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ВСТУП 

Оплaтa пpaцi – цeoдин iз нaйвaжливiшиx пoкaзникiв, щoxapaктepизyє 

piвeньeкoнoмiчнoгo тacoцiaльнoгocтaнycycпiльcтвai зaлeжить, пepeдyciм, вiд 

пpoдyктивнocтi пpaцi. Пopяд з тaкими кaтeгopiями, як пpибyтoк, пoдaтки, 

зaйнятicть, він є oднимiз гoлoвниxeлeмeнтiв добробуту населення. Виxoдячи з 

цього, цiлкoм oчeвиднoю є пoтpeбaycвoєчacнiй, oб’єктивнiй тa дocтoвipнiй 

iнфopмaцiї пpopoзpaxyнки з oплaти пpaцi з пoглядy кoжнoї iз cтopiн coцiaльнo-

тpyдoвиx вiднocин – дepжaви, poбoтoдaвцяi нaймaнoгo пpaцiвникa. У 

тaкиxyмoвaxocoбливoї aктyaльнocтi нaбyвaє дocлiджeння тeopeтичниx тa 

пpиклaдниxacпeктiв бyxгaлтepcькoгooблiкy тa аудиту poзpaxyнкiв з пepcoнaлoм з 

oплaти пpaцi. 

Метою даної роботи є дослідження теоретико-методологічнихпитань 

організації  обліку оплати праці та методів контролю розрахунків з оплати праці в 

бюджетних установах,  а також надання пропозицій щодо вдocкoнaлeння 

розрахунків з оплати праці в бюджетних установах. 

Для досягненняпоставленої мети розв’язані наступнізавдання: 

аналіз нормативно-правого забезпеченняобліку та контролюрозрахунків з оплати 

праці; 

вивчення теоретичних аспектів організації синтетичного і аналітичного обліку 

оплати праці в бюджетній установі; 

вивчення порядку проведення контролю розрахунків з оплати праці в бюджетній 

установі; 

запропонувати шляхи напрями вдосконалення організації обліку та контролю 

розрахунків з оплати праці в бюджетній установі. 

Об’єктом дослідження дипломної роботи є організація обліку та конролю 

розрахунків з оплати праці в Удачненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради.  

Пpeдмeтoм дocлiджeння є сукупність теоретичних, методичних та практичних 

аспектів oблiкy тa контролю poзpaxyнкiв з пepcoнaлoм з oплaти праці. 
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Інфopмaцiйнoю бaзoю дocлiджeння є: ycтaнoвчi дoкyмeнти,дaнi пepвиннoгo, 

aнaлiтичнoгo і синтетичного oблiкy, пoкaзники фінансової звітності.  

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ  ТА  КОНТРОЛЮ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

1.1.Економіко-соціальне значення та регулювання обліку, аналізу та контролю 

витрат на заробітну плату 

 

У бюджетних установах праця виступає джерелом задоволення духовних та 

матеріальних потреб людини. У процесі праці працівників бюджетних установ 

надаються різні нематеріальні блага для задоволення потреб членів суспільства. 

Видатки на заробітну плату мають найбільшу питому вагу в кошторисах 

бюджетних установ і сягають 70—80 % загальних видатків. 

Теоретичні, методичні і прикладні питання обліку та контролю розрахунків з 

персоналом по оплаті праці завжди були предметом наукових досліджень, зокрема, 

таких відомих українських вчених-економістів, як: Атамаса П. Й., Білухи М. Т., 

Бутинця Ф. Ф., Грабова Н. М., Кoлoта А. М., Кyжeльного М. В., Кyлaкoвcької Л. П., 

тaiн. Проте низка теоретичних, методичних, організаційних, практичних, 

нормативно-правових та інших аспектів з обліку, аудиту розрахунків з персоналом з 

оплати праці в сучасних умовах в контексті стандартизації та гармонізації з 

міжнародними вимогами вивчені недостатньо. Нeдocтaтнiй piвeнь дocлiджeння цих 

питань, нeoбxiднicть їxeфeктивнoгopoзв’язaння зyмoвлюєaктyaльнicтьвибpaнoї теми 

дипломної poбoти. 

За думкою професора Михайлова М.Г. «у бюджетній сфері процес праці та її 

оплати має певні особливості: 

результатом виконуваної роботи є послуги (діяльність); 

праця носить переважно розумовий характер; 

у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 65 

до 87% усіх витрат; 
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у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в деяких 

галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої кваліфікації 

сягає близько 50% загальної чисельності працівників»[2, с.117]. 

Навчальний заклад (освітній заклад) — організація, що на постійній і 

безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, 

розвитку і самовдосконалення особистості; є ланкою системи освіти та 

інституційною основою педагогіки[3]. 

Навчальні заклади засновуються на державній, комунальній чи приватній 

формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту. 

Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній 

діяльності на певній території, а з іншої – наявністю необхідної матеріально-

технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Завдання навчальних 

закладів різняться в залежності від їх рівня. В цілому, вони полягають у всебічному 

розвитку людини, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні 

високих моральних якостей, забезпеченні народного господарства кваліфікованими 

фахівцями. 

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму 

підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових 

співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України затвердив Постанову від 

30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

Згідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата поділяється 

на основну,  додаткову,  інші заохочувальні та компенсаційні виплати [14] 

За думкою Є.Ю.Шари«Основна заробітна плата — це винагорода за виконану 

роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку). Додаткова 

заробітна плата являє собою винагороду за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи й винахідливість та за особливі умови праці. До неї належать 

надбавки й доплати до тарифних ставок посадових окладів у розмірах, та інші. 
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Додаткова заробітна плата - це  винагорода, однак, на відміну від основної 

заробітної плати,  виплачується за працю понад установлені норми – за трудові 

успіхи, а також за особливі умови праці» «Оплата праці ґрунтується на тарифній 

системі, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки і тарифно- кваліфікаційні 

довідники»[4, с.49]. 

До фонду додаткової заробітної плати відносять наступне: 

доплати й надбавки до тарифних ставок та посадових окладів (за високу 

кваліфікацію, персональні надбавки, за знання іноземних мов, за суміщення 

професій (посад), за роботу у важких, шкідливих умовах, за вислугу років, стаж 

роботи і ін.); 

премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань (виконання і 

перевиконання виробничих завдань, економія матеріальних цінностей і ін.). 

гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством 

(оплата праці у вихідні та святкові дні, оплата щорічних і додаткових відпусток, 

суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, оплата навчальних 

відпусток, оплата працівникам-донорам днів обстежень, здачі крові і т.п.); 

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі 

винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й 

положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 

передбачено актами чинного законодавства або такі, що здійснюються понад 

установлені зазначеними актами норми. 

«Основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати утворюють фонд заробітної плати, який має використовуватись у суворій 

відповідності з його цільовим призначенням у межах сум, передбачених 

кошторисом доходів і видатків з урахуванням виконання плану розгортання мережі 

штатів і контингентів» [2, с.115]. 

Контроль використання робочого часу відображається в табелі обліку – 

іменному списку працівників у розрізі відповідних структурних підрозділів. У 

ньому фіксуються особисті  дані працівника (прізвище, ім’я та по батькові, 

табельний номер,кількість відпрацьованих днів і годин). 



 
10 

 

«Під фондом оплати праці в бюджетній установі розуміють обсяг коштів, 

запланований відповідно до кошторису загальноосвітнього навчального закладу 

для використання при розрахунках по заробітній платі з працівниками, отриманих 

як фінансування із бюджету, а також і від надання платних послуг. Розрізняють 

плановий і фактичний фонд заробітної плати» [2]. 

Плановий фонд – це суми асигнувань, передбачені кошторисом бюджетних 

установ.Фактичний фонд – це нарахована заробітна плата працівникам по 

розрахунково-платіжним відомостям. 

Фінансування освіти залежить від базового підходу до його здійснення та 

передбачення вибору з можливих альтернатив: державне та комерційне 

фінансування, за рахунок спонсорських внесків, комбіноване фінансування тощо. 

