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ПОЛОЖЕННЯ
про облікову політику ліцею №1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради

І. Загальні положення

1. Положення про облікову політику ліцею №1 імені Івана Франка
Дрогобицької міської ради (далі – Положення) визначає методи оцінки, обліку,
процедури, які застосовуються у ліцеї №1 імені Івана Франка Дрогобицької
міської ради та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського
обліку передбачено більше ніж один варіант, та порядок організації
бухгалтерського обліку.

2. Усі питання, що не знайшли відображення в цих рекомендаціях,
вирішуються відповідно до чинної редакції національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі (далі -НП(С)БО). Додержання
чинної редакції НП(С)БО та виконання їхніх вимог забезпечує подання
Установою достовірної фінансової звітності.

3. Облікова політика може враховувати специфічні особливості
діяльності Установи.

4. Облікова політика є елементом системи організації бухгалтерського
обліку в Установі.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

1. Принципи оцінки статей звітності.
Фінансова звітність у ліцеї №1 імені Івана Франка Дрогобицької міської

ради формується з дотриманням таких принципів: автономності,
безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості,
нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення,
послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового
вимірника.

2. Дані про валюту звітності та одиницю її виміру.
Валютою звітності є грошова одиниця України – гривня.
Фінансова звітність складається у гривнях.
Бюджетна звітність складається у гривнях з копійками.
3. Критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та

інвестиційної нерухомості.
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Об’єкт нерухомості вважається інвестиційною нерухомістю за наявності
наведених нижче ознак:

одержує орендні платежі за договором про операційну оренду
нерухомості;

площа об’єкта нерухомості, на яку орендарі набули права користування за
договорами про операційну оренду, складає більше 50 відсотків від його
загальної площі.

4. Визнання доходу з надання послуг.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг (виконанням робіт), визнається

виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт)
на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг (виконанням робіт), визнається якщо
ступень завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) на дату
балансу становить 100%.

5. Визнання доходу від необмінних операцій
Безоплатно отримані товари, роботи, послуги в натуральній формі, крім

майна в натуральній формі, отриманого від інших бюджетних установ, які
відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами
державної власності, у межах відповідного бюджету, визнаються доходом та
активом звітного періоду, в якому до органів Державної казначейської служби
надано довідку про надходження у натуральній формі у встановленому порядку.
До визнання такого доходу надходження у натуральній формі обліковуються на
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні
активи».

Майно, отримане в натуральній формі від інших бюджетних установ, які
відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами
державної власності, у межах відповідного бюджету визнавати доходом та
активом звітного періоду, в якому вони фактично були отримані.

6. Визначення звітного сегменту.
Сегмент визначається, якщо він відповідає більшості з критеріїв

визначення сегмента діяльності і географічного сегмента.
Сегмент визначається звітним у разі відповідності одному з таких

критеріїв:
дохід від сегменту становить не менше ніж 10% сукупного доходу;
витрати цього сегменту становлять не менше ніж 10% сумарного обсягу

витрат усіх сегментів;
балансова вартість активів становить не менше ніж 10% сукупної

балансової вартості активів усіх сегментів.
У разі невідповідності зазначеним критеріям необхідно провести

подальше об’єднання двох або кількох подібних сегментів певного виду.
Визначити пріоритетним сегментом – сегмент діяльності, при цьому

географічний сегмент не застосовувати.
Формування звітного сегменту діяльності здійснюється з урахуванням

бюджетної класифікації (бюджетних програм), коду функціональної
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класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК), шляхом об’єднання
кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент.

Формування звітного сегменту здійснюється за напрямками діяльності,
що відповідає КФК 0300 – громадський порядок та безпека.

Сегменти діяльності, які не відповідають вищезазначеним критеріям,
вважаються неподібними сегментами.

9. Одиницею  обліку запасів є їх найменування або однорідна група(вид).
Одиницею аналітичного обліку запасів є їх найменування, додатково облік

запасів може здійснюватися за номенклатурними номерами, в розрізі
матеріально відповідальних осіб, в кількісному та сумарному вимірах.

10. Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод
ідентифікованої собівартості одиниці вибуття запасів, для лікарських засобів,
продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів – метод собівартості
перших за часом надходження запасів (ФІФО).

11. Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат.
Включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості

конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні доцільно
здійснювати у разі, якщо можна достовірно визначити суми таких витрат, які
безпосередньо відносяться до придбаних запасів.

Якщо транспортно-заготівельні витрати пов'язані із доставкою кількох
найменувань, груп, видів запасів, то їх сума може узагальнюватися за окремими
групами запасів на окремому субрахунку, рахунків обліку запасів або
аналітичному рахунку.

Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому
субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісячно
розподіляється пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули
(використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання
цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів
або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних
витрат.

Транспортно-заготівельні витрати узагальнюються за окремими групами
на окремому субрахунку. Сума транспортно-заготівельних витрат, що
узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, пропорційно
відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно
передані тощо) за звітний місяць.

12. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого
обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних
засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати
оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо) з відображенням
на рахунках бухгалтерського обліку, ураховуючи мету подальшого призначення.

Операції в натуральній формі у разі оприбуткування матеріалів,
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отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для
ремонту та інших потреб установи, відповідно до законодавства проводяться в
межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку. До
подання органам Державної казначейської служби довідки в натуральній формі,
таке майно обліковуються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані основні
засоби та нематеріальні активи».

