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РЕЗОЛЮЦІЯ  
10-го ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНГРЕСУ  

(23–28 червня 2016 р., Батумі, Грузія, готель Intourist Palace) 

 

 

1. Провести в IV кварталі 2016 року бізнес-форуми для комерційних підприємств та 

бюджетних установ із питань реалізації ухвалених нами рішень на основі проведених 

заходів за результатами роботи 9 місяців. 

2. Проводити в регіонах щомісячні навчальні семінари-практикуми для бухгалтерів 

бюджетної сфери із застосування НП(С)БО в держсекторі. 

3. Доручити оргкомітету Всеукраїнського бухгалтерського клубу підготувати пакет 

документів для вступу до Міжнародної федерації бухгалтерів. 

4. Доручити оргкомітету Всеукраїнського бухгалтерського Клубу підготувати пакет 

документів для отримання права офіційного перекладу російською та українською мовами 

Кодексу етики бухгалтерів і розповсюдження його змісту серед членів професійного 

співтовариства бухгалтерів України. 

5. Звернутися до Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України із 

проханням про перегляд (зняття) кримінальної відповідальності бухгалтерів за дії 

керівництва, які суперечать законодавству України. Вважати за доцільне обмежити право 

посадових осіб (керівників) підприємств, установ вимагати від бухгалтера або особи, 

уповноваженої на ведення бухгалтерського обліку, здійснювати облікові операції, не 

передбачені затвердженою посадовою інструкцією та нормативно-правовими актами 

України з бухгалтерського обліку. 

6. Звернутися до Міністерства юстиції з питання вдосконалення системи захисту 

даних Єдиного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, а також Єдиного 

реєстру податкових накладних з метою недопущення шахрайства із сумами податкового 

кредиту, що призводить до збитків добросовісних платників податків. 

7. Просити Комітет податкової і митної політики Верховної Ради України 

надати роз'яснення про порядок застосування статей 212, 213 Податкового кодексу 

України про необхідність реєстрації платником акцизного податку суб'єкта 

господарювання у разі, коли пальне передається підряднику для виконання робіт для 

такого суб'єкта господарювання без переходу права власності і права розпорядження 

на пальне..  
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Конгрес закликає всіх бухгалтерів України взяти активну участь у виконанні 

Плану заходів Міністерства фінансів України на 2016–2020 рр. щодо реалізації 

Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Україні на 

середньострокову перспективу: 

— просити законодавчі та виконавчі органи влади враховувати у своїй діяльності з 

регулювання бухгалтерського обліку та аудиту рішення 10-го щорічного Всеукраїнського 

бухгалтерського конгресу; 

— просити Міністерство фінансів України підтримати практику проведення 

конкурсу на звання «Кращий бухгалтер України - 2016» та поширити її на проведення 

аналогічних конкурсів серед студентів вищих навчальних закладів; 

— просити Міністерство фінансів України розробити законодавчу базу діяльності 

саморегульованих організацій, зокрема професійного бухгалтерського та аудиторського 

співтовариства, які повинні взяти на себе низку функцій, що виконуються державою; 

— просити Міністерство фінансів України розробити нові та внести зміни до раніше 

затверджених нормативних документів із бухгалтерського обліку та звітності з метою 

поступового переходу всіх установ бюджетної сфери на єдині правила бухгалтерського 

обліку. 

 

 Конгрес доручає оргкомітету узагальнити всі пропозиції та критичні 

зауваження учасників пленарного засідання, дев'яти сесій та засідання круглого столу 

й направити їх регіональним представникам Всеукраїнського бухгалтерського клубу 

для розгляду та повідомлення про вжиті заходи. 

Зважаючи на високий рівень виступів, а також актуальність обговорюваних 

проблем, Конгрес рекомендує оргкомітету направити остаточний варіант резолюції 

10-го Конгресу всім учасникам. 

Конгрес доручає Оргкомітету звернутися до засобів масової інформації із 

проханням про висвітлення рішень Конгресу та публікації цієї Резолюції.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Громадської організації  

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», 

президент групи компаній «Баланс»           А.Х. Позов 

 