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, 

держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел» [6]. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю заробітної плати в 

бюджетних установах 

 

Сучасна законодавча база фінансового управління загальноосвітніми школами 

визначається такими документами, як Конституція України (1996 р.), Закон України 

“Про освіту” (1996 р.). Закон України “Про середню освіту” (1999 р.), а також 

нормативними актами, які стосуються фінансування та управління: Бюджетним 

кодексом України (2010 р.), Законами України “Про місцеве самоврядування” (1997 

р.) і “Про місцеві державні адміністрації” (1999 р.), Положенням “Про 

загальноосвітній навчальний заклад” (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

№ 964 від 14 червня 2000 р.). Іншими документами, положення яких не мають 

прямої дії, є Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Державна національна програма 

“Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1993 р.).  
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Стосовно органів управління загальноосвітніми школами, то в законодавчих 

документах зазначено, що «до державних органів управління освітою в Україні 

належать: Міністерство освіти; місцеві органи державної виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування «Міністерство освіти України є центральним 

органом виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти; бере участь у 

визначенні державної політики в галузі освіти, розробляє програми розвитку освіти, 

державні стандарти освіти; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення закладів освіти; забезпечує випуск підручників, 

методичної літератури; розробляє проекти положень про заклади освіти, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України; здійснює керівництво державними 

закладами освіти», «місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх 

компетенції: встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України 

мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, що є 

комунальною власністю та забезпечують фінансування витрат для їх утримання; 

забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, зміцнення їх матеріальної 

бази, господарське обслуговування»[15].  

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, 

«що видатки на заробітну плату працівників бюджетних установ є захищеною 

статтею бюджету. 

«Заплановані та здійснені Урядом заходи зумовлюють потребу підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів на оплату праці. Бухгалтерський 

облік  заробітної плати в бюджетних установах має забезпечувати: 

контроль за дотриманням штатного розпису та фонду заробітної плати; 

контроль за використанням робочого часу; 

своєчасне й достовірне нарахування заробітної плати та соціальної допомоги; 

контроль за використанням виділених на заробітну плату коштів загального і 

спеціального фондів; 

забезпечення споживачів інформацією про працю й заробітну плату» [4]  
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В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється 

за окремою статтею, яка відповідно до законодавства України є захищеною. Це 

означає, що виплати по заробітній платі здійснюються першочергово. 

Згідно Податкового законодавства із заробітної плати працівників бюджетних 

установ здійснюються наступні обов’язкові утримання: прибутковий податок, збір 

до Пенсійного фонду, збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням і похованням, збір до Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, за судово-

виконавчими листами, утримання аліментів[16]. 

Основними документами, які визначають порядок оплати праці працівників 

бюджетних установ є: 

Інструкція про оплату праці і розміри ставок заробітної плати професорсько-

викладацького складу вищих учбових закладів, затверджена наказом Міністерства 

освіти України від 02.04.1993р. №90 / із змінами та доповненнями/; 

Наказ Міністерства культури і мистецтва України від 19.04.2001р. №204, із 

змінами та доповненнями «Про упорядковування умов праці працівників 

бюджетних установ, закладів і організацій культури » 

Постанова кабінету Міністрів України від 07.02.2001р. №134, із змінами та 

доповненнями «Про упорядкування умов оплати праці працівників управлінь, 

закладів і організацій окремих підрозділів бюджетної сфери», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2001р. №1045 «Про 

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) і по часової оплати праці 

працівників закладів освіти»; 

Положення про порядок виплати надбавок за стаж в науковій сфері, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999р. №1110; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999р. №2288 «Про 

упорядкованість умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і 

других органів». 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНІЙ 

УСТАНОВІ   (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УДАЧНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ) 

 

2.1.Організація  обліку та аналізу в бюджетній установі 

Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

належить до мережі загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності 

територіальних громад сіл,  селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької 

обласної ради.  

В табл. 2.1 наведено загальні показники, які в цілому характеризують Удачненську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Покровської районної ради . З табл. 2.1 видно, 

що нормативна наповнюваність становить 132 чол., школа завантажена на 97 %. 

Чисельність персоналу становить 78 чол., включаючи вчителів, вихователів, 

управлінський і обслуговуючий персонал. Кількість класів – 12, відповідно до 

нормативної для всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Школа забезпечена 

необхідними приміщеннями в кількості 47. 

Таблиця 2.1 - 

Характеристка загальних показників Удачненської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів Покровської районної ради  

Показник Значення 

Нормативна наповнюваність, чол. 132 

Чисельність учнів, чол. 128 

Чисельність персоналу, чол. 78 

Кількість класів, кл. 12 

Кількість приміщень, од. 47 
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Більш детальну інформацію про функціонування загальноосвітної школи –можна 

отримати, провівши аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і 

контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (Додаток А).  

Таблиця 2.2 

Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах  
Удачненської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів Покровської районної ради за 2017 рік 
 Назва   показників Фактична наявність   Середньорічна 

кількість 
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1 2 3 4  5 6 7  

  Діти-в с ь о г о 118 128 10 127 127 100 

Із загальної кількості дітей: діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування 

5 3 -2 4 4 100 

з них: знаходяться на повному державному 

утриманні 

            

під опікою (піклуванням) 5 3 -2 4 4 100 

діти з багатодітних та малозабезпечених 

сімей 

77 119 42       

діти-інваліди 16 18 2       

Штатні одиниці іншого персоналу 

(включаючи інструкторів та вихователів) 

49,87 50,21 0,34 49,98 49,98 100 

з них за оплатою праці віднесені до :                                                                         
педагогічних працівників  

6 6 0 6 6 100 

спеціалістів 7,5 7,5 0 7,5 7,5 100 

робітників   31,8 31,8 0 31,8 31,8 100 

Ставки педагогічного персоналу, од. 24,11 23,61 -0,5 23,94 23,94 100 

Чисельність педагогічних працівників, 

яким встановлено законодавством право на 
пільги щодо безплатного користування 
житлом з опаленням і освітленням у межах 

встановлених норм 

40 38 -2 39 39 100 

Фонд оплати праці педагогічного 
персоналу, в т.ч. 

X X   1279654 1279654 100 
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Фонд оплати праці іншого  
персоналу(включаючи інструкторів та 
вихователів), в т.ч. 

X X   1414684 1414684 100 

Всього  оплата праці  X X   4030300 4030300 100 

Діти-сироти, які випускаються із шкіл-
інтернатів 

X 4   4 4 100 

 

 

Бухгалтерія несе відповідальність за повне виконання покладених на них 

завдань і функцій по веденню бухгалтерського обліку та складанню звітності.  

В літературі визначається що «основними функціями  бухгалтерії є: 

«ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

бюджетної установи та складання звітності; 

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 

управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і 

матеріальними (нематеріальними) ресурсами» [6, с.124]; 

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному 

обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових 

і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і 

кошторисів; 

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; 

інші функції відповідно до законодавства»[2, 88]. 

Права та обов’язки  бухгалтера затверджені посадовими інструкціями. Так, на 

бухгалтера з обліку заробітної плати покладаються такі обов’язки: 

нараховувати заробітну плату адміністративно-управлінському персоналу та 

викладачам; 
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здійснювати обов’язкові утримання: податок з доходів фізичних осіб, єдиний 

соціальний внесок, військовий збір (з 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів» від 31.07.2014 р. № 1621-VII, яким, зокрема, встановлено 

військовий збір. Відповідно до п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК військовий збір 

встановлюється тимчасово, до 1 січня 2015 року) та утримання по виконавчих 

листах; 

нараховувати внески до Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування; 

складати та подавати звіти в установлені терміни до Пенсійного фонду, Фондів 

соціального страхування та податкової інспекції; 

на перше число кожного місяця складати меморіальний ордер; 

складати та подавати звіти з праці до Управління статистики; 

готувати довідки про доходи працівників і студентів (на вимогу); 

знати постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші матеріали із 

організації бухгалтерського обліку та складання звітності, форми та методи 

бухгалтерського обліку в коледжі, план та кореспонденцію розрахунків, правила 

експлуатації обчислювальної техніки[3]. 

Бухгалтерією Удачненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради здійснюється оплата праці відповідно до чинного 

законодавства. В другому розділі колективного договору відображено нормування і 

оплата праці, форми, системи та розміри заробітної плати.  

