
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 27 січня 2022 року Стрий                                № 869

Про організацію фінансової самостійності  (автономії)
в закладах освіти Стрийської міської ради

Розглянувши клопотання начальниці  управління освіти Стрийської міської 
ради від  10.01.2021 року  №3.11/10,  відповідно до статті 23 та пункту 1 
статті 26 Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 
№59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи», на виконання вимог Бюджетного кодексу України та з 
метою організації фінансової самостійності (автономії) закладів освіти, 
покладаючи відповідальність за фінансово-господарську діяльність на 
керівників закладів освіти,підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів, керуючисьстаттями 26, 27, 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» міська рада  ВИРІШИЛА:
   1. Організувати самостійне ведення бухгалтерського обліку в закладах 
освітиз 01.04.2022 року згідно додатку 1.
   2. Визначити заклади освіти, зазначені в Додатку 1 цього рішення, 
розпорядниками бюджетних коштів третього  рівня.
   3. Управлінню освіти Стрийської міської ради (Лідії СТАСЕНКО):
  3.1. забезпечити внесення змін у штатні розписи закладів освіти з 
урахуванням введення штатних одиниць для організації самостійного 
ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства;
  3.2. внести зміни до штатного розпису централізованої бухгалтерії 
управління освіти Стрийської міської ради та провести скорочення штатних 
посад,   у зв’язку із зменшенням кількості установ, що нею обслуговується.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова                                                  Олег КАНІВЕЦЬ



 Додаток 1
до рішення XVIIсесіїVІІІ  скликання            

Стрийської міської ради
   від 27 січня 2022 року № 869

Перелік закладів освіти
на самостійне ведення бухгалтерського обліку

   1. Навчально-виховний комплекс "Братківський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ-го ступенів - дошкільний навчальний заклад";
  2. Опорний навчально-виховний комплекс "Дашавський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"; 
  3. Лисятицькийзаклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області;
  4. Навчально-виховний комплекс "Миртюківський спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ-го ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад»; 
  5. Нежухівський заклад загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів Стрийської 
міської ради  Стрийського району Львівської області;
   6. Подорожненський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів;
  7. Угерська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського 
району Львівської області;
  8. Ланівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського 
району Львівської області;
  9. Навчально-виховний комплекс "Малодідушицький загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»;

Секретар міської ради                                                      Мар'ян БЕРНИК


