
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

ГРУПА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Г рупа бухгалтерського обліку 
утворена у складі адміністра-
тивного управлінського апа-

рату Інституту та підпорядковується 
безпосередньо директору Інституту.

Група бухгалтерського обліку від-
повідно до покладених на неї завдань:

1) веде бухгалтерський облік; 2) 
складає на підставі даних бухгалтер-
ського обліку фінансову та бюджетну 
звітність, а також державну статис-
тичну, зведену та іншу звітність; 3) 
здійснює поточний контроль за:  до-
триманням бюджетного законодав-
ства, їх реєстрації в органах Держав-
ної казначейської служби та здійсненням платежів 
відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;  
правильністю зарахування та використання влас-
них надходжень; веденням бухгалтерського обліку, 
складанням фінансової та бюджетної звітності; 4) 
своєчасно подає звітність; 5) своєчасно перерахо-
вує податки і збори до відповідних бюджетів; 6) 
забезпечує дотримання вимог норма-
тивно-правових актів щодо: викорис-
тання фінансових, матеріальних (нема-
теріальних) та інформаційних ресурсів; 
інвентаризації необоротних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, гро-
шових коштів, документів, розрахунків 
та інших статей балансу; 7) проводить 
аналіз даних бухгалтерського обліку та 
звітності, розробляє та здійснює заходи 
щодо стягнення дебіторської та пога-
шення кредиторської заборгованості, 
організовує та проводить роботу з її 
списання відповідно до законодавства; 
8) забезпечує:  дотримання порядку 
проведення розрахунків;  достовірність 
та правильність оформлення інформа-
ції, включеної до реєстрів бюджетних 
зобов’язань та бюджетних фінансових 
зобов’язань;  повноту та достовірність 

даних підтверджувальних докумен-
тів, які формуються та подаються 
в процесі казначейського обслугову-
вання; зберігання, оформлення та пе-
редачу до архіву оброблених первин-
них документів та облікових регістрів; 
9) бере участь у роботі з оформлення 
матеріалів щодо нестачі, крадіжки 
грошових коштів та майна, псування 
активів; 10) розробляє та забезпечує 
здійснення заходів щодо дотримання 
та підвищення рівня фінансово-бю-
джетної дисципліни її працівників; 
11) здійснює заходи щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених під 

час контрольних заходів.
Склад групи бухгалтерського обліку на 

01.06.2021 р.: головний бухгалтер Олександр Іва-
нович Христенко; заступник головного бухгалтера 
Валентина Михайлівна Бреус; провідний бухгал-
тер Олена Миколаївна Сапон; провідний еконо-
міст Людмила Василівна Мишко.

Колектив групи бухгалтерського обліку (зліва направо): 
Мишко Л. В., провідний економіст; Бреус В. М., заступник 
головного бухгалтера; Сапон О. М., провідний бухгалтер; 
Христенко О. І., головний бухгалтер

ХРИСТЕНКО  
Олександр Іванович 

Головний бухгалтер 
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