Основними складовими колективного договору є: 

оплата праці працівникам здійснюється відповідно на основі штатного розпису 

і тарифікаційного списку; 

виплачується заробітна плата працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох 

разів на місяць (20 числа поточного місяця та до 5 числа наступного місяця); 

при укладанні трудового договору (контракту) повідомляється працівникам про 

розмір, порядок і терміни виплати заробітної плати, а також умови, згідно з якими 

здійснюються утримання із заробітної плати; 
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щомісячно здійснюється виплата педагогічним працівникам надбавки за 

вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно 

від стажу педагогічної роботи; 

при наданні щорічної відпустки виплачуються педагогічним працівникам 

допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) [3]; 

надається педагогічним працівникам щорічна грошова винагорода в розмірі до 

одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків; 

своєчасно враховується в тарифікації педагогічних працівників зміни оплати 

праці в освіті, присвоєння вчених ступенів, почесного звання, категорії за 

підсумками атестації; 

забезпечується своєчасна виплата працівникам витрат на відрядження, 

відпускних, листів непрацездатності, а також інших соціальних виплат, 

передбачених чинним законодавством відповідно до затверджених лімітів у 

кошторисі; 

надання матеріальної допомоги та премій працівникам здійснюється при 

наявності економії фонду оплати праці відповідно до Положення про преміювання 

тощо. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його 

утримання затверджуються кошторисом [3]. 

 Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу 

освіти в межах установленої граничної чисельності і фонду оплати праці. 

Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

фінансується відділом освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

додаткових джерел фінансування, що дозволяється нормами чинного законодавства.  

Загальний фонд бюджету – фінансуються основні статті видатків відділу 

освіти. 

Спеціальний фонд бюджету – отримання доходу від надання платних послуг в 

межах повноважень бюджетної організації, кошти від реалізації майна, 
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господарської діяльності, оренди майна та отримання благодійних внесків, грантів, 

дарунків [9].  

Основним  плановим  документом  установи,  який  надає  повноваження  

щодо отримання  доходів  і  здійснення  видатків, визначає  обсяг  і  спрямування  

коштів  для  виконання  бюджетною  установою  своїх  функцій  та  досягнення  

цілей, визначених  на  бюджетний  період  відповідно  до  бюджетних  призначень, є 

кошторис. 

Бухгалтерський облік в Удачненській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради ведеться за меморіально-ордерною формою.  

В літературі вказується, що «суть меморіально-ордерної форми полягає в 

тому, що на підставі первинних документів бухгалтерія коледжу складає 

меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою 

операцією та її суму з обов’язковим посиленням на документ, що служить 

підставою для записів. Меморіальні ордери складають на спеціальних бланках. Ця 

форма обліку передбачає подальшу реєстрацію меморіальних ордерів у 

реєстраційному журналі, де ведеться хронологічний облік господарських операцій 

по заробітній платі. Аналітичний облік ведеться в регістрах аналітичного обліку, за 

даними яких складається оборотна відомість за аналітичними рахунками. 

Синтетичний облік ведеться у Головній книзі, на основі якої складається оборотна 

відомість за синтетичними рахунками, бухгалтерський баланс та інші звітні 

форми»[15]. 

Слід відмітити, що фінансово-господарська діяльність Удачненської 

загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради як бюджетної 

установи, характеризується низкою особливостей,  які впливають на методику й 

організацію бухгалтерського обліку: 

функціонує на засадах державної форми власності; 

належать до неприбуткових організацій, метою діяльності є  надання 

нематеріальних послуг; 

не наділяється оборотними коштами (фінансовий стан  визначається 

своєчасністю та повнотою надходження асигнувань з державного бюджету); 
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є складовою бюджетної системи країни і бере участь у виконанні як дохідної, 

так і видаткової частини бюджету, виконуючи кошторис доходів і видатків [15].  

Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

не розглядає отримання прибутку в якості мети своєї діяльності, оскільки створене 

на вирішення суспільно значимих задач, а саме  освітніх, наукових.  

Бухгалтерський облік забезпечує відображення всіх операцій, пов’язаних з 

виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та 

узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління за 

використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних 

витрат.                                                                                                                                                                           

Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

функціонує на засадах державної форми власності. Майно є частиною комунальної 

власності, яке складається з  основних і оборотних засобів, а також цінності, які 

відображені в балансі установи  (додаток  А). 

Розглянемо основні показники діяльності, Удачненська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Покровської районної ради що відображено в балансі установи та 

формах фінансової та бюджетної звітності наведених у додатках Б, В  (табл.2.1). 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2013 року та 

на 01.01.2017 року  відсутня. 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (доходи) станом на 

01.01.2016 року складає 17092,51 грн.,  (прострочена заборгованість відсутня), а 

станом на 01.01.2017 року  - 22059,01грн., (прострочена заборгованість відсутня),  

тобто збільшилась на4966,50 грн. Причини збільшення  дебіторської заборгованості 

по спеціальному фонду - у зв’язку з високим відсотком відвідуваності дітей.  

Причиною наявності заборгованості стало батьківська плата за харчування 

дітей у грудні була сплачена в січні. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року та 

01.01.2018 року  відсутня.  Заборгованість по спеціальному фонду (доходи) станом 

01.01.2016 року складає 22059,01грн.,  (прострочена заборгованість відсутня),    

станом   на 01.01.2017   року  - 1   8172,53   грн.,  (прострочена заборгованість 
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відсутня), тобто зменшилась на 3886,48 грн. Зменшення  виникло у зв’язку з 

низьким відсотком відвідуваності дітей. Причиною наявності заборгованості стало 

батьківська плата за харчування дітей у грудні 2014 року, яка   сплачена в січні 2016 

року. 

Таблиця 2.1.- 

Аналіз динаміки дебіторської заборгованості 

Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

 за 2015-2017 рр. 

по спеціальному  фонду, (грн.) 

Спеціальний фонд 

КТКВ Дебіторська заборгованість Абсолютний приріст 

(зменшення), +,- 

Темп росту 

(зменшення), % 

2015 р. 2016 р. 

 

2017 р. 

 

2016р. 

до 2012 

р. 

 

2017 р. до 

2013 р. 

 

2016 р. до 

2012 р. 

 

2017 р. до 

2013 р. 

2230 17092,51 22059,01 18172,53 4966,50 -3886,48 129,0  82,4 

Всього 17092,51 22059,01 18172,53 4966,50 -3886,48 129,0  82,4 

 

Примітки: КТКВ 2230 - продукти харчування (згідно  Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 “Про бюджетну класифікацію”).  

 

 

Прострочена  дебіторська заборгованість відсутня.Дебіторська заборгованість 

по спеціальному фонду (видатки) станом на 01.01.2016 року відсутня, станом на 

01.01.2017 року  - відсутня. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 року 

складає  143529,04  грн. (у т.ч. прострочена 70351,99 грн.), а станом на 01.01.2017 

року  - 172276,91 грн., тобто збільшилась на 28747,87 грн. Простроченакредиторська 

заборгованість –70893,24 грн. (табл. 2.2) 
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Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2016 

року складає 88125,76  грн. (у т.ч. прострочена 42167,01 грн.), а станом на 

01.01.2017 року  - 18145,99 грн., тобто зменшилась на – 69979,77 

грн.Простроченакредиторська заборгованість –16282,24 грн.  

Таблиця 2.2.- 

Аналіз динаміки кредиторської заборгованості 
Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

за 2015-2017 рр. 
по  загальному  фонду, (грн.) 

Загальний фонд 
КЕКВ Кредиторська  заборгованість Абсолютний приріст 

(зменшення), +,- 
Темп росту 

(зменшення), % 

2015 р. 2016 р. 
 

2017 р. 
 

2016р. до 
2012 р. 

 
2017 р. до 

2013 р. 

 
2016 р. до 

2012 р. 

 
2017 р. до 

2013 р. 
2210 75105,87 67792,75 14745,00 -7313,12 -53047,75 90,3 21,8 
2240 34494,24 53122,36 7844,23 18628,12 -45278,13 154,0 14,7 
2250 11007,96 26597,77 802,00 15589,81 -25795,77 241,6 3,0 
2730 - 6000,60 - 6000,60 -6000,60 - - 
2800 7990,05 18763,43 - 10773,38 -18763,43 324,8 - 

 
Всього 

 
143529,04 

 
172276,91 

 
23391,23 

 
28747,87 

 
-148885,68 

 
120,0 

 
135,8 

 
Примітки: КЕКВ  2210 - оплата праці; КЕКВ 2240 -  оплата послуг (крім комунальних); КЕКВ 2250,  - видатки на 

відрядження; КЕКВ 2730 - інші виплати;  КЕКВ 2800 - інші видатки (згідно  Економічної класифікації видатків 

бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 “Про бюджетну 

класифікацію”).  

 

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року  

складає 23391,23 грн., тобто зменшилась на 148885,68 грн. (у т.ч. прострочена 

1932,73 грн.).  

