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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.12.2021 №  556 

м. Золотоноша 

 

Про погодження Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради 

 

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства 

,,Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради про 

погодження Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського 

обліку КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” (08.12.2021 №4105), 

керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. і відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 
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Вікторія Остроглазова 23850 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 10.12.2021 №  556 

 

 

Положення 

про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку 

в КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради 

І. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннь (стандартів) 

бухгалтерського обліку, наказу МФУ „Про затвердження Плану рахунків 

бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” від 30.11.1999 

року №291, Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 року №922-

VIII, та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, 

Міністерства фінансів України та Держказначейства України, які регулюють 

питання бухгалтерського обліку та звітності, з метою належної організації та 

удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної 

та фінансової звітності. 

2. Положення визначає принципи, методи та процедури ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. 

ІІ. Організація ведення бухгалтерського обліку та обліку первинних 

документів 

1. Для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із 

забезпеченням їх збереження на електронних носіях та в паперовому вигляді 

застосовується автоматизована форма бухгалтерського обліку. 

2. Складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності 

про фінансово-економічну діяльність підприємства здійснюється на підставі 

даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими 

відповідними нормативно-правовими актами України.  

Бюджетним та звітним періодом є календарний рік. Проміжні облікові 

періоди - квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається 

наростаючим підсумком із початку звітного року. 

3. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є 

первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та 

подання первинних документів слід здійснювати відповідно до вимог 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 

(зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24.06.1995 року за № 168/704 згідно з графіком документообігу (додаток 1). 



Строки опрацювання, контролю та здавання документів, визначені у графіку 

документообігу є обов'язковими для усіх працівників підприємства. 

4. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо 

це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за 

своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в 

бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, 

несуть особи, які склали та підписали ці документи. 

Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва 

документа (форми), дата і місце складання, назва установи, від якої складено 

документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської 

операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення, особисті підписи. 

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку. 

У первинних документах виправлення помилок повинно бути 

підтверджене підписами посадових осіб. У банківських документах 

виправлення не допускаються. 

Первинні документи три роки зберігаються у бухгалтерії підприємства. 

Відповідальність за збереження первинних документів несуть працівники 

відділу. 

Після закінчення трирічного терміну, документи передаються до архіву 

підприємства. Відповідальність за своєчасну передачу документів до архіву 

несе головний бухгалтер та працівник відділу, відповідальний за передачу 

документів до архіву підприємства. 

5. Для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, 

грошових документів, розрахунків використовується план рахунків 

бухгалтерського обліку та типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язані 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291, який зареєстрований 

в Міністерствіюстиції України 21.12.1999 року за № 893/4186. 

ІІI. Організація обліку основних засобів, запасів та інших активів 

1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, 

інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в 

необоротні матеріальні активи здійснюється відповідно до П(С)БО 7 „Основні 

засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 

року № 92, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 

року за № 288/4509 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

30.09.2003 року № 561. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до 

П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 18.10.1999 року № 242, який зареєстрований в 



Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року за № 750/4043 та Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 року № 1327. 

2. До складу основних засобів відносяться необоротні активи, термін 

експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю 

(комплект) яких складає 20000 гривень включно без урахування податку на 

додану вартість. Необоротні активи, які були віднесені до складу основних 

засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності П(С)БО 7 

„Основні засоби” та П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”, обліковуються у складі 

основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку 

установи. 

3. Оприбуткування необоротних активів проводиться в момент передачі 

його підприємству. 

4. Амортизація на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних 

активів), нематеріальних активів нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на 

систематичній основі протягом строку його корисного використання 

(експлуатації) шляхом нарахування амортизації помісячно. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у 

якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та 

введений в експлуатацію. 

Для визначення строків корисного використання основних засобів та 

нематеріальних активів визначається комісією підприємства і не може бути 

меньшим за норми, встановлені в п.п.138.3.3 Податкового кодексу України.  

Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується в першому 

місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 

відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості – у 

місяці їх вилучення з активів (списання з балансу). 

6. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів оформлюються первинними документами, 

які затверджені наказом Держкомстату України від 29.12.1995 року № 352. 

7. Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються 

за датами здійснення операцій. Для контролю за правильністю бухгалтерських 

записів за рахунками аналітичного обліку складаються оборотні відомості за 

кожною групою субрахунків. 

8. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та 

розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються 

відповідно до П(С)БО 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 20.10.1999 року №246, який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 02.11.1999 року за № 751/4044 та Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 10.01.2007 року № 2. 

9. В якості визначення одиниці обліку запасів використовується їх 

найменування. 



10. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі матеріально 

відповідальних осіб, видів запасів. Синтетичний облік запасів ведеться у 

грошовій одиниці України. Оборотні відомості з метою перевірки правильності 

записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних 

синтетичного обліку складаються за всіма субрахунками. 

11. Оприбуткування запасів здійснюється через матеріально-

відповідальних осіб. 

12. Операції з надходження, видачі та списання запасів оформлюються 

первинними документами, які затверджені наказом Держкомстату України 

„Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та 

матеріалів” від 21.06.1996 року № 193. 

13. Вибуття запасів здійснюється за методом FIFO. Після списання коліс, 

пневматичних шин та акумуляторних свинцевих стартерних батарей їх 

позабалансовий облік ведеться відповідно до Правил 549 - Правил технічної 

експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів 

категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджених 

наказом  Мінінфраструктури № 549 від 26.07.2013 р. та Правил 795 - Правил 

експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних 

транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, 

затверджених наказом Мінтрансзв’язку №795 від 02.07.2008 р. 

ІV. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів та 

зобов'язань. 

1. Кошти підприємства обліковуються на рахунках, відкритих банках 

відповідно до Постанови НБУ від 12.11.2003 року № 492, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року № 1172/8493 та в 

Держказначейській службі України, відповідно до Порядку відкриття та 

закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської 

служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

22.06.2012 року № 758, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

18.07.2012 року за №1206/21518. 

2. При оплаті з рахунку в Держказначейській службі України після 

отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного 

зобов'язання приймається рішення про їх оплату та надається до 

Держказначейської служби України платіжне доручення на здійснення платежу 

з відповідними підтвердними документами. 

При оплаті з рахунку в банку після отримання товарів, робіт і послуг 

приймається рішення про їх оплату та надається до установи банку платіжне 

доручення на здійснення платежу. 

3. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального та 

спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки підприємства та здійснення 

видатків ведеться у розрізі рахунків, які нумерують окремо за кожною 

бюджетною програмою. Облік операцій з отримання та перерахування коштів з 

поточних рахунків підприємства ведеться у розрізі рахунків. 



4. Усі господарські відносини підприємства з постачальниками товарів, 

робіт та послуг, покупцями, замовниками оформляються договорами. Договори 

укладаються з урахуванням вимог Господарського кодексу України, 

Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України 

„Про здійснення державних закупівель”. 

5. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з 

підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються відповідно до 

умов договору. Попередня оплата товарів, робіт та послуг, що закуповуються за 

державні кошти та кошти місцевого бюджету дозволяється на умовах, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 

„Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти”. 

9. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за 

матеріальні цінності або наданіпідприємством послуги застосовується 

субрахунок 371 „Розрахунки за виданими авансами”. 

 Для обліку операцій відшкодування електроенергії, послуг з 

теплопостачання, тощо) оплата за які очікується в майбутньому, застосовується 

субрахунок 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”. 

Аналітичний облік розрахунків із дебіторами ведеться в розрізі 

підприємств. 

10. Для обліку операцій по розрахункам за отримані матеріальні цінності 

та надані послуги застосовується субрахунок 631 „Розрахунки з 

постачальниками та підрядчиками”. 

Аналітичний облік розрахунків із кредиторами ведеться в розрізі підприємств. 

11. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та 

розкриття їх у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 

11 „Зобов'язання”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000 року 

№20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 року за 

№8/4306. 

Облік бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних 

зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 

коштів в органах Державної казначейської служби, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309, який зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 року за № 419/20732. 

12. Одержувач бюджетних коштів бере бюджетні зобов'язання та 

здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, передбачених 

кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 

минулих років, узятих на облік органами Казначейства. 

Бюджетні зобов'язання реєструються в Держказначейській службі 

України.  

 



V. Організація обліку доходів та видатків 

1. Облік доходів, які в кошторисі відносяться до доходів загального та 

спеціального фонду бюджету, ведеться на рахунку 48 „Цільове фінансування і 

цільові надходження” з подальшим відображенням на рахунку 71 „Інший 

операційний дохід”. 

2. Видатки відображаються в обліку в момент здійснення господарських 

операцій на підставі актів списання, накладних, актів виконаних робіт тощо. 

