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I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вивчення навчальних дисциплін комплексного державного екзамену має
на меті опанування майбутніми офіцерами-фінансистами практичними
навичками в галузі економіки; забезпечення виконання різноманітних завдань
життєдіяльності військ відповідно до кваліфікації офіцера військового
управління тактичного рівня та практичного оволодіння необхідними
знаннями зі спеціальності за фахом для виконання функціональних обов’язків
в умовах сучасного бою.
У результаті вивчення дисципліни “Фінансове забезпечення військової
частини ” курсанти повинні:
знати:
- Закони України, постанови Уряду України з питань витрачання коштів,
дотримання фінансової дисципліни;
- накази Міністра оборони України, положення, постанови і інші керівні
документи з питань організації та ведення фінансового господарства
військової частини;
- джерела фінансування військових частин та бюджетну класифікацію
коштів військових частин;
- обов'язки та права посадових осіб військової частини по фінансовому
господарству;
- фінансове планування та порядок витребування коштів;
- порядок отримання, зберігання та витрачання коштів;
- порядок фінансового забезпечення військових частин при їх
формуванні, переміщенні та ліквідації;
- порядок прийому та здачі посади начальника фінансово-економічного
органу;
- вимоги до організації діловодства фінансово-економічної служби;
- порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю
уміти:
- визначати потребу в коштах за кодами програмної та економічної
класифікацій видатків Державного бюджету України, статтями кошторису
МО України, які знаходяться у веденні начальника фінансово-економічної
служби;
- зводити та аналізувати фінансово-планові показники;
- складати та подавати за належністю кошториси військової частини,
інші фінансово-планові документи щодо витребування коштів на рік (місяць),
обґрунтовувати потребу в коштах;
- організовувати своєчасне уточнення потреби в коштах;
- складати документи на додаткове витребування коштів та донесення
про зменшення призначень коштів, обґрунтовувати необхідність додаткового
призначення коштів;
2

- вести облік керівних документів та кодифікаційну роботу по фінансовоекономічній службі;
- організовувати заходи по попередженню незаконного, неекономного та
недоцільного витрачання коштів, перевіряти своєчасність та повноту
оприбуткування матеріальних цінностей за книгами обліку;
- вживати заходи по дотриманню порядку оплати послуг та матеріальних
цінностей, що відпускаються військовою частиною за плату;
- розробляти заходи по економному використанню коштів;
- аналізувати фінансово-господарську діяльність частини з метою
уникнення фінансових санкцій, недопущення втрат та невиробничих витрат;
- аналізувати стан розрахунків з постачальниками та замовниками.
У результаті вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік у Збройних
Силах України ” курсанти повинні:
знати:
- Закони України, Постанови уряду України, накази Міністра оборони
України, положення, і інші керівні документи з питань організації та ведення
бухгалтерського обліку у військовій частині;
- джерела фінансування військових частин, класифікацію грошових
коштів військових частин та їх цільове використання;
- обов'язки та права посадових осіб військової частини з питань
фінансово-господарської діяльності;
- порядок отримання, зберігання та витрачання коштів;
- порядок організації та правила ведення бухгалтерського обліку у
військових частинах;
- порядок списання матеріальних цінностей та відображення цих
операцій в обліку;
- порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей та грошових
коштів.
уміти:
- забезпечити організацію бухгалтерського обліку у військовій частині;
- забезпечити дотримання у військовій частині встановлених єдиних
методологічних засад з організації та ведення бухгалтерського обліку,
складання і подання в установлені терміни фінансової звітності;
- забезпечити облік активів, капіталу, зобов’язань та господарських
операцій, доходів та видатків за балансовими рахунками та відповідно до
бюджетної класифікації;
- забезпечити перевірку стану бухгалтерського обліку в структурних
підрозділах військової частини та дотримання графіку документообороту;
- забезпечити своєчасний і достовірний облік нестач майна та інших
фактів нанесення державі збитків;
- здійснювати контроль за своєчасним і правильним оформленням
документів та законністю проведених операцій, ефективним та економним
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використанням матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим
призначенням;
- своєчасно і правильно визначати результати інвентаризацій і
відображати їх в обліку;
- своєчасно і правильно нараховувати і відображати в обліку податки і
платежі до бюджету та внески до цільових фондів;
- здійснювати систематичний контроль за збереженням коштів і
матеріальних цінностей;
- забезпечити контроль за ходом виконання кошторису військової
частини, станом розрахунків з установами, підприємствами та особовим
складом, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням.
У
результаті
вивчення
дисципліни
“Грошове
забезпечення
військовослужбовців” курсанти повинні:
знати:
- Закони України, постанови уряду, накази Міністра оборони України та
інши нормативно-правові документи з питань нарахування та виплати
грошового забезпечення .
- норми
та
порядок
нарахування
грошового
забезпечення
військовослужбовцям;
- норми
та
порядок
утримань
з
грошового
забезпечення
військовослужбовців;
- правила складання роздавальних відомостей на виплату грошового
забезпечення;
- норми та правила компенсування військовослужбовцям витрат при
службових відрядженнях та службових переміщеннях;
- порядок індексації грошового забезпечення військовослужбовців;
- порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби
та членів їх сімей;
- методи автоматизованого нарахування грошового забезпечення
військовослужбовцям.
уміти:
- визначати право на отримання військовослужбовцями одноразових
додаткових видів грошового забезпечення, та нараховувати їх;
- нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які
навчаються у військових навчальних закладах та військовозобов'язаним
призваним на навчальні збори;
- проводити розрахунки з грошового забезпечення при переході
військової частини на новий штат;
- проводити розрахунки з військовослужбовцями при тимчасовому
виконанні посад та при тимчасовому виконанні обов'язків;
- нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям в різних
випадках службового становища (перебування на лікуванні або у відпустці за
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хворобою, усуненим від посад, тим, хто перебуває під арештом, у
розпорядженні, в разі смерті військовослужбовця);
- організувати роботу із складання, нарахування та перевірки
роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення;
- нараховувати грошове забезпечення та допомогу військовослужбовцям
при звільненні з військової служби;
- здійснювати індексацію грошового забезпечення військовослужбовців;
- проводити розрахунки з військовослужбовцями при службових
відрядженнях. Нараховувати підйомну допомогу при службових
переміщеннях;
- проводити утримання з грошового забезпечення військовослужбовців.
Здійснювати нарахування на фонд грошового забезпечення та розрахунки з
загальнодержавними фондами;
- вести облік військовослужбовців зарахованих на грошове забезпечення.
Вести листування з питань грошового забезпечення військовослужбовців;
- проводити необхідні налаштування для здійснення автоматизованого
нарахування та обліку грошового забезпечення.
У результаті вивчення дисципліни “Оплата праці працівників військових
частин” курсанти повинні:
знати:
- Закони України, рішення Президента та Уряду України, наказів
Міністра оборони України, положення, інструкції та вказівки Департаменту
фінансів МО України щодо виплати заробітної плати;
- сутність і принципи, форми і системи організації оплати праці, право
працівників на її отримання, та строки виплати;
- основні, додаткові види оплати праці за відпрацьований та
невідпрацьований час;
- особливості нарахування заробітної плати окремими категоріям
працівників та у окремих випадках;
- порядок виплати заробітної плати при звільненні;
- порядок здійснення нарахувань та утримань податків та інших
загальнообов’язкових державних зборів із заробітної плати цивільного
персоналу військових частин;
- порядок розрахунку середнього заробітку;
- порядок складання та подання звітності із заробітної плати.