 Причини зменшення кредиторської заборгованості у 2016 році  по: 

 КЕКВ 2210 - було сплачено кредиторську заборгованість 2015 року;  

 КЕКВ 2240,  КЕКВ 2250,  КЕКВ 2730,  КЕКВ 2800 - платіжні доручення 

знаходяться в органах УДКСУ та не були сплачені, що і стало причиною наявності 

кредиторської заборгованості. Прострочена  кредиторська заборгованість складає 

70893,24 грн. 

Причини зменшення кредиторської заборгованості у 2017 році  по: 
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КЕКВ 2210,  КЕКВ 2240,  КЕКВ 2250 - сплачена кредиторська заборгованість 

2016 року.  

КЕКВ 2730,  КЕКВ 2800 - договір розірвано та кредиторську заборгованість 

2016 року знято з обліку. 

Причини наявності кредиторської заборгованості у 2017 році - платіжні 

доручення знаходяться в органах УДКСУ та не були сплачені. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 

року складає 18145,99   грн. (у т.ч. прострочена 16282,24  грн.), а станом на 

01.01.2017 року  складає 180,00 грн., тобто зменьшилась на – 17965,99 грн.  

Просторочена  кредиторська заборгованість відсутня (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3.- 

Аналіз динаміки кредиторської заборгованості 
Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

 за 2015-2017 рр. 
по  спеціальному  фонду, (грн.) 

Спеціальний  фонд 
КЕКВ Кредиторська  заборгованість Абсолютний приріст 

(зменшення), +,- 
Темп росту (зменшення), 

% 

2015 р. 2016 р. 
 

2017 р. 
 

2016р. до 
2015 р. 

 
2017 р. до 

2016 р. 

 
2016 р. до 

2015 р. 

 
2017 р. до 

2016 р. 
2210 1000,00 6436,00 - 5436,00 -6436,00 64,4 - 
2240 - 9846,24 180,00 9846,24 -9666,24 - 1,8 
3110 76097,96 - - -76097,96 - -  
3132 11027,80 1863,75 - -9164,05 -1863,75 16,9  

 
Всього 

 
88125,76 

 
18145,99 

 
180,00 

 
-69979,77 

 

-17965,99 
 

20,6 
 

0,1 
 

Примітки: КЕКВ  3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування; КЕКВ  3132 - капітальний 

ремонт інших об’єктів (згідно  Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 “Про бюджетну класифікацію”).  

 

Прострочена  кредиторська заборгованість у 2016 році складає – 16282,24 грн.  

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 

01.01.2017 року  по КЕКВ 210, 2120, 2230 та 2270 відсутня. 

          Фінансові зобов’язання, незареєстровані в органах Державної  казначейської 

служби України  відсутні.  
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          Небюджетна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017р. відсутня. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами відсутня. 

          В формі 4-1м різниця між «Надійшло коштів за звітний період» та 

«Нараховано доходів за звітний період» складає 4966,50 грн.  

          Протягом звітного періоду протоколи про порушення бюджетного 

законодавства, відсутні. 

          Ліквідації, приєднання та створення структурних одиниць у звітному періоді 

не відбувалося. 

         Рахунки в інших банківських установах  відсутні. 

         Протягом 2016 р. було відкореговано результат виконання кошторису за 

спеціальним фондом (строка балансу 350) на 41997,96 грн. у зв’язку з тим, що 

кредиторська заборгованість, що виникла на кінець 2015 року у сумі 41997,96 грн. 

не була сплачена за причиною розірвання договору (обладнання було демонтовано) 

та була списана.  

Також у зв’язку з тим, що кошти на виплату лікарняних надійшли на 

28.12.2015 року, і не могли бути сплачені станом на 01.01.2016 р. в сумі – 19220,98 

грн., то вони залишились на рахунку несплачені. 

Баланс не ув’язується на вищезгадані суми – 41997,96 +19220,98+ 4966,50= 

66185,44 грн.  Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 

01.01.2017 року складає 18145,99   грн. (у т.ч. прострочена 16282,24  грн.), а станом 

на 01.01.2017 року  складає 180,00 грн., тобто зменьшилась на – 17965,99 грн.  

Просторочена  кредиторська заборгованість відсутня.  

Причини  зменшення кредиторської заборгованості у 2016 році  по:  

КЕКВ 2210;  КЕКВ 2240 -  платіжнідорученнязнаходяться в органах УДКСУ та 

не булисплачені; 

КЕКВ 3132 - кредиторськазаборгованість 2015 року буласплачена в 

звітномуперіоді. 

     Причини зменшення кредиторської заборгованості у 2017 році по: 

КЕКВ 2210;  КЕКВ 2240  КЕКВ 3132 - сплачена 

кредиторськазаборгованість 2016 року.Причиною наявності кредиторської 
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заборгованості стало те, що платіжні доручення знаходились в органах УДКСУ 

та не були сплачені. 

Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

є бюджетною неприбутковою установою, яка отримує асигнування з місцевого 

бюджету, тому необхідно здійснити аналіз  використання бюджетних коштів 

загального фонду за 2015-2017 рр. (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4. - 

Аналіз  використання бюджетних коштів загального фонду  
Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

за 2015-2017 рр. 
 

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2015 2016 2017 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

1 Доходи загального фонду 10923,57 100 13877,38 100 14585,15 100 

2 Поточні видатки загального 

фонду, у т. ч.: 

10923,57 100 13877,38 100 14585,15 100 

2.1 Оплата праці працівників 

бюджетних установ 

6437,15 58,92 8175,47 58,91 8510,27 58,34 

2.2 Нарахування на заробітну 

плату 

2290,70 20,97 2896,53 20,87 3006,07 20,60 

2.3 Придбання товарів і послуг  1424,65 13,04 1597,20 11,51 1612,04 11,10 

2.4 Оплата відрядних видатків 40,48 0,37 39,94 0,29 29,91 0,20 

2.5 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 

657,73 6,02 1096,53 7,90 1363,46 9,33 

2.6 Субсидії і поточні 

трансферти 

72,86 0,68 71,71 0,52 63,4 0,43 

 

Система показників має охоплювати: інформацію про обсяги фінансування та 

надходження бюджетних асигнувань; інформацію з розрахунків і заборгованості 

дебіторів і кредиторів, підзвітних осіб та ін. Відповідно до діючого законодавства 

відділ освіти складає кошторис своїх доходів та витрат на звітний рік, враховуючи 
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потреби та норми видатків на його утримання. Показники доходів визначають 

надходження коштів залежно від джерел, витрат – обсяги та структуру ресурсів, що 

вкладаються для виконання, покладених на установу функцій [6].  

Аналізуючи наведені дані можна зробити висновок, що відбувається постійне 

збільшення фінансування Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради , а саме в 2017 р. порівняно з 20015 р. на 3661,58 тис. 

грн. Це обумовлено розширенням діяльності установи. При цьому фінансування 

установи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. За досліджуваний 

період доходи загального фонду бюджету використовувалися на покриття поточних  

видатків.  

До поточних видатків відноситься оплата праці робітників – в середньому 

вона скаладає майже 80 % всіх видатків і протягом аналізованих років збільшилась 

на 2788,49 тис. грн., що обумовлено зростанням посадових окладів і збільшенням 

рівня мінімальної заробітної плати, виплатою премій, надбавок. Також відбулося 

зростання обсягів витрат на придбання товарів і послуг на 187,40 тис. грн. у зв’язку 

з подорожчанням цін. За досліджуваний період відбулось збільшення  виділення 

коштів на утримання установи, а сааме на оплату енергоносіїв на 705,73 тис. грн. Це 

пов’язано збільшенням тарифів на оплату комунальних послуг в країні. 

Аналіз виконання кошторису доходів і витрат відділу освіти м.Новогродівка за 

2015-2017 рр. показав, що фінансування здійснюється у повному обсязі, при цьому 

спостерігається тенденція до збільшення обсягів фінансування в 2017 р. порівняно з 

2015 р.(Додатки Г). 

Отже, Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської 

районної ради належним чином виконав кошторис за загальним та спеціальним 

фондами. В цілому, його робота заслуговує на позитивну оцінку. 