3. Синтетичний облік видатків ведеться на рахунках 9 класу „Витрати 

діяльності” та рахунку 23 „Виробництво” без  використання рахунків 8 класу 

„Витрати за елементами”. 

VІ. Організація бухгалтерського обліку 

1. Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерію 

підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Завдання та функціональні 

обов'язки відділу, повноваження головного бухгалтера визначено посадовими 

інструкціями, які затверджені керівником підприємства. 

2. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед генеральним 

директором. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені обов’язки 

покладаються на заступника головного бухгалтера. У разі відсутності з 

поважних причин головного бухгалтера і заступника головного бухгалтера на 

бухгалтера згідно з окремим наказом генерального директора. 

3. Делегувати право підпису грошово – розрахункових документів, 

господарських документів на придбання та використання основних засобів та 

інших нематеріальних активів, банківських та фінансових документів по 

виконанню кошторису доходів та видатків установи: 

3.1.Першого – директору, медичним дерикторам. 

3.2. Другого – головному бухгалтеру та заступнику головного бухгалтера. 

3.3. Забезпечити подання картки із зразками підпису в установи банку та 

казначейства з правом трьох перших та двох других підписів. 

4. Заробітна плата працівникам підприємства нараховується відповідно до 

Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, штатного розпису, 

наказів керівника.  

Виплата заробітної плати працівникам проводиться в строки, визначенні 

в Колективному договорі. 

5. Службовим відрядженням вважається поїздка за наказом генерального 

директорана певний термін до іншого населеного пункту для виконання 

службового доручення.  

Направлення працівників у відрядження та відшкодування витрат 

здійснюються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах 

України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 

13.03.1998 року № 59 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31.03.1998 року за № 218/2658. 



Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження 

ведеться на субрахунку 372 „Розрахунки з підзвітними особами”. 

Операції по розрахунках з підзвітними особами ведуться в розрізі 

підзвітних осіб. 

6. Підприємство не є платником ПДВ. Облік ПДВ здійснюється за 

касовим методом. 

7. Бюджетні кошти повинні використовуватися тільки на цілі, 

передбачені бюджетними призначеннями по напрямах, визначених у паспорті 

бюджетної програми. 

8. Інвентаризація активів і зобов'язань проводиться з метою забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і 

документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність 

критеріям, повнота відображення зобов'язань, виявляються лишки або нестачі 

активів шляхом зіставляння фактичної наявності з даними бухгалтерського 

обліку. 

У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково 

втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що 

не використовуються. 

Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.10.2014 року  за № 1365/26142, в якому 

визначено терміни її проведення та затверджено склад комісії. 

9. Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського 

обліку відповідно до Порядку складання фінансового звіту суб’єктами малого 

підприємництва визначається П(С)БО 25, затвердженим наказом Мінфіну від 

25.02.2000 р. № 39 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.1998 

року за №218/2658, Плану рахунків бухгалтерського обліку, Типової 

кореспонденції для отримання інформації про фактичне становище, результати 

діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до Державної 

податкової служби у Черкаській області у визначені терміни. 

10. Бюджетна звітність складається відповідно до наказу Міністерства 

фінінсів України №44 від 24.01.2012 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.02.2012 року за №196/20509. 

VIІ. Організація процедури здійснення публічних закупівель 

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється шляхом проведення процедур закупівель відповідно до вимог 

Закону України „Про публічні закупівлі”. 

Закупівля товарів, робіт і послуг може здійснюватися шляхом застосування 

однієї з таких процедур: 

- відкриті торги; 

- спрощені закупівлі; 



- переговорна процедура закупівлі. 

Процедура проведення закупівель за державні кошти складається з 

декількох етапів. 

На першому етапі визначаються предмет, обсяг та процедура закупівлі, 

терміни проведення торгів та розробляється графік поставок або надання 

послуг (виконання робіт). 

На другому етапі тендерний комітет підприємствав електронній системі 

закупівель розміщує повну інформацію про майбутні торги та умови їх 

проведення для учасників та готує пакет документів для проведення 

конкурсних торгів. 

На третьому етапі здійснюється розгляд та оцінка пропозицій учасників 

(цінових пропозицій), визначається учасник-переможець та укладається з ним 

договір на закупівлю. 