уміти:
- правильно і своєчасно проводити обчислення і виплату заробітної
плати;
- роз’ясняти особовому складу Закони України, Постанови і
розпорядження Уряду, накази Міністра оборони України з питань заробітної
плати;
- правильно і своєчасно вести облік витрат пов’язаних з оплатою праці та
подавати звітність у визначені терміни;
5

- проводити аналіз витрат пов′язаних з оплатою праці і вживати заходи
щодо підвищення ефективності їх використання;
- забезпечувати своєчасне і правильне вирішення пропозицій, заяв та
скарг особового складу з питань заробітної плати.
ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної
дисципліни
“ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЇЧАСТИНИ”
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
Поняття фінансового забезпечення військової частини. Основні завдання
фінансово-господарської діяльності військової частини.
Принципи
фінансового забезпечення. Розпорядники бюджетних коштів за кошторисом
Міністерства оборони України та їх фінансово-економічні органи. Обов’язки
та права посадових осіб, що відповідають за фінансове господарство
військової частини.
ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕЛЕМЕНТІВ
ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення як система регламентованих заходів (елементів).
Правове забезпечення фінансово-господарської діяльності військової
частини. Стисла характеристика елементів фінансового забезпечення.
ДІЛОВОДСТВО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ
Організація діловодства фінансово-економічної служби. Порядок
заведення і зберігання справ фінансово-економічної служби. Вимоги щодо
зберігання грошових виправдних документів. Способи виправлення помилок
у документах. Бланки суворого обліку, що застосовуються у фінансовоекономічній службі військової частини Порядок вилучення документів із
справ фінансово-економічної служби. Підготовка закінчених справ до
передачі в архів.
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
Сутність, призначення та функції органів Державної казначейської
служби України. Права органів Державної казначейської служби щодо
використання бюджетних коштів. Фінансування військових частин через
органи Державної казначейської служби України. Алгоритм взаємодії
начальника фінансово-економічної служби з посадовими особами органів
Державної казначейської служби України.
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БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Державний бюджет як джерело фінансування військової частини.
Поняття загального та спеціального фондів Державного бюджету.
Класифікація доходів Державного бюджету. Класифікація видатків
Державного бюджету. Джерела фінансування військової частини. Порядок
застосування програмної та економічної класифікацій видатків Державного
бюджету України. Паспорт бюджетної програми призначення і структура
ВИДАТКИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Значення класифікації витрат за кошторисом МО України у фінансовому
забезпеченні військової частини. Структура класифікації витрат за
кошторисом МО України та їх зв'язок з кодами економічної класифікації
видатків. Видатки на утримання особового складу військової частини. Видатки
військової частини на бойову та фізичну підготовку, культурно-просвітницьку
роботу. Загальногосподарські видатки військової частини. Видатки на тилове
забезпечення та транспортні видатки військової частини. Видатки військової
частини на забезпечення зв’язком. Видатки частини на утримання, експлуатацію
та ремонт озброєння та військової техніки. Віднесення витрат до відповідних
статей кошторису МО України та кодів економічної класифікації видатків
Державного бюджету України.
КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
Значення коштів спеціального фонду у фінансуванні військової частини.
Основи регламентації господарсько-економічної діяльності військових частин.
Зміст, джерела формування і напрями використання коштів спеціального фонду.
Джерела формування та напрями використання коштів, що надійшли за послуги,
надані військовою частиною. Порядок використання коштів, що надійшли за
іншими джерелами власних надходжень. Джерела формування і напрями
використання інших надходжень спеціального фонду. Рішення ситуативних
завдань щодо класифікування надходжень та витрат коштів спеціального фонду
МО України.
ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Значення і організація внутрішнього фінансового контролю. Контрольні
функції командира військової частини. Взаємодія начальника військової
частини в організації роботи ВПК. Організація роботи внутрішньої
перевірочної комісії по фінансовій службі. Відпрацювання актів ВПК по
фінансово-економічній службі
ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТИ
НАЧАЛЬНИКА
ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ
Планування роботи начальника фінансово-економічної служби.
Організаційна робота начальника фінансово-економічної служби. Навчальні
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заходи та роз'яснювальна робота начальника фінансово-економічної служби.
Складання документів щодо організації роботи фінансово-економічної
служби (розробка обов’язків посадових осіб та розпорядку роботи фінансовоекономічної служби)
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
Сутність та загальні положення матеріальної відповідальності
військовослужбовців за шкоду заподіяну державі. Матеріальна відповідальність
працівників та службовців за шкоду, заподіяну державі. Визначення розміру
шкоди та порядок її відшкодування. Притягнення до матеріальної
відповідальності осіб, що вибули з військової частини. Проведення за обліком
грошових утримань з винних осіб. Списання нестачі за інспекторськими
свідоцтвами.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ КОШТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
Система рахунків військової частини в органах Державної казначейської
служби України, їх призначення та особливості. Порядок відкриття та
закриття рахунків військової частини в органах Державної казначейської
служби України та операції за ними. Порядок розрахунку сум для отримання
військовою частиною готівки в установі банку та здачі на рахунок надлишку
каси. Отримання готівки в установі банку. Зберігання коштів у військовій
частині та при доставці їх з установи банку. Оформлення документів на
відкриття рахунків, а також на отримання військовою частиною готівки в
установі банку та здачі на рахунок надлишку каси.
РОЗРАХУНКИ ГОТІВКОЮ
Основні принципи використання коштів. Умови, за яких фінансові
операції вважаються законними. Порядок та правила проведення розрахунків
готівкою. Випадки прийому та видачі готівки в касі військової частини та
документи, що оформлюються при цьому. Поняття авансової дисципліни та
вимоги щодо її дотримання. Порядок видачі коштів під звіт. Порядок
звітування щодо використання коштів. Документальне оформлення видачі
готівки під звіт. Складання звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт.
ЗАГАЛЬНІ
ВИМОГИ
ПО
ДОТРИМАННЮ
ПЛАТІЖНОРОЗРАХУНКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Організація та форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними
дорученнями. Організація розрахунків з особовим складом по грошовому
забезпеченню (заробітній платі) із застосуванням електронних пластикових
карток. Оформлення платіжних доручень на розрахунки з бюджетом, з
торгівельними та іншими організаціями за придбані товарно-матеріальні
цінності. Оформлення платіжних доручень на розрахунки з бюджетом.
Загальні положення, щодо поняття бюджетних зобов’язань військової
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частини. Організація роботи, щодо реєстрації та обліку зобов’язань військової
частини.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
Фінансове планування, його завдання і принципи. Посадові особи
військової частини, які беруть участь у фінансовому плануванні. Фінансовопланові документи, що складаються військовою частиною. Етапи фінансового
планування. Визначення потреби в коштах за окремими кодами програмної та
економічної класифікацій видатків Державного бюджету і статтями витрат
кошторису МО України. Планування надходження коштів від господарської
діяльності військової частини та в інших випадках. Порядок складання
документів на етапі визначення потреби в коштах. Порядок складання
кошторису військової частини і документів, що подаються разом з ним.
Необхідність та сутність процесу уточнення потреби в коштах. Порядок
внесення змін до кошторису військової частини. Обов’язки військової
частини у зв'язку з закінченням бюджетного року. Складання документів на
витребування річних призначень. Складання документів на уточнення
потреби в коштах.
2.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ”
СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРИНЦИПИ ТА СКЛАД
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Теоретичні основи стимулювання військової праці. Основні положення
теорій мотивації трудового поводження людей та стимулювання праці.
Поняття військової праці та історичний досвід її стимулювання. Сучасний
стан соціального захисту військовослужбовців. Грошове забезпечення як вид
матеріального забезпечення військовослужбовців. Місце витрат на грошове
забезпечення у кошторисі МО України. Поняття про грошове забезпечення.
