
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27.06.2022                                                                                              № 100 

 

Про внесення змін до Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

 

          Відповідно до статті  42, частини 8 статті 59  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“,    законів України: „Про  бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні“, „Про   бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні“,  Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі (далі - НП(С)БО), Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013р  № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 січня 2014 року № 161/24938 (зі змінами), Типового положення про 

бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету  

Міністрів України 26.01.2011 № 59 (зі змінами), з метою забезпечення єдиної 

системи бухгалтерського обліку, що будується на бюджетній класифікації: 

 1. Внести зміни до  підпункту 2.11 пункту 2 Положення про облікову 

політику та організацію бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 

06.12.2019 № 243,  виклавши його у новій редакції: 

 „2.11 До складу основних засобів відносити матеріальні активи, термін 

експлуатації яких перевищує один рік, первісна вартість за одиницю (комплект) 

складає більше 20000,00 грн. 

           Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. 

           Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс установи за 

первісною вартістю. 

          Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати 

набрання чинності  НП(с)БО 121 Основні засоби, облікувати як основні засоби 

до їх вибуття (списання) з обліку виконавчого комітету міської ради. 

          До складу інших необоротних матеріальних активів відносити матеріальні 

активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за 

одиницю (комплект) складає до 20000,00 грн. включно“. 

 



         2. Розпорядникам третього ступеня та одержувачам бюджетних коштів 

внести відповідні зміни у накази про облікову політику установ. 

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ 

 

 

 