Вдосконалення формування кошторису доходів (загального і спеціального 

фондів) призведе до змін у фінансовому забезпеченні та надасть можливість 

бюджетній установі на власний розсуд використовувати частину фінансових 

ресурсів, які знаходяться у її розпорядженні, здійснювати першочергові бюджетні 

видатки, що унеможливить касові розриви у процесі виконання бюджету.  
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Можливими напрямами подальшого розвитку обліку, крім автоматизованої 

обробки інформації, є розробка на галузевому рівні методичних рекомендацій з 

обліку платних послуг, що визначаються як доходи. Важливою складовою 

фінансового забезпечення установи є збільшення кількості та розширення спектру 

послуг на платній основі, встановленні справедливої ціни, яка б задовольняла 

споживача та відповідала завданню самоокупності та самофінансування установи. 

Бюджетне фінансування здійснюється в обмежених розмірах, тому виникає потреба 

в залученні додаткових ресурсів. Для забезпечення зростання доходів установи 

пропонуємо розвивати багатоканальне її фінансування шляхом розширення 

додаткових послуг. Зміни у фінансовому забезпеченні дозволяють отримати 

бюджетним установам можливість: – на власний розсуд використовувати частину 

фінансових ресурсів, що знаходяться у їх розпорядженні.  

Бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за ефективним і 

раціональним використанням фінансових ресурсів, тому необхідно впроваджу- вати 

дієві системи управління ними, більш широко впроваджувати АРМ бухгалтера з 

обліку фінансових ресурсів. На нашу думку, для вирішення завдань, які стоять перед 

бюджетними установами, необхідно надати право органам Державного казначейства 

України на місцях використовувати різноманітні інструменти управління 

бюджетними коштами, залучати вільні залишки загального і спеціального фондів 

бюджетів, стимулювати діяльність бюджетних установ у ефективному використанні 

фінансових ресурсів. 

 

2.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку заробітної плати  

 

Первинний облік оплати праці в бюджетних установах ведеться згідно діючих 

форм оплати праці, а також регулюється законодавством. В обліковому процесі 

бюджетної установи використовуються нормативні документи , які регулюють 

порядок нарахування заробітної плати працівникам. «В установі для обліку 

заробітної плати використовується наступна класифікація документообігу: 
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1. Кадрова документація. До цієї групи документообігу відносяться: Наказ 

про прийняття на роботу (П-1), Особова картка працівника (П-2). Особова картка 

фахівця з вищою освітою (П-3), Наказ про переведення на іншу роботу (П-5), Наказ 

про надання відпуски (П-6). 

2. Документація з обліку використання робочого часу. До цієї групи 

відноситься: Наказ про припинення дії трудового договору (П-8), Табель обліку 

використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (П-12, П-13, П-14), 

Список осіб, які працювали у понаднормований час, Листок з обліку простоїв. 

3. Документація з обліку розрахунків з оплати праці. До цієї групи 

відноситься: Розрахунково-платіжна відомість (П-49), Розрахункова відомість (П-50, 

П-51), Розрахунок заробітної плати (П-52), Платіжна відомість (П-53), Особовий 

рахунок (П-54, П-54 А), Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати (П-

55), Накопичувальна картка обліку заробітної плати (П-56)»(І.Б. 2013). 

«Для синтетичного обліку нарахування і розподілу заробітної плати, 

визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої заробітної плати на 

відповідні рахунки витрат за статтями і об’єктами калькулювання призначений 

рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці». Вказаний рахунок призначений для обліку 

розрахунків за всіма видами оплати праці (заробітної плати, премій та ін.) 

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має субрахунки: 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 

662 «Розрахунки з депонентами». 

 За дебетом цих рахунків відображається виплати, відрахування, суми 

депонованої заробітної плати. За кредитом – нарахована заробітна плата» [9, с. 97]. 

Суми нарахованої заробітної плати є фактичними видатками бюджетної 

установи за кодом економічної класифікації видатків 1110 і обліковуються за 

дебетом рахунків 80, 81 і 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких 

коштів здійснюють нарахування. Кредитують при цьому субрахунок 661. 

«Для обліку розрахунків за сумами, відрахованими із заробітної плати 

працівників бюджетних установ, передбачено субрахунки: 

641 "Розрахунки за податками і платіжами в бюджет"; 
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651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення"; 

652 "Розрахунки із соціального страхування"; 

653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття"; 

663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит"; 

664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на 

рахунки з вкладів у банках"; 

665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків 

за договорами добровільного страхування"; 

666 "Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями 

сум членських профспілкових внесків"; 

667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків"; 

668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" і т. ін[6] 

В навчальній літературі вказано, що «на суми, відраховані із заробітної плати, 

дебетують субрахунок 661 і кредитують відповідні субрахунки з розрахунків за 

відрахуваннями. Суми депонованої заробітної плати обліковують за кредитом 

субрахунка671 "Розрахунки з депонентами" синтетичного рахунка 67 "Розрахунки 

за іншими операціями і кредиторами". 

В таблиці 3.1 наведена кореспонденція рахунків з оплати праці в бюджетній 

установі. 

Таблиця 3.1. 
Кореспонденція рахунків по розрахунках з оплати праці 

Зміст операції Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

Нарахована працівникам заробітна плата 801, 802 661 
Нарахована заробітна плата (премії) за рахунок 
спеціального фонду 

811-813 661 

Нараховано по лікарняному листку за перші 5 днів 
непрацездатності 

801, 802, 
811-813 

661 

Нараховано допомогу за рахунок фонду соціального 
страхування (з 6 дня хвороби) 

652 661 

Проведено утримання з нарахованої заробітної плати 
Податок з доходів фізичних осіб 
Збір до Пенсійного фонду 

661 641 
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Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати і відрахування з 

неї на підставі розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей відображають у 

"Меморіальному ордері № 5 — Зведенні розрахункових відомостей із заробітної 

плати та стипендій" т.ф. № 405 (бюджет). Записи у зведенні систематизують за 

відповідними кодами функціональної класифікації видатків та видами коштів 

спеціального фонду. У централізованих бухгалтеріях записи у зведенні показують у 

розрізі установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією[2]. 

«Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться по кожній особі. 

Для цього в бухгалтерії при прийманні на роботу на кожного працівника 

відкривається картка-довідка ф.417 (особовий рахунок), де вказуються всі дані про 

працівника. Щомісяця в картках записуються суми нарахованої зарплати, утримань 

із неї, суми до видачі» [11] 

Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць і 

відображається в обліку в останній день місяця. 

Згідно Закону України «Про відпустки» працівники навчального закладу мать 

право на відпустки. Для цього проводиться обчислення середньої заробітної плати 

для оплати відпусток згідно Порядку № 100. Обчислення суми нарахованої 

середньої заробітної плати на виплату відпустки здійснюється діленням сумарного 

заробітку за останні перед відпусткою 12 календарних місяців (за винятком 

святкових та вихідних днів, установлених законодавством). 

На випадок тимчасової непрацездатності  працівники мають право на грошову 

компенсацію за дні тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою. Підставою 

для нарахування такої компенсації є лікарняний листок, засвідчений в 

установленому порядку. 

Навчальний заклад є платником збору на обов'язкове пенсійне та соціальне 

страхування. Згідно із Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне 

страхування»бюджетні установи вносять до Пенсійного фонду 33,2% від суми 

фактичних витрат на оплату праці, які включають витрати на основну і додаткову 

зарплату, допомогу з тимчасової непрацездатності та інші заохочувальні і 

компенсаційні виплати.  
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3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

3.1. Напрями вдосконалення системи бухгалтерського обліку розрахунків з оплати 

праці 

 

В Удачненській загальноосвітній школа І-ІІІ ступенів Покровської районної 

ради при обліку лікарняних листків не використовують спеціальний рахунок для 

обліку єдиного внеску. Тому можливим є впровадження в бухгалтерський облік 

спеціально-розроблених рахунків, що допоможе: відобразити достовірну 

інформацію з нарахувань, утримань та використання страхових коштів; скоротити 

час на заповнення звітності; своєчасно подавати звітність до Податкової інспекції 

(звітність по єдиному внеску) та Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. Працедавець має самостійно визначити прийнятий рахунок 

для єдиного внеску.  

Потрібно шукати найоптимальніший варіант рішення цієї проблеми. 

Кореспонденції щодо нарахування та утримання соціальних виплат, що може 

використовувати Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської 

ради наведено у таблиці  3.2. 

Субрахунки єдиного соціального внеску нарахованого за загальним фондом 

місцевого бюджету: 

 651/01 єдиний соціальний внесок  на заробітну плату; 

  651/02 єдиний соціальний внесок  на заробітну плату інвалідів; 

  651/03 єдиний соціальний внесок  на лікарняні. 