Види грошового забезпечення і право на їх отримання. Загальні положення
нарахування грошового забезпечення. Строки і порядок виплати грошового
забезпечення. Обов’язки посадових осіб за правильну і своєчасну виплату
грошового забезпечення. Штат військової частини, його значення для
правильного нарахування грошового забезпечення. Порядок вирішення скарг
військовослужбовців по грошовому забезпеченню.
ОКЛАДИ ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ.
Оклади за військовим званням. Посадові оклади військовослужбовців.
Порядок
визначення
посадових
окладів
різним
категоріями
військовослужбовців. Виплата окладів грошового утримання особам, які
призвані на військову службу за призовом або із запасу. Порядок виплати
окладів грошового утримання військовослужбовцям при призначенні їх з
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одних посад на інші. Порядок проходження військової служби різними
категоріями військовослужбовців.
НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ.
Економічна сутність надбавки за вислугу років як додаткового виду
грошового забезпечення Норми та правила нарахування надбавки за вислугу
років. Порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям для виплати
надбавки. Періоди служби, які зараховуються у вислугу років на пільгових
умовах.
НАДБАВКА ЗА ОСОБЛИВІ УМОВИ СЛУЖБИ.
Право військовослужбовців на отримання надбавки за особливі умови
служби. Розміри та порядок нарахування надбавки за особливі умови служби
військовослужбовцям всіх категорій. Розміри та порядок нарахування
надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям, які проходять
службу в військово-медичних закладах.
ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ТА НАДБАВКА ЗА
КВАЛІФІКАЦІЮ.
Порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям ЗС
України. Облік класних спеціалістів у військовій частині. Розміри та порядок
підвищення посадового окладу та виплати надбавки за кваліфікацію
військовослужбовцям різних категорій. Надбавка за кваліфікаційну категорію
військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу.
ІНШІ
ЩОМІСЯЧНІ
ДОДАТКОВІ
ВИДИ
ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Надбавка за виконання особливо важливих завдань. Доплати до
посадових окладів офіцерського складу за науковий ступінь та вчене звання.
Надбавка за роботу з особовим складом. Надбавка за знання та використання
іноземної мови. Надбавка військовослужбовцям за роботу, яка передбачає
доступ до державної таємниці. Підвищення посадових окладів
військовослужбовцям за службу на території гірських населених пунктів та
о.Зміїний. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі. Надбавка
за охорону таємниць у пресі. Преміювання військовослужбовців.

ОДНОРАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
Склад одноразових додаткових видів грошового забезпечення та їх
стимулююча роль в системі грошового забезпечення. Грошова допомога для
оздоровлення. Щорічна матеріальна допомога. Винагорода за тривалість
безперервної військової служби. Одноразова допомога на початкове
обзаведення. Винагорода за бойове чергування.
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ОСОБЛИВОСТІ
ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВМС УКРАЇНИ, ВИСОКОМОБІЛЬНИХ
ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ТА МИРОТВОРЧИХ КОНТИНГЕНТІВ.
Морське грошове забезпечення. Грошова винагорода за виконання робіт
під водою. Грошова винагорода за виконання стрибків з парашутом.
Особливості
нарахування
та
виплати
грошового
забезпечення
військовослужбовцям миротворчих контингентів України.
ПОРЯДОК
ІНДЕКСАЦІЇ
ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
Основні положення Закону України "Про індексацію грошових доходів
населення" Порядок обчислення індексу споживчих цін для визначення
коефіцієнту індексації. Порядок визначення базового місяця та нарахування
сум індексації грошового забезпечення військовослужбовців.
ГРОШОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,
ЯКІ
НАВЧАЮТЬСЯ
У
ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
ТА
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ПРИЗВАНИХ НА НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ.
Загальні питання проходження військової служби за контрактом на
посадах курсантів (слухачів) військових навчальних закладів та організації
системи військової освіти у Міністерстві оборони України. Розміри та
порядок виплати грошового забезпечення курсантам військово-навчальних
закладів. Порядок виплати грошового забезпечення слухачам із числа
офіцерів. Виплата грошового забезпечення військовозобов’язаним, призваним
на навчальні збори.
ПРАВИЛА ВИПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РІЗНИХ
ВИПАДКАХ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.
Порядок виплати грошового забезпечення у зв’язку з переходом
військової частини на новий штат. Розміри та правила виплати грошового
забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконанні ними
обов`язків за посадами. Порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям за час хвороби та перебування у відпустці для
лікування. Порядок виплати грошового забезпечення у разі смерті
військовослужбовця, визнання його безвісно відсутнім або оголошення
померлим. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у
разі звільнення від посад та у період перебування їх у розпорядженні.
Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які усунуті
від виконання службових обов`язків або відсторонені від посад, та тим, що
перебувають під арештом та у дисциплінарних частинах.
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ВІДРАХУВАННЯ
З
ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
Правові
основи
відрахувань
з
грошового
забезпечення
військовослужбовців. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб з
сум грошового забезпечення військовослужбовців. Утримання та
нарахування на фонд грошового забезпечення військовослужбовців внесків
на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Порядок
відшкодування збитків нанесених державі та притягнення винних осіб до
матеріальної відповідальності. Порядок утримання аліментів та інші
утримання з грошового забезпечення військовослужбовців.
ОФОРМЛЕННЯ РОЗДАВАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ НА ВИПЛАТУ
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Роздавальні відомості за якими здійснюється виплата грошового
забезпечення. Порядок та вимоги до складання роздавальних відомостей на
виплату грошового забезпечення. Порядок виплати грошового забезпечення
за роздавальними відомостями.
ДОКУМЕНТАЦІЯ
З
НАРАХУВАННЯ
ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОБЛІК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗАРАХОВАНИХ НА
ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Облік військовослужбовців, які зараховані на грошове забезпечення у
військовій частині. Порядок ведення книги обліку військовослужбовців ф. №
18.
Порядок
оформлення
грошового
атестату
(ф.№
19)
на
військовослужбовців строкової служби. Порядок оформлення та
використання розрахункової книжки генерала, офіцера, прапорщика та
військовослужбовця за контрактом. Порядок ведення карток особових
рахунків військовослужбовців (ф.№ П-54)
ВИПЛАТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.
Порядок звільнення військовослужбовців з військової служби. Виплата
окладів грошового утримання та щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення військовослужбовцям при звільненні. Грошова допомога при
звільнені з військової служби. Виплата одноразових додаткових видів
грошового забезпечення при звільненні з військової служби. Виплата
грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки при
звільненні з військової служби.
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН”
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ТА
СЛУЖБОВЦІВ.
Сутність, функції та принципи організації заробітної плати. Предмет та
метод курсу "Оплата праці працівників військових частин". Структура
заробітної плати: основна заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні
виплати, мінімальна заробітна плата. Джерела коштів на оплату праці.
Колективний та трудовий договори.
ОПЛАТА ПРАЦІ: ФОРМИ, ВИДИ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ.
Форми і системи оплати праці. Оплата понаднормових годин. Оплата
роботи в нічний час. Оплата святкових і неробочих днів. Оплата праці при
виготовленні продукції, що виявилася браком.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ.
Поняття та види робочого часу, його облік, місячна норма та річний
баланс.
ВИЗНАЧЕННЯ
ПОСАДОВИХ
ОКЛАДІВ
ПРАЦІВНИКАМ
ВІЙСЬКОВИХ
ЧАСТИН,
УСТАНОВ,
ОРГАНІЗАЦІЙ,
ЯКІ
ФІНАНСУЮТЬСЯ З БЮДЖЕТУ.
