
і 
Власівська селищна рада 
м.Світловодська Кіровоградської області 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

„ і і „ вересня 2014 року №. 119 

Про затвердження Переліку питань 
для перевірки знання законодавства 
кандидатами на заміщення вакантних 
посад у відділі бухгалтерського обліку 
та звітності 

Відповідно до ст.10 Закону України „Про службу в органах місцевого 
самоврядування", керуючись Порядком проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому 
органі Власівської селищної ради та Порядком проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у 
виконавчому органі Власівської селищної ради, 

1. Затвердити Перелік питань для перевірки знання законодавства при 
проведенні іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад у відділі 
бухгалтерського обліку та звітності (додаток). 

2. Розпорядження від 12.08.2014 № 115 вважати таким що втратило 
чинність. 

Селищний голова О.Пасько 



ДОДАТОК 
до розпорядження від 12.09.2014р. №12-9 

ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 

1. Склад бюджетного законодавства (ст.4 Бюджетного кодексу України) 
2. Основні відносини, які регулюються Бюджетним кодексом України (ст.1 Бюджетного 

кодексу України) 
3. Структура бюджетної системи України (ст. 5 Бюджетного кодексу України) 
4. Складові частини бюджетної класифікації? (ст. 8 Бюджетного кодексу України) 
5. Класифікація видатків бюджету (ст.10 Бюджетного кодексу України) 
6. Поняття про бюджетні установи та організації^/«. 2 Бюджетного кодексу України). 
7. Нецільове використання бюджетних коштів (cm.ll9Бюджетного кодексу України). 
8. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (ст.10 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність в Україні») 
9. Поняття бухгалтерського обліку ̂  ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

бухгалтерську звітність в Україні») 
10. Який державний орган займається регулюванням питань методології бухгалтерського 

обліку та звітності?^/«, б Закону України «Про бухгалтерський облік та бухгалтерську 
звітність в Україні») 

11. Загальні положення про службові відрядження в межах України (р.1 Інструкції про 
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом 
міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59) 

12. Загальні положення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей 
балансу бюджетних установ ( ст.1 наказу Міністерства фінансів України, Головного 
управління Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з 
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу 
бюджетних установ» від ЗО. 10.98 N 90) 

13. Умови оплати праці працівників установ . закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери ( ст. 1,3,4 Постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці 
працівників на основі ЄТС і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери») 

14. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах (ст.4 «Положення 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88). 

15. Розмір плати за харчування дітей в державних та комунальних закладах ( ст. 35 Закону 
України «Про дошкільну освіту») 

Головний бухгалтер - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 