Субрахунки єдиного соціального внеску утриманого за загальним фондом 

місцевого бюджету: 

 651/011 єдиний соціальний внесок із заробітної плати; 
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  652/031 єдиний соціальний внесок із лікарняних (установа); 

  652/041 єдиний соціальний внесок із лікарняних (фонд соціального     

    страхування). 

Таблиця 3.2. -  

Кореспонденції з обліку нарахування та утримання єдиного соціального внеску 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції 

 

Кореспонденція рахунків Сума, грн. 

Дебет Кредит 

1 Нараховано єдиний соціальний внесок  

на заробітну плату 36,3% (заг. Фонд) 

802 651/01 104076,28 

 

2 Нараховано єдиний соціальний внесок  

на заробітну плату інвалідів 8,41% (заг. 

Фонд) 

802 651/02 

 

1149,14 

 

3 Нараховано єдиний соціальний внесок  

на лікарняні 33,2% (заг. Фонд) 

802 651/03 

 

943,54 

 

4 Утримано єдиний соціальний внесок із 

заробітної плати 3,6% (заг. Фонд) 

661 651/011 

 

10759,09 

 

5 Утримано єдиний соціальний внесок із 

лікарняних (установа) 2% (заг. Фонд) 

661 652/031 

 

23,50 

 

6 Утримано єдиний соціальний внесок із 

лікарняних (соціальне страхування) 2% 

(заг. Фонд) 

661 652/041 

 

33,34 

 

 

Серед шляхів вдосконалення організації і методики складання звіту з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в літературі  

визначають необхідність створення розрахункової таблиці, в якій можна було б 

відобразити суму лікарняних, відпускних та суму єдиного внеску по них, а в таблиці 

6 “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам” 

залишити лише суму нарахованої заробітної плати та суму єдиного внеску по 

заробітній платі. Таблиця заповнюється при певних умовах, наприклад, якщо: 

працівник був на лікарняному та йому були нараховані суми оплати перших 

п’яти днів з тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів роботодавця та за 
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наступні дні за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності – тип нарахування «сума оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності за рахунок коштів роботодавця»; 

працівник перебував в оплачуваній відпустці – тип нарахувань «сума заробітку 

за дні відпустки»  

роботодавець донараховує страхові внески на заробітну плату, що була 

виплачена у попередніх періодах – тип нарахувань «сума заробітку у попередніх 

періодах, на яку донараховано страхові внески»; 

у попередніх періодах на заробітну плату було помилково нараховано страхові 

внески – тип нарахувань «сума заробітку у попередніх періодах, на які було 

помилково нараховано страхові внески». 

Одним із напрямів удосконалення процесу обліку оплати праці, що може 

призвести до скорочення сукупних витрат бюджетних установ є комп’ютеризація 

робіт по оплаті праці. Сьогодні бюджетні установи не готові до таких перетворень, 

за причиною слабкого програмного забезпечення облікового процесу і продовжують 

використовувати ручну працю або частково автоматизовану. 

Одним із можливих шляхів досягнення поставленої мети може бути 

проектування та здійснення переходу на інноваційну форму організації 

функціональної діяльності закладів освіти – проектно-технологічну. 

Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є впровадження в бюджетних 

установах певних елементів управлінського обліку. В  розв’язанні цього питання 

можна запропонувати таблицю, яка містить суми утримань і нарахувань на 

заробітну плату,що надасть змогу перераховувати обов’язкові платежі до бюджету і 

визначати фонди здійснюваних виплат. 

Таблиця 3.4 – 

Розподіл суми утримань та нарахувань на заробітну плату за джерелами 
фінансування 

Утримання на заробітну плату Джерело фінансування Сума  
Нарахований доход  

Податок з фізичних осіб  
ЄСВ із фонду заробітної плати  

ЄСВФО з лікарняних  
Профспілкові внески  

Нарахування на заробітну плату Джерело фінансування  
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Загальний фонд  
ЄСВР із заробітної плати  

ЄСВР з лікарняних  

 

З метою удосконалення синтетичного і аналітичного обліку розрахунків із 

заробітної плати доцільним є до субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» 

запропонувати уточнений склад аналітичних рахунків четвертого і п’ятого порядків. 

Даний рахунок є основним при визначенні розміру заробітної плати та 

утримань з неї. Для синтетичного обліку надається інформація щодо фонду 

заробітної плати. Відпрацьований час, динаміка та структура заробітної плати за 

категоріями та виникненням витрат (табл.3.2.). 

Таблиця 3.2. - 

Удосконалення рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» в бюджетних 
установах 

Рахунок 66 «Розрахунки з 
оплати праці» 

661 «Розрахунки із заробітної плати» 
6611 «Розрахунки за нарахованими виплатами» 
6612 «Виплати при звільненні» 
6613 «Розрахунки за виплатою відпускних» 
6614 «Виплати після закінчення трудової діяльності 
66111 «Розрахунки за невідпрацьований час» 
66112 «Розрахунки за преміями та 
заохочувальними виплатами» 
66113 «Розрахунки по заробітній плати за окладами 
та тарифами» 
66114 «Поточні виплати» 

 

З метою удосконалення організації обліку оплати праці можливо 

використання  форм  інноваційних віртуальних технологій в освіті: віртуальні 

предметні спільноти, «віртуальні учительські», «віртуальні методичні кабінет», 

«віртуальні клас», «віртуальний документообіг», електронний щоденник і журнал, 

інтерактивна приймальня, тематичний форум, організація самостійної роботи учнів 

та факультативне навчання, контентні сховища (рис.3.3).  

Необхідні компоненти для використання інноваційних технологій: Інтернет, 

комп’ютер (планшет, мобільний телефон, нетбук), браузер, компанія, яка надає 

послуги хмарних технологій, навички роботи з Інтернет та веб-застосунками. 
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Наприклад, ведення кадрової роботи може виконуватися он-лайн секретарем, 

завучем чи самим директором навчального закладу. Створення «віртуального 

відділу кадрів» в кожній установі, що підпорядкована навчальному закладу значно 

спростить роботи бухгалтера саме в питаннях контролю та оперативності отримання 

необхідної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.2. - Форми використання інноваційних технологій в освіті 
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кабінет» 
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 «Віртуальний відділ кадрів» має такі переваги: 

 бухгалтер має доступ до необхідних матеріалів і документів будь-де і будь-

коли; 

 використання документів спільного використання, документи-шаблони-

документи, щовимагаютьдотриманняєдиноїструктури; 

 є  місцем збору різноманітних документів, списків, графіків, таблиць, 

тарифікаційних списків, наказів, табелів використання робочого часу, анкет тощо. 

«Віртуальний відділ кадрів» матиме обмежене коло користувачів, які 

матимуть свої логіни та паролі для входу до нього. На кожного працівника закладу 

заводиться окрема особова справа, яка нестиме інформацію щодо прийняття на 

роботу (разом із сканованими підтверджуючими документами-наказами), 

педагогічної загрузки, режим повної або неповної зайнятості (кількість штатних 

одиниць, що займає працівник) тощо. 

Табелі обліку робочого часу заповнюватимуться он-лайн і будуть в будь-який 

час та в будь-якому місці доступні бухгалтеру для роботи. Накази, що впливають на 

нарахування заробітної плати та відносяться до компетенції спеціаліста з кадрової 

роботи скануються та одразу доступні у «віртуальному відділі кадрів». 

Таким чином, з метою відображення інформацію з нарахування та утримання 

єдиного соціального внеску працедавець має самостійно визначити рахунок для 

нього. Удосконалення організації і методики складання звіту з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування шляхом створення 

розрахункової таблиці щодо лікарняних та відпускних значно спростить роботу 

бухгалтерів та забезпечить своєчасну подачу звіту. Також для вдосконалення роботи 

бухгалтера з розрахунків із заробітної плати необхідно створення «віртуального 

відділу кадрів» на базі хмарних технологій для найоперативнішого доступу до 

інформації та контролю за нею. 
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3.2. Методика впровадження системи  внутрішнього аудиту розрахунків з оплати 

праці. 

Процес аудиторської перевірки видатків по оплати праці в бюджетних 

установах має свої особливості, які пов’язані  характером фінансово-економічних 

відносин у цій сфері, рівнем кваліфікації працюючих. 