Класифікація професій працівників господарства України. Посадові
оклади працівників наскрізних професій. Визначення посадових окладів
керівних працівників. Посадові оклади фахівців та технічних службовців.
Порядок визначення тарифних розрядів робітників.
ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ (СТАВОК), ДОПЛАТИ І
НАДБАВКИ
Підвищення посадових окладів та порядок їх обчислення. Доплати та
надбавки до посадових окладів. Надбавка до посадових окладів за вислугу
років.
ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.
Поняття та цілі преміювання. Умови преміювання. Порядок нарахування,
затвердження та виплати премій. Порядок обчислення планового фонду
заробітної плати, виявлення його економії та розрахунок фонду преміювання.
УМОВИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.
Порядок визначення освіти та присвоєння кваліфікаційної категорії
медичних працівників. Посадові оклади лікарів, середнього та молодшого
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медичного персоналу, працівників аптечних закладів. Підвищення посадових
окладів, доплати і надбавки до них. Окремі види оплати праці.
УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
СФЕРИ.
Посадові оклади спеціалістів закладів культури. Посадові оклади
спеціалістів закладів освіти. Посадові оклади інших працівників соціальнокультурної сфери. Порядок визначення стажу педагогічної роботи та виплати
надбавки за вислугу років. Підвищення посадових окладів, доплати і
надбавки працівникам соціально-культурної сфери.
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРИ СУМІСНИЦТВІ, СУМІЩЕННІ
ПОСАД.
Оплата праці при сумісництві. Оплата праці при суміщенні посад,
розширенні зон обслуговування, збільшенні обсягів виконуваних робіт. Оплата
праці під час виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата
праці неповнолітніх. Порядок виплати заробітної плати при звільненні
працівників.
ДОХОДИ ГРОМАДЯН: НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ.
Види утримань із заробітної плати. Податок з доходів фізичних осіб:
його об’єкт, пільги, порядок обчислення. Утримання єдиного соціального
внеску. Утримання за виконавчими документами.
4.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
УКРАЇНИ”
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ.
Поняття обліку та його види. Функції, принципи та завдання
бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в
бюджетних установах. Методи бухгалтерського обліку. Порядок ведення
бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Поняття про
бухгалтерські рахунки, їх будова. Рахунки синтетичного і аналітичного
обліку. Поняття бухгалтерського балансу. Види балансу, його зміст та
призначення.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БУХГАЛТЕРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Місце бухгалтерії в фінансово-економічній службі військової частини.
Завдання бухгалтерії. Розрахунок чисельності бухгалтерії. Кваліфікаційні
вимоги до працівників бухгалтерії. Права та обов’язки головного бухгалтера.
Посадові обов’язки працівників бухгалтерії.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Поняття облікової політики військової частини. Структура наказу
командира військової частини про облікову політику. Класифікація
бухгалтерських документів. Основи роботи з первинними документами.
Організація документообігу. Зберігання бухгалтерських документів, видача
документів у тимчасове користування, вилучення та порядок їх знищення
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ.
Поняття, склад та класифікація необоротних активів військової частини .
Основні засоби як складова частина необоротних активів. Облік інших
необоротних активів. Облік нематеріальних активів. Знос необоротних
активів. Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік основних
засобів.
Облік прийняття
в експлуатацію основних засобів. Облік
безоплатного отримання і передачі основних засобів. Облік орендних
операцій. Облік вибуття і списання основних засобів.
ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Поняття, класифікація та оцінка
запасів військової частини.
Аналітичний облік запасів. Синтетичний облік запасів. Документальне
оформлення руху запасів військової частини.. Організація обліку майна
продовольчої служби. Організація обліку майна речової служби. Організація
обліку майна квартирно-експлуатаційної служби. Організація обліку паливномастильних матеріалів. Організація обліку майна інших служб матеріально технічного забезпечення.
ОБЛІК АСИГНУВАНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Основні принципи та методи фінансування військових частин.
Економічна характеристика та зміст кошторису військової частини. Порядок
складання та затвердження кошторису. Облік фінансування через органи
Державного казначейства. Облік касових видатків. Аналітичний облік
господарських операцій на реєстраційних рахунках. Синтетичний облік
господарських операцій на реєстраційних рахунках.
ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
Поняття каси і операційної каси. Функціонування каси. Документальне
оформлення руху коштів у касі. Аналітичний облік готівкових операцій.
Синтетичний облік готівкових операцій
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ІНШИХ АКТИВІВ
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Поняття та види розрахунків і активів військової частини. Завдання і
принципи обліку розрахунків. Документальне оформлення і облік
розрахунків з різними дебіторами. Документальне оформлення і облік
розрахунків з підзвітними особами. Документальне оформлення і облік
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розрахунків з відшкодування завданих збитків. Облік інших грошових
коштів.
ОБЛІК
ДОВГОСТРОКОВИХ
І
ПОТОЧНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Поняття зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань. Види
поточних зобов’язань та порядок їх обліку. Облік розрахунків із податків і
платежів. Облік кредиторської заборгованості. Організація і завдання обліку
праці, заробітної плати і грошового забезпечення. Порядок аналітичного
обліку розрахунків з оплати праці та грошового забезпечення. Синтетичний
облік розрахунків з грошового забезпечення, заробітної плати та пов’язаних з
нею розрахунків.
ОБЛІК НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ ТА ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Поняття та призначення позабалансових рахунків. Характеристика
позабалансових рахунків. Порядок обліку озброєння, військової техніки та
майна спеціального призначення. Облік фондів у необоротних активах та
малоцінних і швидкозношуваних предметах. Облік результатів виконання
бюджетів та кошторисів військових частин. Облік результатів переоцінки
Порядок обліку майна на позабалансових рахунках.
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.
Облік доходів загального фонду. Облік доходів спеціального фонду.
Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт. Теорія
бюджетних видатків військових частин. Облік видатків із загального фонду.
Облік видатків із спеціального фонду. Облік витрат на виробництво.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ.
Порядок проведення інвентаризацій у військових частинах. Загальні
вимоги щодо інвентаризації активів і зобов’язань військових частин.
Документальне оформлення результатів інвентаризацій та порядок усунення
розбіжностей, виявлених інвентаризацією. Інвентаризація необоротних
активів. Інвентаризація запасів. Інвентаризація коштів і розрахунків.
ЗВІТНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ.
Принципи формування фінансової звітності. Класифікація, види та
склад фінансової звітності. Звітність про виконання загального фонду
кошторису військової частини. Звітність про надходження і використання
коштів спеціального фонду кошторису військової частини. Склад та порядок
складання оперативної фінансової звітності. Взаємозв’язок фінансової
звітності та звітності служб матеріально-технічного забезпечення військової
частини. Порядок складання активу балансу військової частини. Порядок
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складання пасиву балансу військової частини. Ув’язки балансу військової
частини та інших форм фінансової звітності.
5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ ТАКТИКА”
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Основні положення Воєнної доктрини. Призначення, організація і
склад ЗС України. Призначення і склад видів ЗС України. Основи
сучасного загальновійськового бою. Сутність, характерні риси і вимоги до
сучасного загальновійськового бою. Сили і засоби сучасного бою.
ОСНОВИ
БОЙОВОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
МЕХАНІЗОВАНИХ
(ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ
Організація, озброєння і бойова техніка механізованих підрозділів.
Тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння і бойової
техніки. Основи бойового застосування механізованих підрозділів
(відділення, взвод) в обороні. Загальні положення. Побудова оборони
механізованого відділення, взводу. Ведення оборонного бою механізованим
відділенням (танком), взводом. Основи бойового застосування механізованих
підрозділів (відділення, взвод) в наступі. Загальні положення наступу.
