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Таким образом накапливание валовых доходов и валовых расходов по каждой операции и строго
по данным первичных документов финансового учета позволит оперативно, без ошибок и неточно-
стей составить декларацию по Налогу на прибыль.
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Україна вступає у ХХI століття державою, що динамічно розвивається і прагне більш активно
включитися у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство.

Така спрямованість розвитку потребує нових підходів до використання економічного, людського
та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефек-
тивності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Маючи значний економічний та інтелектуальний потенціал, Україна в цілому, як і регіони, зокре-
ма, за інтегрованою оцінкою ефективності економіки, рівнем життя та екологічної безпеки, а також
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання поки що значно поступається країнам Західної і
Центральної Європи.

Нерівномірність регіонального розвитку і рівня життя населення створює передумови для соц-
іальної напруги в суспільстві, загрожує територіальній цілісності країни, стримує динаміку соціаль-
но-економічних показників, уповільнює ринкові перетворення та знижує їх ефективність.

У зв’язку з цим державна регіональна політика повинна бути спрямована на створення умов для
підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку та усунення знач-
них міжрегіональних диспропорцій.

Основними проблемами розвитку регіонів є:
 збільшення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, низька конкурентоспро-

можність та інвестиційно-інноваційна активність;
 недосконала структура економіки регіонів та структурна розбалансованість їх промислового

комплексу;
 низький рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, що стримує економічне зро-

стання регіонів;
 нераціональне використання людського потенціалу;
 низька інституційна та фінансова спроможність органів місцевого самоврядування щодо розв’-

язання проблем територіальних громад.
Тому метою державної регіональної політики є налагодження нових взаємовідносин між центром

та регіонами з метою концентрації зусиль та ресурсів для розв’язання проблем регіонального розвитку.
Пріоритети та завдання державної політики:
Пріоритет 1. Удосконалення механізмів стимулювання регіонального розвитку.
Завдання:
 виконання стратегічних завдань відповідно до пріоритетних напрямів, визначених Державною

стратегією регіонального розвитку до 2015 року;
 розроблення та затвердження регіональних стратегій розвитку з визначенням пріоритетів роз-

витку на середньо- та довгострокову перспективу з урахуванням державних пріоритетних напрямів;
 підготовка та укладання угод щодо розвитку регіонів, у яких реалізуються пілотні проекти;
 затвердження у державному бюджеті нової бюджетної програми, спрямованої на стимулювання

регіонального та місцевого розвитку;
 проведення моніторингу розвитку регіонів, районів і міст обласного значення для визначення

проблем, що стримують розвиток територій з ознаками депресивності. Підготовка програм подолан-
ня депресивності територій;

 забезпечення здійснення заходів та реалізації проектів транскордонного співробітництва в рам-
ках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки.

Пріоритет 2. Створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів та інвести-
ційно-інноваційної активності шляхом розбудови та модернізації інфраструктури.

Завдання:
 визначення проблем у кожному регіоні, які мають негативний вплив на рівень конкурентоспро-

можності і потенціал зростання, розроблення заходів щодо їх розв’язання;
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 запровадження єдиних принципів та критеріїв розподілу субвенцій шляхом прийняття Закону
України «Про основні засади надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на вико-
нання інвестиційних проектів»;

 забезпечення пріоритетного спрямування державних інвестиційних ресурсів на розбудову та мо-
дернізацію інфраструктури регіонів, в тому числі на розвиток матеріально-технічної бази житлово-
комунального господарства, впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; розвиток дорож-
ньо-транспортного комплексу, інфраструктури охорони навколишнього природного середовища.

Пріоритет 3. Створення інституціональних та нормативно-правових передумов реформу-
вання місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Завдання:
 визначення концептуальних засад та шляхів проведення адміністративно-територіальної реформи;

розроблення з використанням досвіду регіонів, у яких реалізуються пілотні проекти, моделі адмін-
істративно-територіального устрою; підготовка законопроектів з питань проведення реформи адмі-
ністративно-територіального устрою та розвитку місцевого самоврядування на всіх рівнях;

 підготовка нормативно-правової бази з питань проведення бюджетної та податкової реформи з
метою зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад, збільшення питомої ваги
власних доходів місцевих бюджетів.

Щодо АРК, основна мета розвитку регіону: забезпечення динамічного збалансованого розвитку в
усіх сферах економіки і покращення якості життя населення.

Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети:
 розвиток санаторно-курортного та туристичного комплексу в результаті залучення

внутрішніх та іноземних інвестицій шляхом:
 реалізації інвестиційних проектів «Будівництво і експлуатація пансіонату «Пальміра-Палас» (м.

Ялта), «Будівництво і експлуатація курортно-рекреаційного комплексу «Мигдальний гай» (м. Алуш-
та) та інших;

 реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 — 2016 роки, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. № 789;

 здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення умов для розвитку спеціалізованих
видів туризму, формування інфраструктури для надання різних видів туристичних послуг для окре-
мих категорій туристів (орнітологічний, етнографічний, сільський, науковий, археологічний, підвод-
ний туризм тощо), його популяризацію серед населення Криму з метою розвитку малого підприєм-
ництва в цій сфері;

 участі у міжнародних туристичних виставках-ярмарках, салонах з метою просування туристич-
ного продукту на зовнішній і внутрішній ринок;

 інноваційно-інвестиційний розвиток промислового виробництва шляхом:
 реалізації інвестиційних проектів «Розвиток виробництва двоокису титану, збільшення вироб-