13. При передачі запасів за операціями з внутрівідомчої передачі
проводиться зміна сторони зобов’язання на підставі складених первинних
документів у встановленому порядку.

14. Строки корисного використання груп основних засобів та
нематеріальних активів визначено у додатках 1, 2 до цього Положення, з
урахуванням Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта
державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору».

15. Періодичність нарахування амортизації.
Вартість об’єкта основних засобів (нематеріального активу з визначеним

строком корисного використання) розподіляється на систематичній основі
протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом
нарахування амортизації на річну дату балансу.

Нарахування амортизації здійснюється на річну дату балансу.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного

використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього
об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних
активів), нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання
(експлуатації) нараховується із застосуванням прямолінійного методу, при
якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка
амортизується, на строк корисного використання об’єкта.

Амортизація інших 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.

У разі передачі об’єкта основних засобів у випадках, передбачених
законодавством, нарахування амортизації здійснюється в місяці їх передачі, за
повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному
періоді. При цьому місячна сума амортизації визначається діленням річної суми
амортизації на 12.

16. Вартісні ознаки та критерії належності до основних засобів.
Основний засіб належить до групи «Основних засобів» за відповідності

наступним критеріям:
Основний засіб включено до переліку засобів, визначеного Методичними

рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів
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державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
23 січня 2015 року № 11;

термін експлуатації більше одного року;
вартість за одиницю (комплект) встановлюється у розмірі, що визначено

підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України станом
на 01.01.2021 та перевищує 20000 гривень без податку на додану вартість.

Інші основні засоби належать до групи «Інші необоротні матеріальні
активи».

Вартісні ознаки, визначені в цьому підпункті застосовуються до основних
засобів, які введені в експлуатацію з 01.01.2021.

17. Витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів тощо, включаються до вартості основних засобів (придбаних
та безоплатно отриманих) відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби»,
накопичених на рахунку 13 «капітальні інвестиції», після зарахування об’єктів
капітальних інвестицій до складу основних засобів(введення в експлуатацію)
розподіляються пропорційно їх вартості.

18. Порогом суттєвості для проведення переоцінки об’єктів основних
засобів (нематеріальних активів) приймати величину, що дорівнює 10 –
відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів
(нематеріальних активів) від їх справедливої вартості.

19. Визначення ліквідаційної вартості.
Якщо неможливо достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації

(ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації), ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

Ліквідаційна вартість об'єкта нематеріальних активів прирівнюється до
нуля, окрім випадків існування не відмовного зобов'язання іншої особи щодо
придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання або
якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації
існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці
строку корисного використання цього об’єкта.

При визначенні ліквідаційної вартості активів, які містять дорогоцінні
метали, враховується вартість дорогоцінних металів, визначена з урахуванням
їх місткості у відповідному вимірі та із застосуванням закупівельних цін на
банківські метали, які встановлені розпорядженням Національного банку
України і діють на дату визначення ліквідаційної вартості, за відрахуванням
вартості переробки брухту і відходів.

Для об’єктів придбаних у минулих періодах, залишкова вартість яких
дорівнює нулю, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається
ліквідаційна вартість.

Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом
Начальника відділі освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, його
заступником згідно розподілу функціональних обов’язків, відповідно до
НП(С)БО 121 «Основні засоби» та 122 «Нематеріальні активи».

20. Визначення умовної вартості.
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Умовна вартість застосовується до активів (за відсутності активного
ринку, а також у разі використання повноважень конфіскації, безоплатної
передачі), що мають історично успадковану вартість та потенціал корисності,
який обмежується характеристиками культурної або історичної спадщини.

Розмір умовної вартості може складатися з сум страхування від пожежі,
крадіжок, втрат, пошкоджень або іншої можливої шкоди.

Визначення умовної вартості є підставою для відображення в
бухгалтерському обліку інформації про наявність та рух музейних фондів.

21. Методи обліку окремих активів.
Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек,

обліковуються за груповим обліком. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у
тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не
відносяться, а визначаються витратами періоду, в якому вони були понесені.

Облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги,
шефської допомоги, міжнародної технічної допомоги тощо, ведеться
бухгалтерською службою, відповідними підрозділами, матеріально
відповідальними особами в загальному порядку, але окремо від матеріальних
цінностей, придбаних за рахунок інших надходжень.

Офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або
припинення речових прав на нерухоме майно, яке підлягає державній
реєстрації, відбувається шляхом внесення відповідних записів до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно. Бухгалтерський облік зазначеного
майна ведеться у встановленому порядку.

ІІІ. Зміна облікової політики

1. На основі принципу послідовності облікова політика ліцею №1 імені
Івана Франка Дрогобицької міської ради передбачає постійне (із року в рік)
застосування прийнятої стабільної облікової політики.

2. Положення про облікову політику в ліцеї №1 імені Івана Франка
Дрогобицької міської ради затверджується на час його діяльності, до якого за
потреби вносяться зміни.

3. Зміни до цього Положення вносяться у виняткових випадках, прямо
встановлених в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному
секторі. Перегляд облікової політики має бути обґрунтований.

Облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року.
4. Облікова політика може змінюватися тільки у разі, якщо змінюються

вимоги положення, вимоги органу, який затверджує національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, або якщо зміни
забезпечать достовірне відображення подій або господарських операцій у
фінансовій звітності відділі освіти виконавчих органів Дрогобицької міської
ради.

Головний бухгалтер Марина  Медвідь