Бойовий порядок взводу в наступі. Взвод, відділення, танк в наступі. Порядок
нанесення тактичної обстановки на робочу карту. Вивчення умовних
позначень для нанесення тактичної обстановки на робочу карту.
ОСНОВИ
БОЙОВОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
МЕХАНІЗОВАНИХ
(ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ
Бойові документи з управління військами. Види бойових документів і
вимоги, що до їх оформлення. Бойовий наказ, бойове і попереднє
розпорядження їх зміст і порядок оформлення. Порядок ведення робочої
карти. Вогневі можливості механізованих (танкових) підрозділів. Умови, що
впливають на вогневі можливості механізованих (танкових) підрозділів.
Методика оцінки вогневих можливостей. Розробка картки вогню відділення,
танку. Складання картки вогню відділення, танку. Оцінка вогневих
можливостей механізованого відділення, танку. Розробка схеми вогню
механізованого взводу в обороні. Оцінка вогневих можливостей
механізованого (танкового) взводу. Робота командира механізованого взводу
при організації оборонного бою поза зіткнення з противником. Порядок і
зміст роботи командира механізованого взводу щодо організації
оборони. Прийняття рішення командиром механізованого взводу, його
оформлення на робочій карті. Розробка та оформлення бойового наказу
командира механізованого взводу та доведення його до підпорядкованих
підрозділів. Управління механізованим взводом в ходе ведення оборонного
бою.
17

ДІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ (ВІДДІЛЕННЯ) НА КОНТРОЛЬНОПРОПУСКНОМУ ПУНКТІ (СПОСТЕРЕЖНОМУ ПОСТІ) ПІД ЧАС УЧАСТІ
У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
Дії механізованого взводу (відділення) на контрольно-пропускному
пункті (спостережному пості) під час участі у миротворчих
операціях. Завдання, які покладаються на миротворчі сили та способи їх
виконання. Призначення, види, обладнання, розташування та завдання які
покладені на контрольно-пропускний пункт та спостережний пост. Бойова
готовність контрольно-пропускного пункту та спостережного поста. Порядок
використання сили та затримання порушників. Патрулювання у зоні
відповідальності. Робота командира механізованого взводу (відділення) при
організації дій на контрольно-пропускному пункті (спостережному пості) під
час участі у миротворчих операціях. Взвод на КПП. Денний патруль. Нічне
патрулювання. Охорона бази миротворчих сил.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ОЗБРОЄННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО (ТАНКОВОГО)
БАТАЛЬЙОНУ
Організаційна структура, озброєння і бойова техніка механізованого
батальйону на БМП. Організаційна структура, озброєння і бойова техніка
механізованого батальйону на БТР. Організаційна структура, озброєння і
бойова техніка танкового батальйону.
УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ЧАСТИНАМИ
Управління підрозділами та частинами. Сутність управління та вимоги
до нього. Завдання штабів і вимоги до їх роботи. Порядок і зміст роботи
командира з прийняття рішення. Робота штабу із збирання й вивчення даних
обстановки.
МЕХАНІЗОВАНІ (ТАНКОВІ) ПІДРОЗДІЛИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК В
ОБОРОНІ
Механізовані (танкові) підрозділи в обороні. Загальні положення.
Підготовка оборони. Ведення оборони. Управління підрозділами батальйон
(рота) в обороні. Порядок і послідовність роботи командира підрозділу під
час прийняття рішення на оборону. Бойовий наказ командира батальйон
(рота) на оборону. Робота командира по організації і веденню оборонного
бою. Доповідь вихідної обстановки. Доповідь вихідної обстановки.
Прийняття рішення командиром батальйону на оборону. Відпрацювання
наказу командиром батальйону на оборону. Доповідь рішення командиром
батальйону на оборону.
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МЕХАНІЗОВАНІ (ТАНКОВІ) ПІДРОЗДІЛИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК У
НАСТУПІ
Основи організації і ведення наступу механізованих (танкових)
підрозділів. Основи організації наступу. Побудова бойового порядку та
завдання, які призначаються підрозділам у наступі. Вогневе ураження
противника. Ведення наступу механізованими (танковими) підрозділами.
Управління підрозділами (батальйон, рота) в наступі. Порядок і послідовність
роботи командира підрозділу під час прийняття рішення на наступ. Зміст
бойового наказу командира підрозділу на наступ. Робота командира
батальйону з організації наступального бою. Вивчення і відпрацювання на
карті вихідної обстановки і завдань батальйону на наступ. Доповідь вихідної
обстановки і висновків із з’ясування завдання та оцінки обстановки. Доповідь
рішення командира батальйону на наступ. Постановка завдань підрозділам на
наступ.
ПЕРЕСУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ ПІДРОЗДІЛІВ І
ЧАСТИН
Розташування на місці. Район розташування підрозділів на місці.
Інженерне обладнання районів. Організація сторожової і безпосередньої
охорони. Марш, його цілі, види й умови здійснення. Побудова похідного
порядку. Нормативи маршу. Організація похідної охорони. Дії підрозділів в
районі розміщення і на марші. Усвідомлення задачі, прийняття рішення на
здійснення маршу. Встановлення задачі підлеглим. Управління підрозділами
в ході здійснення маршу. Нанесення на робочу карту елементів бойового
порядку під час здійснення маршу та розташування в районі зосередження.
ОРГАНІЗАЦІЯ,
ОЗБРОЄННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ
РОДІВ
ВІЙСЬК
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ
Організація, озброєння та бойові можливості артилерійських підрозділів
Сухопутних військ ЗС України. Організація озброєння та бойова техніка
артилерійських дивізіонів 2С1, 2С3, реактивного артилерійського дивізіону
«ГРАД», протитанкового артилерійського дивізіону. Бойові можливості та
бойовий порядок підрозділів артилерії під час виконання завдань. Основи
бойового застосування, організаційно-штатна структура, бойові можливості
зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
БОЙОВА І МОБІЛІЗАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Бойова і мобілізаційна готовність ЗСУ. Визначення бойової та
мобілізаційної готовності. Ступені бойової готовності. Мобілізаційна робота,
яка проводиться в підрозділах.
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ ТА СКРИТОГО УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ В ПІДРОЗДІЛАХ І ЧАСТИНАХ
Основи організації зв'язку в підрозділах і частинах. Організація
радіозв'язку в радіомережах і на радіонапрямках. Організація проводового
зв'язку. Радіообмін, вимоги до ведення радіопереговорів. Склад, призначення
та можливості вузла зв'язку. Робота з переговорними таблицями, таблицями
сигналів та кодованою картою. Організація скритого управління військами.
Роль значення і вимоги, які висуваються до СУВ. Документи кодованого
зв'язку. Призначення, загальні принципи побудови таблиць. Способи
кодування топографічних карт.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ВІЙСЬК
Забезпечення бойових дій військ. Цілі та види бойового забезпечення.
Основні завдання що вирішує кожний вид бойового забезпечення. Основні
завдання, що вирішує технічне забезпечення. Основні завдання, що вирішує
тилове забезпечення. Склад, призначення та можливості групи інженерного
забезпечення та роти РХБ захисту. Склад, призначення та можливості
ремонтно-відновлювального батальйону. Склад, призначення та можливості
батальйону матеріального забезпечення.
РОЗВІДКА – ОСНОВНИЙ ВИД БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Види, роль і визначення воєнної розвідки. Вимоги, які висовуються до
неї. Цілі, задачі і об’єкти тактичної розвідки. Способи її ведення.