ничих потужностей, вдосконалення технологій і підвищення якості продукції ЗАТ «Кримський Ти-
тан», «Реконструкція содового виробництва на ВАТ «Кримський содовий завод», «Комплексна про-
грама модернізації та розвитку виробництва ВАТ «Бром», а також шляхом реалізації таких проектів
на ВАТ «Завод «Фіолент», ВАТ «Сантехпром», ВАТ «Сімферопольський завод пластмас», ПБК «Крим»,
Сімферопольському заводі газобалонного обладнання, ВАТ «Сімферопольсільмаш», ВАТ «Пневма-
тика», ВАТ «Керченський судноремонтний завод» та інших;

 розроблення та виконання Програми розвитку промислового комплексу Автономної Республіки
Крим до 2011 року;

 запровадження механізмів фінансової підтримки підприємств, що забезпечують ріст обсягів
промислового виробництва, створення робочих місць і впровадження енергозберігаючих і інновац-
ійних технологій;

 розвиток інфраструктури регіону шляхом:
 будівництва і реконструкції автомобільних доріг, передачі їх у концесію відповідно до законо-

давства;
 проведення реконструкції вокзального комплексу і станційної інфраструктури залізничної станції

Джанкой;
 електрифікації ділянки залізниці Вадим — Красноперекопськ — Воїнка — Джанкой;
 будівництва і введення в експлуатацію першої черги термінала з переробки зернових вантажів у

Керченському морському торговельному порту;
 будівництва і реконструкції системоутворюючих мереж ПЛ 220 — 330 Кв об’єднаної енергоси-

стеми Україна — Крим.
 створення безпечних і якісних умов життя, зростання доходів населення

шляхом:
 виконання завдань Програми зайнятості населення, інших соціальних програм;
 кредитування будівництва і придбання житла для молодих родин і самотніх молодих громадян;
 удосконалення структури роздрібної торгівлі з метою збільшення частки магазинів, що відпові-

дають сучасним вимогам;
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 фінансування заходів, спрямованих на безпечне зберігання заборонених і не придатних до вико-
ристання хімічних засобів захисту рослин в Автономній Республіці Крим, проектування і будівниц-
тво полігона твердих побутових відходів в м. Судаку, продовження будівництва (реконструкції) пол-
ігонів твердих побутових відходів в мм. Красноперекопську і Джанкої.

формування умов для підвищення інвестиційної привабливості регіону, розвитку  підприє-
мництва, для чого передбачається забезпечити:

 постійне оновлення банку даних інвестиційних пропозицій підприємств і організацій Автоном-
ної Республіки Крим і широкий доступ до нього потенційних інвесторів;

 створення Кримського торгового дому і його відділень в регіонах України та за кордоном;
 участь Автономної Республіки Крим у виставкових заходах, ярмарках і презентаціях вітчизня-

них товарів в Україні та за її межами;
 проведення міжнародних науково-практичних конференцій з питань інноваційної діяльності та

інтелектуальної власності;
 виконання Програми підтримки і розвитку малого підприємництва в Автономній Республіці

Крим на 2007-2008 роки;
 вдосконалення земельних відносин шляхом:
 запровадження на території Автономної Республіки Крим ринкових механізмів у сфері земель-

них відносин, у тому числі організації продажу земельних ділянок, розташованих за межами населе-
них пунктів, і продажу права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах;

 створення республіканського банку даних земельних ділянок, наданих для індивідуального жит-
лового будівництва;

 розмежування земель державної і комунальної власності;
 розроблення проектів землевпорядження, організації і встановлення меж об’єктів природно-

заповідного фонду;
 підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, розвиток інфраструктури села

шляхом:
 реалізації Концепції пріоритетного розвитку аграрного сектору економіки і соціального розвит-

ку села в Автономній Республіці Крим на 2006-2008 роки;
 проведення заходів із збереження і поліпшення родючості земель сільськогосподарського при-

значення, омолодження багаторічних насаджень;
 пріоритетного спрямування бюджетних асигнувань для забезпечення будівництва і функціону-

вання об’єктів інфраструктури села;
 підвищення рівня духовності, забезпечення широкого доступу населення до якісної осві-

ти та охорони здоров’я, інших соціальних послуг шляхом:
 забезпечення виконання державних та регіональних програм у сфері освіти, охорони здоров’я,

культури;
 створення відділень сімейної медицини;
 поетапного реформування системи охорони здоров’я, оптимізації мережі закладів охорони здоров’я;
 створення теле- і радіопрограм, передач з актуальних проблем Криму, інформування про

діяльність органів влади;
 формування реєстру пам’ятників культурної спадщини Автономної Республіки Крим;
 вирівнювання диспропорцій і стимулювання розвитку міст і районів шляхом:
 проведення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку міст і районів Ав-

тономної Республіки Крим;
 завершення розроблення генерального плану м. Алушти, його корегування і розроблення пра-

вил забудови м. Сімферополя;
 забезпечення виконання Законів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про загаль-

нодержавну програму розвитку малих міст»;
 зміцнення міжнаціональної злагоди шляхом:
 виконання державної та республіканської програм облаштування і соціально-культурного роз-

витку депортованих громадян в Автономній Республіці Крим;
 здійснення комплексу заходів, спрямованих на соціально-культурну адаптацію депортованих

громадян.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент, НАПКС

Под организацией бухгалтерского учета подразумевают систему условий и элементов построения
учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной
деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным использованием производствен-


