
Довідка  

про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому Дрогобицької міської ради за  2017  рік 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує правильну організацію 

бухгалтерського обліку та звітності, контролює правильне і економне витрачання 

коштів за цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів, а також 

здійснює контроль за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. 

Складає та своєчасно подає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 

бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність  в 

порядку, встановленому законодавством. 

Відділ забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, 

роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, повноту та достовірність 

даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі 

казначейського обслуговування. Працівниками відділу укладаються договори на 

одержання товарів та надання послуг, а також контролюється їх виконання. У 2017 

році їх укладено 145шт, та додатків до них 114шт. 

Відділ контролює поступлення коштів від приватизації комунального майна і  

перераховує їх до відповідного бюджету.  

Здійснює щомісячно нарахування орендної плати за оренду цілісних майнових 

комплексів та приміщень, що перебувають у комунальній власності. У 2017 році 

було створено 652 рахунки орендарям за оренду приміщень. Контролює 

надходження коштів від передачі в оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Дрогобича та перераховує  їх до відповідних 

бюджетів. 

Відділ здійснює відображення у документах достовірної та у повному обсязі 

інформації про господарські операції i результати діяльності виконкому, необхідної 

для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і 

матеріальними ресурсами. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при 

взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 

зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності.  

Відділ здійснює фінансове забезпечення виконання функцій місцевого 

самоврядування відділами виконкому Дрогобицької міської ради. У 2017 році відділ 

забезпечив фінансове виконання 17 програм відділів виконкому та 8 програм 

розпорядників нижчого рівня,  було складено 70 паспортів бюджетних програм для 

подання в казначейство та фінансове управління. 

У 2017 році відділ здійснював фінансування 4 підвідомчих установ, отримує 

від них кошториси, здійснює контроль за їх виконанням, отримує від них фінансову 

звітність та формує зведену звітність для подання в казначейство. 

     На веб-портал ЕДАТА подана інформація про укладені у 2017 році договори 

на отримання товару та надання послуг з додатками до них, накладні на отримання 

товару -343шт та акти наданих послуг - 271шт. 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського  
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