Розвідувальні підрозділи та розвідувальні органи які виділяються в частинах
та з'єднаннях. Задачі розвідки в основних видах бою. Організація і ведення
розвідки в основних видах бою. Збір, вивчення, узагальнення даних про
противника. Нанесення ситуації на робочу карту. Доповідь начальника
розвідки з оцінки противника.
ІНЖЕНЕРНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Призначення інженерних загороджень та вимоги до них. Види
протипіхотних та протитанкових загороджень. Подолання інженерних
загороджень. Типи протитанкових та протипіхотних мін армій провідних
країн світу. Тактико-технічні характеристики ПТ і ПП мін армій провідних
країн світу. Засоби виявлення і знешкодження мін. Інженерне обладнання і
маскування позицій і районів розташування підрозділів СВ. Розташування,
призначення та послідовність зведення інженерних споруд. Укриття для
особового складу, озброєння та бойової техніки. Маскування інженерних
споруд.
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ОРГАНІЗАЦІЯ, ОЗБРОЄННЯ ТА БОЙОВА ТЕХНІКА ПІДРОЗДІЛІВ,
ЧАСТИН ТА З'ЄДНАНЬ АРМІЇ США І ФРН
Загальна характеристика ЗС США, призначення, склад. Організація
озброєння мпб (тб) СВ США. Мотопіхотні (танкові) підрозділи в
різноманітних видах бою. Загальна характеристика збройних сил ФРН, їх
склад. Організація озброєння мпб (тб) ФРН. Мотопіхотні (танкові) підрозділи
в наступі і обороні. Структура, організація, завдання Північно-Атлантичного
союзу та стандарти НАТ. Організація та структура НАТО. Мета та завдання
НАТО. Стандарти НАТО.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЇ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ОПЕРАЦІЇ
Загальні положення щодо миротворчих операцій. Підготовка частин і
підрозділів до участі в миротворчій операції. Дії частин і підрозділів у складі
миротворчих сил під час проведення миротворчої операції. Робота командира
роти (батальйону) з організації дій підрозділів у складі миротворчих сил.
Доповідь вихідної обстановки. Прийняття рішення командиром батальйону у
складі миротворчих сил. Управління діями підрозділів у складі миротворчих
сил.
ДІЇ МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ В СКЛАДІ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО УГРУПОВАННЯ (ЗВУ) ПО ЛОКАЛІЗАЦІЇ І
НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Склад, основні завдання і спеціальні способи бойових дій батальйонних
тактичних груп. Підготовка бойових дій батальйонної тактичної
групи. Особливості ведення бойових дій батальйонною тактичною групою.
Дії бтг на етапі припинення збройного конфлікту. Нанесення вихідних даних
обстановки на робочу карту командира бтг. Доповідь вихідної обстановки.
Доведення бойових завдань підрозділам бтг щодо блокування і ліквідації
НЗФ. Дії бтг по прикриттю державного кордону. Нанесення вихідних даних
обстановки на робочу карту командира бтг. Доповідь вихідної
обстановки. Доведення бойових завдань підрозділам бтг щодо ведення дій по
прикриттю держкордону. Здійснення контролю щодо підготовки командирів і
підрозділів бтг до бою по прикриттю державного кордону.
ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
література з навчальної дисципліни ‟ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ”
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІІІ
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-ІV.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
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7. Закон України від 06.12.1991 № 1934-ХІІ “Про Збройні Сили
України”.
8. Закон України від 20.12.1991 “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
9. Закон України від 25.03.1992 .№ 2232-ХІІ “Про військовий обов’язок
і військову службу”.
10. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”.
11. Закон України від 21.09.1999 № 1075-XIV “Про правовий режим
майна у Збройних Силах України”.
12. Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV “Про господарську
діяльність у Збройних Силах України”.
13. Закон України “Про Державний бюджет України на відповідний рік”.
14. Постанови Верховної Ради України від 24.3.1999 № 548-XIV, 549XIV, 550-XIV, 551-XIV “Статути Збройних Сил України”.
15. Указ Президента України від 12.06.1995 № 436/95 “Про застосування
штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”.
16. Указ Президента України від 11.02.2000 № 207/2000 “Про
вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців
та підвищення ефективності використання бюджетних коштів”.
17. Указ Президента України від 25.12.2001
№ 1251/2001 “Про
зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у
бюджетній сфері”.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 “Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності”.
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 748 “Про
затвердження Положення про затвердження Положення про інвентаризацію
військового майна у Збройних Силах України”.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 “Про
затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої
дозволяється військовим частинам Збройних Сил”.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1225 “Про
затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та
використання військового майна у Збройних Силах”.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “ Про
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів іншого обладнання та
устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а
також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і
місцевих бюджетів”.
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ”.
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404
“Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти”.
25. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 “Про
затвердження Переліку типових документів, що створюються під час
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діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших
установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання
документів”.
26. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 “Про
бюджетну класифікацію”
27. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 “Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”.
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.1992 № 668 “Про
порядок здійснення господарської діяльності в Збройних Силах України”.
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 456 “Деякі
питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню”.
30. Наказ Міністерства статистики України від 05.12.2008 № 489 “Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики
праці”.
31. Постанова Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про
затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті”.
32. Постанова Національного банку України від 15.12.2004 № 637 “Про
затвердження Положення про ведення касових операцій у національній
валюті України”
33. Наказ Міністра оборони України від 31.03.2010 № 173 “Про
затвердження та введення в дію Класифікації видатків за кошторисом
Міністерства оборони України”.
34. Наказ Міністра оборони України від 21.06.1994 № 165 “Про порядок
списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах
України”.
35. Постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 № 243/95-ВР “
Про затвердження
Положення про матеріальну відповідальність
військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”.
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 № 880 “Про
затвердження Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого
відшкодовується винними особами у кратному співвідношення до його
вартості”.
37. Наказ Міністра оборони України від 16.07.1997 № 300 “Про
затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних
Сил України”.
38. Наказ Міністра оборони України від 18.11.2003 № 401 “Про
затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності
Міністерства оборони України, із зазначенням строків зберігання”.
39. Наказ Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689 “Про
затвердження Положення про порядок обліку та використання коштів
спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України“.
40. Наказ МО України від 12.11.2010 № 590 “Про затвердження
Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил
України”.
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41. Наказ Міністра оборони України від 21.06.2007 № 363 “Про
затвердження Положення з бухгалтерського обліку у Збройних Силах
України”.
42. Наказ Міністра оборони України від 12.09.2007 № 522 “Про
затвердження Положення про фінансовий контроль у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України”.
43. Наказ Міністра оборони України від 13.03.2012р. № 140 “ Про
затвердження розподілів відповідальних за формування і виконання
бюджетних програм (підпрограм) Міністерства оборони України та їх
повноважень ”.
44. Наказ Державного казначейства України від 26.06.2002р. № 122 “Про
затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок”.
45. Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2012р. № 1276 “ Про
затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт, та Порядку його складання ”.
46. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012р. № 758 “Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державної казначейської служби України”.
47. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 “ Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами”.
48. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 “Про
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в
органах Державної казначейської служби України”.
49. Наказ Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754 “Про
затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації
видатків бюджету”.
50. Методичні рекомендації з організації та методики проведення
спеціальної підготовки фахівців фінансово-економічних органів. РВВ АГУ
ГШ ЗСУ. Київ, 2009 р.
література з навчальної дисципліни ‟ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ”
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІІІ.
2. Закон України про оборону від 6.12.1991 № 1932-XII.
3. Закон України про Збройні Сили України від № 1934-XII.
