
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(тринадцята (31) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 березня  2019 року 

м. Городня 

 
Про організацію ведення 

самостійного бухгалтерського 

обліку в закладах освіти 

Городнянської міської ради  

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Типового положення 

про бухгалтерську службу бюджетної установи”, Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, керуючись ст. 26, 32 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Городнянська міська 

рада  в и р і ш и л а: 

 

1. Зтвердити  Статут Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №2 Городнянської міської ради Чернігівської області в новій редакції 

згідно з додатком 1. 

2. Директору Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №2 

Городнянської міської ради Чернігівської області Хоменко С.В.: 

2.1. Провести, в установленому порядку державну реєстрацію Статуту 

Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №2 Городнянської 

міської ради Чернігівської області (в новій редакції)  в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

2.2. Забезпечити відкриття рахунків в ГУДКСУ у Чернігівській області. 

2.3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з 

урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 

“Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної 

установи” та інших нормативно-правових актів. 

3. Зтвердити  Статут Городнянської гімназії Городнянської міської ради 

Чернігівської області в новій редакції згідно з додатком 2. 
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4. Директору Городнянської гімназії Городнянської міської ради 

Чернігівської області Федоренку М.П.: 

4.1. Провести, в установленому порядку державну реєстрацію Статуту 

Городнянської гімназії Городнянської міської ради Чернігівської області (в 

новій редакції)  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань. 

4.2. Забезпечити відкриття рахунків в ГУДКСУ у Чернігівській області. 

4.3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з 

урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 

“Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної 

установи” та інших нормативно-правових актів. 

5. Відділу освіти Городнянської міської ради (Смоляр Г.Л.): 

5.1. Передати по акту приймання-передачі основні засоби, обліково-

бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності (за 

наявності), необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, від централізованої бухгалтерії при відділі  освіти Городнянської 

міської ради в Городнянську гімназію, Городнянську ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

          6. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію       

Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з 

молоддю. 

 

 

Міський голова          А.БОГДАН  

  

  

 