Здійснення процедури публічних закупівель у системі PROZORRO 

проводити через електронну  систему в разі, якщо вартість предмета закупівлі 

товарів або послуг буде дорівнювати або перевищувати 200 тис. грн (з ПДВ), а 

закупівля робіт – 1500 тис. грн. При цьому в разі допорогових закупівель 

підприємствуне обов’язково проводити електронні торги. Якщо очікувана 

вартість предмета закупівлі буде від 50 тис. грн (з ПДВ) й до 200 тис. грн (до 

1500 тис грн - при закупівлі робіт) (з ПДВ), проведиться процедура 

допорогових закупівель через електронну систему закупівель.то необхідно 

обов’язково оприлюднювати звіт про укладені договори в електронній системі. 

При проведенні закупівель товарів та надання послуг на суму до 50 тис. 

грн. то необхідно обов’язково оприлюднювати звіт про укладені договори в 

електронній системі PROZORRO. 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до положення про облікову політику 

та організацію бухгалтерського обліку 

в КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради 

 

Графік документообігу бухгалтерії  

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради 

 

№

з/

п 

Назва документу 

Посада особи, відповідальної 

за складання і надання 

документів, в т. ч. 

контролюючим органам 

Строк виконання або 

надання до бухгалтерії 

1 

Табель обліку 

використання робочого 

часу 

 

Табельщик 

Щомісячно до 1го числа місяця 

наступного за звітним 

2 

Накладна, акт приймання – 

передачі матеріальних 

цінностей 

Матеріально - відповідальна 

особа 

Наступний робочий день після 

отриманняматеріальних 

цінностей 

3 
Акт на списання 

матеріальних цінностей 

Голова комісії по списанню 

матеріальних цінностей, 

матеріально-відповідальна особа 

Останній день місяцяу якому 

цінності виведені з 

експлуатації 

4 
Акт виконаних робіт по 

договорах 
Відповідальний працівник 

Наступний робочий день після 

підписання акту, але не 

пізніше трьох днів з дня 

закінчення виконання робіт 

5 

Накази(про прийняття на 

роботу, переміщення за 

посадою, переведення на 

іншу роботу, звільнення, 

підвищення рангу, 

вислугироків, заохочення 

преміювання), оплата праці, 

нарахування різних 

надбавок, доплат, 

матеріальної допомоги, 

відпусток щодо догляду за 

дитиною, відпусток за 

власний рахунок, щорічних 

чергових відпусток 

Начальник відділу кадрів 

 
У день реєстрації наказу 

6 

Розпорядження з кадрових 

питань (про відрядження 

працівників) 

Начальник відділу кадрів  У день реєстрації наказу 

7 

Звіт про використання 

коштів виданих на 

відрядження, або підзвіт 

Підзвітна особа 

Наступні 5 робочі дні після 

повернення з відрядження   

8 

Листки тимчасової 

непрацездатності ( в 

електронному та 

паперовому форматі) 

 

Член комісії із соціального 

страхування 

Після встановлення статусу 

готовності до оплати на сайті 

Пенсійного фонду 

9 
Протоколи комісії із 

соціального страхування 

Член комісії із соціального 

страхування 

Наступні 10 днів з дня 

надходження листка тимчасової 

непрацездатності 



10 

Звіт про виконання 

кошторису, бюджета 

звітність  

Економіст 

 

Згідно графіку подачі звітності 

до УДКСУ 

11 
Заявка-розрахунок для 

виплати заробітної плати 
Бухгалтер 

 За 1 половину місяця – до 20 

числа; 

За 2 половину місяця – до 5 

числа місяця наступного за 

звітним 

12 

Акт звірки дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

Бухгалтер 

До 5 січня щорічно 

13 Головна книга 
Головний бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера 

До 7 числа кожного місяця 

14 
Оборотні відомості по 

рахунках головної книги 
Бухгалтер 

До 5 числа кожного місяця 

15 
Картки обліку основних 

засобів 
Бухгалтер 

Постійно або після надходження 

товару 

16 Інвентаризаційні описи Бухгалтер 
В терміни визначені при 

проведенні інвентаризації 

17 Бюджета звітність 
Головний бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера 

Згідно графіку подачі звітності 

до УДКСУ 

18 Статистична звітність 

Головний бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера,бухгалтер, 

економіст 

В терміни визначені для 

кожного звіту 

19 Податкова звітність  
Головний бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера,бухгалтер 

В терміни визначені для 

кожного звіту 

 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 