4. Закон України від 20.12.1991 “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
5. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” від
12.03.1992 р.
6. Закон України ”Про індексацію грошових доходів громадян” від
03.07 1991 № 1282-XII
7. Статут внутрішньої служби ЗС України. Закон України № 548-XIY,
від 24.03.1999
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8. Указ Президента України
”Положення про проходження
громадянами України військової служби у Збройних Силах України” від
10.12.2008. № 1153/2008.
9. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про види заробітку, що
підлягають обліку при відрахуванні аліментів” від 26.02.93 № 146.
10. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження переліку
сімейних обставин для звільнення з військової служби” від 4.03.1994
№ 150.
11. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку
виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних
осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу” від 15.01.2004 № 44.
12. Постанова Кабінету міністрів України ”Деякі питання забезпечення
діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, що
утримуються за рахунок державного бюджету” від 30 березня 2006 № 401.
13. Постанова Кабінету міністрів України ”Про порядок і розмір
грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних” від 23.11.2006
№ 1644.
14. Постанова Кабінету міністрів України ”Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу” від 07.11.2007 № 1294.
15. Наказ Міністра оборони України від 04.01. 2005 № 2 ”Про введення
в дію Інструкції про порядок проведення класифікації військових льотчиків і
штурманів”.
16. Наказ Міністра оборони України від 16.01. 2003 № 296 ”Про
введення в дію Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям льотно-випробувального складу” .
17. Наказ Міністра оборони України ”Інструкція про умови виплати
грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаним” від 24.03.2007
№ 80
18. Наказ Міністра оборони України від 6.03.1995 № 50 ”Про введення
в дію Інструкції про розміри і порядок виплати надбавки
військовослужбовцям і працівникам ЗС України у зв’язку з роботою, яка
передбачає доступ до державної таємниці”.
19. Наказ Міністра оборони України від 14.08 1995
№ 201
”Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду,
заподіяну державі.
20. Наказ Міністра оборони України від 25.04.1998 № 176 ”Про
введення в дію Інструкції про порядок надання кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям
медичної
і
фармацевтичної
спеціальностей
Міністерства оборони України”.
21. Наказ Міністра оборони України від 16.07.1997 № 300 ” Положення
про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України”.
22. Наказ Міністра оборони України від 01.06.2006 № 303 ”Про
затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України”.
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23. Наказ Міністра оборони України від 12.11.2010 № 590 ”Положення
про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України”.
24. Наказ Міністра оборони України від 21.06.2007 № 363 ”Положення з
бухгалтерського обліку у Збройних Силах України”.
25. Наказ Міністра оборони України від 11.06.2008 № 260 ”Інструкція
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям
Збройних Сил України та деяким іншим особам”.
26. Маслоу А. Мотивация и личность – М.: Евразия, 2002.- 478 с.
27. Попова І. М. “Стимулювання трудової діяльності як спосіб
управління.”, К. : 1976.;
28. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов – М.:
Ось-89, 1997. – Кн.1- 256 с.
29. Военная финансово-экономическая служба России: история и
современность (под ред. д.э.н. Воробьёва В.В.). М.: ИНЭС, 2003. -672 с.
30. Чімишенко С.М. “Матеріальне стимулювання військовослужбовців
Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування”// Вісн. Київ. нац.
ун-ту імені Тараса Шевченка: Серія: Економіка – вип.71 – К.: ВПЦ
"Київський університет", 2004. С. 16-17.
31. Чімишенко С.М. ”Соціальний захист військовослужбовців”// Фінанси
України - № 11 – К.: 2005. С. 27-28
література з навчальної дисципліни ”ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН”
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV.
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III .
4. Кодекс законів про працю України. Затверджено законом Української
РСР від 10.12.71р. № 322-7.
5. Податковий кодекс України від.
6. Про колективні договори і угоди. Закон України від 1.07.93 № 3357.
7. Закон України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ.
8. Закон України ”Про індексацію грошових доходів населення” в
редакції від 25.04.1997 № 234/97ВР.
9. Закон України ”Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від
22.03.2001 № 2334-ІІІ.
10. Закон України ”Про основні положення соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від16.12.1993
№ 3721-12.
11. Закон України ”Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР.
12. Закон України ”Про відпустки” від 15.11.1996 № 504/96-ВР.
13. Закон України ”Про компенсацію громадян втрати частини доходів у
зв’язку з порушенням термінів їх виплати” від 19.10.2000 № 2050.
14. Закон України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами
зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. № 2240-ІІІ.
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15. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного
соціального страхування Закон України від 11.01.2001 № 2213-ІІІ.
16. Закон України ”Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010
№ 2464-VI.
17. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про упорядкування
застосування контрактної форми трудового договору” від 30.04.1993
№ 43-93.
18. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств. установ та організацій” від 03.04.1993
№ 245.
19. Положення про умови праці за сумісництвом працівників державних
підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства Праці,
Міністерства Юстиції, Міністерством Фінансів України від 28.06.1993 № 43.
20. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про види заробітку, що
підлягають обліку при відрахуванні аліментів” від 26.02.1993 № 146.
21. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Порядок обчислення
середньої заробітної плати” від 08.02.1995 № 100.
22. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про доплати і компенсації
особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового)
відселення після повного відселення жителів” від 30.06.1998 № 982.
23. Постанова Кабінету Міністрів України ”Список сезонних робіт і
сезонних галузей” від 28.03.1997 № 278.
24. Показники і критерії умов праці, за яких будуть надаватися щорічні
додаткові відпустки працівникам, зайнятих на роботах, пов’язаних з
негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.
Затверджено наказом Міністерством охорони здоров’я і міністерством праці
України від 31.12.1997 № 383/55.
25. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Умови, тривалість,
порядок надання і оплати творчих відпусток” від 19.01.1998 № 45.
26. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим соціальним страхуванням” від 26.09.2001 № 1266.
27. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку
проведення індексації грошових доходів населення” від 17.07.2003 № 1078.
28. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298.
29. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про підвищення заробітної
плати працівникам бібліотек” від 30.09.2009 № 1073.
30. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною
вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони
здоров’я” від 29.12.2009 № 1418.
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31. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери” від 27.03.2013 № 197
32. Наказ Мінпраці України від 15.04.94р. № 24. “Про затвердження
типової форми контракту з працівником”.
33. Наказ Міністерства праці України ”Про затвердження Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників” від 29.07.1993 № 58.
34. Наказ Мінпраці України ”Порядок застосування списку виробництв,
цехів, професій і посад з важкими і шкідливими умовами праці” від
30.01.1998 № 16.
35. Класифікатор професій ДК 003:2010.
36. Наказ Державного комітету статистики України ”Про затвердження
Інструкції зі статистики заробітної плати” від 13.01.2004 №5.
37. Наказ Державного комітету статистики України ”Про затвердження
Інструкції зі статистики кількості працівників” від 28.09.2005 № 286.
38. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 року
№454 ”Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
соціальне страхування”.
39. Наказ Міністра оборони України від 06.03 1995 № 50”Про введення в
дію інструкції про розміри і порядок виплати надбавки військовослужбовцям
і працівникам Збройних Сил України у зв’язку з роботою, яка передбачає
доступ до державної таємниці”.
40. Наказ Міністра оборони України від 19.05.1998 №203 ”Про
затвердження Орієнтованого переліку професій і посад працівників (не
військовослужбовців) Збройних Сил України з ненормованим робочим днем,
робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці”.
41. Наказ Міністра оборони України від 28.02.2000 № 55 “Про
затвердження умов оплати праці працівників ( невійськовослужбовців)
апарату органів військового управління та військових комісаріатів”.