Негативним моментом вобліковій політиці Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної є відсутність внутрішнього аудиту, 

основною метою якого є перевірка дотримання нормативно-правових актів при 

нарахуванні заробітної плати, утримання з неї, правильність ведення 

бухгалтерського обліку із заробітної плати та оцінка ефективності діяльності 

працівників установи. Це є основою для впровадження внутрішнього аудиту 

розрахунків з оплати праці в установі. 

Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетнихустановахрозв’язує наступні 

елементи (табл. 3.3.) 

Таблиця 3.3.- 

Елементи проведення аудиторського контролю з оплати праці 
Завдання Забезпечення аудиторських процедур 

перевірка наявності та дотримання умов 
Колективного договору, Положення про 
преміювання; 
 

нормативно-правові акти, накази про прийом та 
звільнення, штатний розклад,  

перевірка правильності документального 
оформлення оплати праці та несуперечність їх 
здійснення нормам чинного законодавства та 
положенням внутрішніх документів установи; 
 

нормативно-довідкова інформація до обліку праці і 
заробітної плати, первинні документи,  

перевірка відповідності бази нарахування оплати 
праці фактично відпрацьованим годинам; 
 

регістри бухгалтерського обліку, акти перевірок, 
накази, картки, особисті справи робітників, трудові 
договори і контракти, відомості обліку,  

перевірка правильності обчислення сум відпускних 
та розміру компенсації за невикористану відпустку; 
 

регістри бухгалтерського обліку, акти перевірок, 
накази, картки, особисті справи робітників, трудові 
договори і контракти, відомості обліку 

перевірка правильності здійснення нарахувань та 
утримань податків та зборів до фондів із 
соціального страхування із виплат працівникам та 
відповідно до виконавчих листів; 

 

нормативні документи для нарахування заробітної 
плати, відпускних та інші документи стосовно 
об’єкта дослідження, табелі та ін. 

перевірка правильності нарахування виплат нормативно-довідкова інформація до обліку праці і 
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допомоги з тимчасової непрацездатності із 
врахуванням страхового стажу працівника; 

 

заробітної плати, первинні документи, 

 

Аудиторська перевірка розрахунків з оплати праці передбачає проведення 

декілька етапів (рис.3.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Етапи аудиторського контролю розрахунків з оплати праці. 

 

Етапи аудиторського контролю розрахунків з 

оплати праці 

попередній аудит 

перевірка наявності трудових книжок 
працівників; врахування пільг згідно 
переліку поданих документів, що надають 
на це право працівнику; доцільність 
джерел фінансування соціально 
гарантованих виплат працівникам; 
відповідність нормам чинного 
законодавства та внутрішнім документам 
операцій з виплат працівникам 

поточний аудит 

наступний аудит 

достовірність відображення операцій з 
виплат працівникам; оформлення 
первинних документів, облікових 
регістрів та Головної книги з 
дотриманням законодавчо встановлених 
вимог; правильність розрахунків з 
фондами соціального страхування; 
додержання термінів виплат працівникам, 
які зазначаються в розпорядчих 
документах установи 

аудит за повнотою та цільовим 
використанням коштів; перевірка джерел 
здійснення виплат працівникам; 
правильність та повнота облікового 
відображення операцій з виплат 
працівникам в первинних документах, 
регістрах обліку, Головній книзі, 
бухгалтерській звітності 
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Після проведення етапів аудиту розрахунків з оплати праці аудитор 

виявляєпомилки з метою уникненняфінансовихсанкцій при подальших 

перевіркахконтролюючихорганів. В процесі проведення аудиту аудитор керується 

наступними нормативними актами, що регулюють аудиторську діяльність: Закон 

України «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандартами аудиту (МСА), 

План рахунківбухгалтерськогооблікубюджетних установ  та інші  нормативні акти, 

щорегламентуютьоблік в бюджетнихустановах [13, 18]. 

Наступним кроком аудитрської перевірки є складання Плану та Програми 

аудиту (рис.3.5). 
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Рисунок 3.3. -   Послідовність аудиту  розрахунків з оплати праці в бюджетній 

установі 

Ознайомленнязі Статутом 

(Положенням) установи, 

обліковоюполітикою та 

аналізматеріалів 

Перевірка правильності утримань 

із заробітної плати  та нарахувань 

на фонд оплати праці 

Перевірка відповідності діючим 

вимогам номенклатури посад та їх 

кількості у штатному розписі 

установи, правильності 

встановлення окладів, доплат, 

надбавок 

Перевірка узгодженості залишків 

по рахункам в книзі «Журнал – 

Головна» з даними наведеними в 

Балансі (Ф1) 

Аудит первинного та зведеного 

обліку  розрахунків з оплати праці 

Перевірка правильності 

нарахування заробітної  плати, 

відпускних та допомоги з 

тимчасової втрати працездатності 

Перевірка правильності   

визначення і перенесення в Книгу 

«Журнал – Головна» суми оборотів 

за меморіальними ордерами 

Перевірка правильності 

визначення КЕКВ для фактичних 

видатків з оплати праці 

Аудит аналітичного та 

синтетичного обліку заробітної 

плати 

Перевірка правильності  

заповнення та своєчасності 

подання статистичної та 

податкової  звітності з оплати 

праці та заробітної плати 
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Згідно МСА 530 «Аудиорська перевірка» при здійсненні аудиторського 

контролю аудитор проводить вибіркову перевірку найважливіших об’єктів.  

 В ході перевірки аудитор визначає підстави, за яких має бути проведена 

перевірка – це використання Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, Інструкції щодо оплати праці, джерела нарахування 

заробітної плати (місцеві чи державний бюджет, спеціальний фонд тощо), 

Податковий кодекс України, Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

При здійсненні аудиту необхідно враховувати також наступні особливості, 

притаманні бюджетним установам, а особливо навчальним закладам. Крім 

табельного обліку оплати праці в закладах освіти   здійснюється нормування робіт у 

годинах за допомогою нормованих завдань. Наприклад, установлено норми на 

перевірку зошитів, класне керівництво та ін. Відповідно до Кодексу законів про 

працю в Україні (гл. 4), робочий тиждень не перевищує 40 годин, при цьому він 

може бути як п'ятиденним, так і шестиденним. Але існує певна категорія 

працівників, для яких установлена скорочена тривалість робочого часу. Скорочений 

робочий час передбачено, наприклад, для деяких працівників розумової праці, 

діяльність яких пов'язана з підвищеним інтелектуальним і нервовим напруженням. 

До них, зокрема, належать учителі навчальних закладів.  

Тому під час перевірки правильності нарахування допомоги з тимчасової 

втрати працездатності, відпускних необхідно керуватися не тільки вимогами 

відповідних діючих законодавчих актів, але й враховувати особливості діяльності 

певних галузей бюджетної сфери (наприклад, відпускні  вчителям).  

Узагальнення інформації щодо нарахування заробітної плати, відпускних, 

допомоги з тимчасової втрати працездатності здійснюється у меморіальному ордері 

№ 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» (окремо 

за загальним та спеціальним фондами), а виплата – у меморіальних ордерах № 1 

«Накопичувальна відомість за касовими операціями», № 2 «Накопичувальна 

відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного 
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казначейства України (установах банку)», № 3 «Накопичувальна відомість руху 

грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України 

(установах банку)», сума оборотів по яким переноситься до книги «Журнал – 

Головна». Важливим етапом аудиту являється перевірка достовірності і повноти 

інформації, наведеної у відповідних формах бюджетної фінансової, статистичної та 

податкової звітності. У процесі перевірки аудитор повинен складати робочі таблиці 

аудитора, а за результатами перевірки надати відповідний аудиторський звіт 

(висновок). Висновки і перспективи досліджень»(Є.П. без дати).  

Таким чином, необхідність і доцільність впровадження зовнішнього та 

внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці в практику діяльності бюджетних 

установ зумовлена тим, що в процесі здійснення тільки наступного контролю 

попередження фінансових порушень належно не реалізується; наслідки ж таких 

порушень по закінченню бюджетного року мінімізувати досить складно, а у 

більшості випадків – просто неможливо. Тому перспективи подальшого 

дослідження аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах є важливим 

інструментом забезпечення правильного обліку праці та її оплати, достовірності й 

повноти інформації, наведеної у відповідних формах бюджетної, фінансової, 

податкової та статистичної звітності. 

