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Організація аналізу фінансово-господарської діяльності в бюджетних установах
за умов переходу економіки до ринкових відносин посідає достатньо важливе місце у
процесі регулювання економічного розвитку держави.

В НБУ при дослідженні наказу про облікову політику було визначено наступні
недоліки: неструктурованість наказу;  неповне відображення інформації стосовно
елементів об’єктів облікової політики; відсутність додатків, що свідчить про неповне
розкриття інформації щодо обліку відповідних ділянок; відсутність в НБУ графіку
документообігу, затвердженого керівником, що обов’язково повинен зазначатися в
обліковій політиці. Перелічені недоліки не сприяють ефективній організації обліку і
потребують усунення.

Облікова політики установи є основою внутрішнього регулювання обліку і
надання нормативного статусу її формують у вигляді наказу про облікову політику.
Дослідивши багато думок різних авторів, можна запропонувати такі основні розділи
наказу в НБУ: загальні положення; організаційно-правова форма установи;
фінансування; види діяльності установи (основні та додаткові) відповідно до
положення про НБУ; методика обліку різних ділянок; загальні питання організації
обліку; облік доходів спеціального; облік видатків; облік результатів діяльності
бюджетної установи.

Таким чином, на основі правильно сформованої облікової політики є змога
виявляти незаконні витрати, що підвищить ефективність обліку й фінансово-
господарської діяльності та використання коштів як бюджетних, так і спеціального
фонду. Також це дасть змогу керівництву приймати обґрунтовані управлінські рішення,
аналізувати роботу установи, здійснювати і контролювати цільове використання
засобів на основі затвердженого кошториску. Дослідивши багато думок різних авторів,
можна запропонувати такі основні розділи наказу в НБУ: загальні положення;
організаційно-правова форма установи; фінансування; види діяльності установи
(основні та додаткові) відповідно до положення про НБУ; методика обліку різних
ділянок; загальні питання організації обліку; облік доходів спеціального; облік
видатків; облік результатів діяльності бюджетної установи. Таким чином, на основі
правильно сформованої облікової політики є змога виявляти незаконні витрати, що
підвищить ефективність обліку й фінансово-господарської діяльності та використання
коштів як бюджетнного, так і спеціального фонду.


