризація 

5.1. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ст. 10 

Закону про бухоблік та інших чинних нормативних документів. 

5.2. Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії встановлюється 

Наказом керівника. 

6.    Податковий облік 

6.1. Вести податковий облік та подавати податкову звітність згідно із 

законодавством України. 



6.2. Накопичення даних про валові витрати і валові доходи для цілей 

обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється у бухгалтерській програмі  

1С на підставі первинних облікових документів. 

Розділ ІІ Положення про облікову політику 

1. Загальні положення 

1.1. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності 

застосовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 

затверджені Міністерством фінансів України. 

2. Запаси 

2.1. Застосовувати при вибутті запасів метод собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО) для оцінки їх вибуття. 

2.2. Транспортно-заготівельних витрати включати безпосередньо до первісної 

вартості придбаних запасів (спосіб прямого обліку). 

2.3. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. 

2.4. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. 

2.5. Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. 

3. Необоротні активи 

3.1. Застосовувати прямолінійний метод амортизації основних засобів із 

передбачених пунктом 26 ПСБО 7, а також довгострокових біологічних активів та 

інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю. 

Під  час  визначення строків корисного використання основних засобів 

користуватися Типовими  строками корисного використання  основних засобів  

суб’єктів  державного сектору, наведеними в  додатку  до Методичних  

рекомендацій, затверджених наказом Міністерства  фінансів України від 

23.01.2015р. №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку для  суб’єктів  державного сектору» . 

3.2. Застосовувати для малоцінних необоротних матеріальних активів і 

бібліотечних фондів такий метод амортизації: в першому місяці використання 

об'єкта 100 відсотків його вартості. 

Для інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод 

амортизації. 

3.3. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 

3.4. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включати матеріальні 

активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) понад один 

рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) вартістю не більше 20000,00 

гривень. 

3.5. Підприємство обліковує необоротні активи тільки за первісною вартістю без 

урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості. 



3.6. Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для 

продажу проводиться на дату оприбуткування активів, придбаних з метою 

продажу. 

3.7. За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до 

операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство 

використовує натуральний критерій. Якщо більша частина (понад 50%) площі 

використовується як інвестиційна нерухомість, то такий об'єкт основних засобів 

обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку становить 

менше або дорівнює 50%, такий об'єкт основних засобів обліковуємо як операційну 

нерухомість. 

4. Резерви і забезпечення 

4.1. Підприємство нараховує резерв сумнівних боргів. 

4.2. Стосовно забезпечень різних видів приняти наступні рішення. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосуванням абсолютної 

суми сумнівної заборгованості (прямий метод). 

Підприємство створює забезпечення на оплату відпусток працівникам 

підприємства. 

5. Доходи і витрати 

5.1. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом 

вивчення виконаної роботи. 

5.2. Підприємство використовує тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності". 

5.3. Стосовно переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, 

бази їх розподілу прийняти наступні рішення. 

"Вважати всі загальновиробничі витрати постійними". 

Загальновиробничі витрати розподіляють з використанням такої бази розподілу: 

прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції. 

6. Інші положення 

6.1. Встановити такі кількісні критерії суттєвості інформації: 

• для інформації про господарські операції та події, пов'язані із змінами у складі 

(рухом) активів, зобов'язань, власного капіталу — у розмірі до 3% вартості всіх 

активів, усіх зобов'язань і власного капіталу відповідно; 

• для окремих видів доходів і витрат — 2% чистого прибутку (збитку) 

підприємства; 

• для проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів і 

нематеріальних активів — 10 % справедливої вартості об'єктів основних засобів і 

нематеріальних активів; 

• для визначення подібності активів — 5 % справедливої вартості об'єктів обміну; 

• для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегмента — у 

діапазоні 9% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх 

сегментів підприємства; 

• для статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) — 5 % суми підсумку Балансу; 



• для статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) — 5 % суми 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

• для статей Звіту про рух грошових коштів — 5 % суми чистого руху грошових 

коштів від операційної діяльності; 

• для статей Звіту про власний капітал — 5 % розміру власного капіталу 

підприємства. 

6.2. Стосовно періодичності та об'єктів проведення інвентаризації прийняти 

наступні рішення. 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності проводити щорічно інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до 

діючого Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого 

Міністерством фінансів України. 

6.3. Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання (у тих 

звітних періодах, коли підприємство обов'язано їх застосовувати в бухгалтерському 

обліку) наводяться в балансі в сумі, що визначається один раз на рік на дату річної 

фінансової звітності. 

6.4. Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку визначити наступним 

чином: на розвиток виробництва, на матеріальне заохочення працівників.. 

6.5. Звіт про рух грошових коштів складати прямим методом (за формою № 3). 

6.6. Курсові різниці на дату здійснення господарської операції визначають у межах 

здійсненої операції. 

6.7. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті 

звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення 

операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

6.8. Включати до складу витрат у день настання події: 

• суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими 

накладними, після спливу 1095 днів з дати складання податкової накладної; 

• компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ за товарами / послугами, первісно 

придбаними для оподатковуваних операцій, при подальшому використанні в 

негосподарській/пільговій діяльності. 

 

 

 

 

 

 