Здійснюючи аудит за операціями з оплати праці треба, перш за все, детального 

вивчити внутрішні розпорядницькі документи, що регулюють дане питання. У 

зв’язку з цим, потрібно перевірити наявність та дотримання умов Колективного 

договору, Положення про преміювання та ін. Далі необхідно проаналізувати 

організацію робочих місць і дотримання умов оплати праці. Необхідно також 

перевірити первинні документи та правильність нарахування середнього заробітку у 

випадках розрахунків сум відпускних, виплати компенсації зa невикористані 

відпустки, виплат у разі непрацездатності. Також потрібно виконати перевірку 

правильності відображення нарахованих і утриманих сум оплати праці в 

кореспонденції з іншими рахунками. На прикладі розглянемо оперограму перевірки 

табеля обліку використання робочого часу за допомогою таблиці 3.6 
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Таблиця 3.6. - 

Оперограма перевірки табеля обліку використання робочого часу в бюджетній 

установі  

Процедури аудиту Відповідальні особи 

Спеціаліст на 

якого покладено 

обов’язки 

складання табелю 

обліку робочого 

часу 

Спеціаліст на 

якого покладено 

обов’язки 

ведення кадрової 

роботи 

Бухгалтерія 

Перевірка даних табеля 

нормативного виходу на роботу 
+ - - 

Перевірка даних табеля: 

фактичного виходу на роботу і 

неявок у розрізі причин, аудит 

чисельності працівників 

+ + - 

Оперативний аудит використання 

робочого часу 
- + - 

Перевірка правильності даних 

табеля для нарахування заробітної 

плати 

- - + 

 

Велике значення має вивчення регістрів аналітичного і синтетичного обліку 

оплати праці, вивчаючи регістри обліку по нарахуванню оплати праці, треба 

звернути особливу увагу на правильність і своєчасність утримання податку з 

доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску, по виконавчих листах з кожного 

працівника. 

Таким чином, ефективне використання трудових ресурсів, суворе дотримання 

законодавства про оплату праці, дієва перевірка за операціями з оплати праці 

сприятимуть уникненню перевитрат фонду оплати праці та достовірності обліку 

заробітної плати. Здійснення аудиту покладається на головного бухгалтера та 

бухгалтера по заробітній платі. 
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ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі розвитку ринкова трансформація економіки України 

вимагає проведення комплексу взаємопов’язаних і взаємообумовлених змін у 

відносинах між людьми у процесі виробництва, розподілу, привласнення і 

споживання результатів праці. Важливе місце щодо таких змін відноситься саме 

реформі заробітної плати як основної складової системи мотивації праці. В сучасних 

умовах господарювання заробітна плата є єдиним факторам мотивації праці людини 

і чим краще вона працює, чим більший у неї стаж роботи, тим більшу суму вона 

буде отримувати в результаті своєї діяльності. Заробітна плата є одним із джерел 

доходів населення і чим він більший, тим краще може жити людина, а також 

населення певної країни в цілому. Актуальною проблемою сьогодення з наукового і 

практичного погляду є вдосконалення мотиваційних систем з метою підвищення 

продуктивності та ефективності праці в різних галузях народного господарства. 

Сучасна установа не може обійтися без залучення найманих робітників, з якими 

укладаються так звані трудові угоди. З цього моменту і виникає необхідність 

нарахування і виплати заробітної плати та інших видів оплати працівникам, праця 

яких використовується в господарській діяльності.  

 Основними нормативно-правовими актами, щорегулюютьпитання оплати 

праці є:КонституціяУкраїни, Кодекс законів про працю, закони, Постанови 

КабінетуМіністрівУкраїни, інструкції, якізатверджуютьсяМіністерством статистики 

України. Основним нормативно-правовим актом, щовизначаєсутність та принципи 

оплати праці в Україні є Закон України “Про оплату праці”. Основою організації 

оплати праці є тарифна система, яка включаєтарифнісітки, тарифні ставки, 

схемипосадовихокладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики. 

Перевіркудіяльності в бюджетнихустановахздійснюютьрізніконтролюючіоргани, а 

саамеорганиДержавноїфінансовоїінспекції, Податковоїінспекції, Фонду 

соціальногострахування, Пенсійного фонду тощо. 
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	Факультет технології і організації виробництва _________________________ 
	Кафедра  менеджменту______________________________________________ 
	                                                      (шифр і назва)               
	1.1.Економіко-соціальне значення та регулювання обліку, аналізу та контролю витрат на заробітну плату 
	Навчальні заклади засновуються на державній, комунальній чи приватній формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту. Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній діяльності на певній території, а з іншої – наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Завдання навчальних закладів різняться в залежності від їх рівня. В цілому, вони полягають у всебічному розвитку людини, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні високих моральних якостей, забезпеченні народного господарства кваліфікованими фахівцями. 
	Фінансування освіти залежить від базового підходу до його здійснення та передбачення вибору з можливих альтернатив: державне та комерційне фінансування, за рахунок спонсорських внесків, комбіноване фінансування тощо. Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел» [6]. 
	1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю заробітної плати в бюджетних установах 
	Сучасна законодавча база фінансового управління загальноосвітніми школами визначається такими документами, як Конституція України (1996 р.), Закон України “Про освіту” (1996 р.). Закон України “Про середню освіту” (1999 р.), а також нормативними актами, які стосуються фінансування та управління: Бюджетним кодексом України (2010 р.), Законами України “Про місцеве самоврядування” (1997 р.) і “Про місцеві державні адміністрації” (1999 р.), Положенням “Про загальноосвітній навчальний заклад” (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів № 964 від 14 червня 2000 р.). Іншими документами, положення яких не мають прямої дії, є Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1993 р.).  
	Стосовно органів управління загальноосвітніми школами, то в законодавчих документах зазначено, що «до державних органів управління освітою в Україні належать: Міністерство освіти; місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування «Міністерство освіти України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти; бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти; забезпечує випуск підручників, методичної літератури; розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; здійснює керівництво державними закладами освіти», «місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції: встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, що є комунальною власністю та забезпечують фінансування витрат для їх утримання; забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування»[15].  
	Основними документами, які визначають порядок оплати праці працівників бюджетних установ є: 
	Інструкція про оплату праці і розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих учбових закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.1993р. №90 / із змінами та доповненнями/; 
	Наказ Міністерства культури і мистецтва України від 19.04.2001р. №204, із змінами та доповненнями «Про упорядковування умов праці працівників бюджетних установ, закладів і організацій культури » 
	Постанова кабінету Міністрів України від 07.02.2001р. №134, із змінами та доповненнями «Про упорядкування умов оплати праці працівників управлінь, закладів і організацій окремих підрозділів бюджетної сфери», 
	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2001р. №1045 «Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) і по часової оплати праці працівників закладів освіти»; 
	Положення про порядок виплати надбавок за стаж в науковій сфері, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999р. №1110; 
	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999р. №2288 «Про упорядкованість умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і других органів». 
	2.1.Організація  обліку та аналізу в бюджетній установі 
	Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради належить до мережі загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької обласної ради.  
	В табл. 2.1 наведено загальні показники, які в цілому характеризують Удачненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Покровської районної ради . З табл. 2.1 видно, що нормативна наповнюваність становить 132 чол., школа завантажена на 97 %. Чисельність персоналу становить 78 чол., включаючи вчителів, вихователів, управлінський і обслуговуючий персонал. Кількість класів – 12, відповідно до нормативної для всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Школа забезпечена необхідними приміщеннями в кількості 47. 
	Таблиця 2.1 - 
	Характеристка загальних показників Удачненської загальноосвітньої школи 
	 І-ІІІ ступенів Покровської районної ради  
	Більш детальну інформацію про функціонування загальноосвітної школи –можна отримати, провівши аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (Додаток А).  
	Таблиця 2.2 
	Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах  
	Удачненської загальноосвітньої школи 
	 І-ІІІ ступенів Покровської районної ради за 2017 рік 
	Удачненська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради фінансується відділом освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а також додаткових джерел фінансування, що дозволяється нормами чинного законодавства.  
	Бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за ефективним і раціональним використанням фінансових ресурсів, тому необхідно впроваджу- вати дієві системи управління ними, більш широко впроваджувати АРМ бухгалтера з обліку фінансових ресурсів. На нашу думку, для вирішення завдань, які стоять перед бюджетними установами, необхідно надати право органам Державного казначейства України на місцях використовувати різноманітні інструменти управління бюджетними коштами, залучати вільні залишки загального і спеціального фондів бюджетів, стимулювати діяльність бюджетних установ у ефективному використанні фінансових ресурсів. 
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