42. Наказ Міністра оборони України від 17.10.2000 № 409 “Про
затвердження Положення про умови та порядок виплати працівникам
Збройних Сил України надбавки за вислугу років”.
43. Наказ Міністра оброни України від 24.01.2006 № 28 “Про
впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних)
професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил України” .
44. Наказ Міністра оброни України від 25.06.2001 № 217 “Про виплату
педагогічним та науково-педагогічним працівникам Збройних Сил України
надбавки за вислугу років, допомоги та винагороди”.
45. Наказ Міністра оброни України від 25.06.2001 № 218 “Про виплату
надбавок до посадових окладів за безперервний стаж роботи на
шифрувальній роботі та надання щорічних відпусток особовому складу
шифрувальної служби” .
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46. Наказ Міністра оборони України від 28.02.2006 № 125 “Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту Збройних Сил України”.
47. Наказ Міністра оборони України від 28.02.2006 року № 123 “Про
впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та
організацій культури Збройних Сил України”.
48. Наказ Міністра оборони України від 9.02.2000 № 69 ”Про
впорядкування Умов оплати праці працівників
військових навчальних
закладів Збройних Сил України”.
49. Наказ Міністра оборони України від 9.02.2006 № 71 ”Про
впорядкування Умов оплати праці працівників
спортивних організацій
Збройних Сил України”.
50. Наказ Міністра охорони здоров’я України від 25.05.2006 № 319 ”Про
затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ
охорони здоров’я” .
51. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності ”Про встановлення розміру допомоги на поховання”
від 16.11.2011 №55.
52. Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2011
№ 164/13/116-11 ”Щодо відпусток громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи”.
53. Лист Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011
№ 126/06/186-11 ”Щодо виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника”.
54. Лист Міністерства соціальної політики України від 24.06.2011
№ 208/13/116-11 ”Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані
дні щорічної та додаткової відпусток”.
55. Лист Міністерства соціальної політики України від 08.05.2013
№ 498/13/84-13 ”Компенсація за невикористану відпустку при звільненні:
нарахування”.
56. Лист виконавчої дирекції ФСС з ТВП від 11.07.2011 № 04-29-2003
”Щодо врахування до страхового стажу періоду перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку”.
57. Лист Міністерства соціальної політики України від 4.09.13
№ 9884/0/14-13/13. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014
рік.
література з навчальної дисципліни ”БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У
ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ”
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІІІ
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 322-VIII.
7. Закон України від 06.12.1991 № 1934-ХІІ “Про Збройні Сили
України”.
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8. Закон України від 20.12.1991 “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
9. Закон України від 12.03.1992 “Про військовий обов’язок і військову
службу”.
10. Закон України від 21.10.1993 “Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію”.
11. Закон України “Про Державний бюджет України на відповідний рік”.
12. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”.
13. Закон України від 21.09.1999 № 1075-XIV “Про правовий режим
майна у Збройних силах України”.
14. Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV “Про господарську
діяльність у Збройних силах України”.
15. Постанови Верховної Ради України від 24.3.1999 № 548-XIV, 549XIV, 550-XIV, 551-XIV “Статути Збройних Сил України”.
16. Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “ Про
Положення про проходження громадянами України військової служби у
Збройних Силах України.
17. Указ Президента України від 12.06.1995 № 436/95 “Про застосування
штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”.
18. Указ Президента України від 19.04.1997 № 353/97 “Про Концепцію
економічної та господарської діяльності Збройних сил України в сучасних
умовах”.
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “ Про
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів іншого обладнання та
устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а
також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і
місцевих бюджетів”.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404
“Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти”.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 “Про
затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестач,
знищення (псування) матеріальних цінностей.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1998 № 759 “Про
затвердження Методики визначення залишкової вартості майна Збройних сил
України та інших військових формувань”.
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про
порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ”.
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 2000 № 419 “Положення
про організацію обліку і звітності в Україні”.
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.05.2000 № 748 “Про
затвердження Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних
силах України”.
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26. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.08.2000 № 1225 “Про
затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та
використання військового майна у Збройних силах України”.
27. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
України, Держкомресурсів України, національного банку України, від
23.06.1994 № 54/11/161/91/15 “Положення про порядок приймання відходів і
лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок
розрахунків”.
28. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №
88
“Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку”.
29. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 “Про
бюджетну класифікацію”
30. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 “Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”.
31. Наказ Державного департаменту автомобільного транспорту від
10.02.1998 № 43 “Про затвердження норм витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті”.
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 456 “Деякі
питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню”.
33. Наказ Міністерства статистики України від 05.12.2008 № 489 “Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики
праці”.
34. Наказ Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193 “Про
затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку
сировини та матеріалів”.
35. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
26.09.2003 № 269 ”Про затверджено Міжгалузеві нормативи чисельності
працівників бухгалтерського обліку”.
36. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України та
Міністерством фінансів України від 2004p.
37. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
29.12.2004 № 336 „Про затвердження Випуску 1 „Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників”.
38. Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 №
492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах”
39. Постанова Національного банку України від 15.12.2004 № 637 “Про
затвердження Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні”.
40. Постанова Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про
затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті”.
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41. Наказ МО України від 12.11.2010 № 590 “Про затвердження
Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил
України”.
42. Наказ Міністра оборони України від 31.03.2010 № 173 “Про
затвердження та введення в дію Класифікації видатків за кошторисом
Міністерства оборони України”.
43. Наказ Міністра оборони України від 21.06.1994 № 165 “Про порядок
списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах
України”.
44. Наказ Міністра оборони України від 14.08.1995 № 201 “Положення
про матеріальну відповідальність військовослужбовців .
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 № 880 “Про
затвердження Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого
відшкодовується винними особами у кратному співвідношення до його
вартості”.
46. Наказ Міністра оборони України від 12.09.2007 № 522 “Про
затвердження Положення про фінансовий контроль у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України”.
47. Наказ Міністра оборони України від 16.07.1997 № 300 “Положення
про військове (корабельне) господарство ЗС України”.
48. Наказ Міністра оборони України від 18.11.2003 № 401 “Про
затвердження переліку документів, що утворюються в діяльності
Міністерства оборони України, із зазначенням строків зберігання”.
49. Наказ Міністра оборони України від 21.07.2007 № 363 “Про
затвердження Положення з бухгалтерського обліку у Збройних силах
України”.
50. Наказ Міністра оборони України від 16.06.2006 № 356 “Про
затвердження Положення про порядок обліку та використання коштів
спеціального фонду в Міністерстві оборони України”.
51. Наказ Державного казначейства України від 02.12.2002 № 221 “Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства”.
52. Наказ Міністра оборони України від 13.03.2012 № 140 “Про
затвердження розподілів відповідальних за формування і виконання
бюджетних програм (підпрограм) Міністерства оборони України та їх
повноважень”.
53. Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2012 № 1276 “Про
затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт, та Порядку його складання”.
54. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 “Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державної казначейської служби України ”.
55. Наказ Головного управління Державного казначейства України та
Державного комітету статистики України від 2.12.1997 № 125/70 “Про
затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що
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належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання”.
56. Наказ Головного управління Державного казначейства України від
30.10.1998 № 90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу”.
57. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 „Про
затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку
бюджетних установ”.
58. Наказ Державного казначейства України від 28.07.2000 № 68 “Про
затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних
установ та порядок їх складання”.
59. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 “Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами”.
60. Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 № 89 “Про
затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету”.
61. Наказ Державного казначейства України від 8.05.2001 № 73 “Про
затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних
установ, строк позовної давності якої минув”.
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