
 

ПРОЄКТ 

 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

22 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  
 
20 січня 2022 року                     смт Вороновиця                                        №  

 

Про надання фінансової автономії комунальним закладам, які 
перебувають в управлінні Відділу освіти, культури, туризму та спорту 
Вороновицької селищної ради 

 
З метою запровадження фінансової самостійності комунальних закладів, 

які перебувають в управлінні Відділу освіти, культури, туризму та спорту 

Вороновицької селищної ради, на виконання вимог Бюджетного кодексу 

України, керуючись Законом України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Надати фінансову автономію комунальним закладам, які перебувають в 

управлінні Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької 

селищної ради з 01 січня 2022 року. 

 

 2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів на утримання 

комунальних закладів, які перебувають в управлінні Відділу освіти, культури, 

туризму та спорту Вороновицької селищної ради та включити до мережі 

закладів як розпорядників бюджетних коштів третього рівня. 

 

 3. Директорам комунальних закладів, які перебувають в управлінні 

Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради 

закладів забезпечити: 

 3.1. самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

закладів з 01 січня 2022 року; 



 

 3.2. для організації бухгалтерського обліку та звітності укласти договори 

на обслуговування з Комунальною установою «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів освіти» Вороновицької селищної ради; 

 3.3. реєстрацію та відкриття рахунків комунальних закладів, які 

перебувають в управлінні Відділу освіти, культури, туризму та спорту 

Вороновицької селищної ради в Управлінні Державної казначейської служби 

України у Вінницькому районі Вінницької області; 

 3.4. ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з 

урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-

правових актів. 

 

 4. Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної 

ради спільно з Відділом бухгалтерського обліку та звітності Вороновицької 

селищної ради та Відділом управління комунальною власністю Вороновицької 

селищної ради здійснити передачу по акту приймання-передачі основних 

засобів, бухгалтерської та облікової документації, обладнання та інших 

матеріальних цінностей розпорядникам коштів. 

 

 5. Комунальним закладам забезпечити створення розподільчих балансів. 

 

 6. Директорам комунальних закладів, які перебувають в управлінні 

Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради 

надати право першого підпису фінансових документів відповідних 

комунальних закладів. 

 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Відділ освіти, 

культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради. 

  

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                  Олександр КОВІНЬКО 
 

 

 

 


