
 

Тема 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТІВ 

Мета: вивчити облікову політику державного казначейства та організацію 

бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства; ознайомитись з планом 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; 

визначити необхідність складання звітності про виконання бюджетів; надати 

характеристику формам звітності та вимогам до їх складання. 

 

План 

1. Облікова політика державного казначейства. 

2.  Складові організації  бухгалтерського обліку виконання бюджетів 

3.  Організація синтетичного та аналіточного  обліку з виконання бюджету  

4. План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного і 

місцевих бюджетів України  

5.  Побудова і характеристика рахунків  

6. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського 

обліку 

7. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами 

 8. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видатками 

9. Відображення в обліку результатів виконання бюджетів 

10. Характеристика звітності про виконання бюджетів 

11. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової та бюджетної звітності 

12. Загальний порядок формування звітності бюджетними установами (с/р) 

13. Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів (с/р) 

14. Загальний порядок складання та подання звітності органами казначейства 

(с/р) 

15. Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання державного 

бюджету (с/р) 

 

 

 



 

1. Облікова політика казначейства 

Становлення та розвиток в Україні ринкових відносин, структурна перебудова 

економіки, поглиблення демократичних процесів у суспільстві вимагають змін у 

бюджетній політиці держави, а відповідно у бухгалтерському обліку як 

інформаційній базі виконання бюджетів усіх рівнів. 

Бухгалтерський облік і бюджетна й фінансова звітність про виконання 

державного та місцевих бюджетів, а також облік і звітність розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів є ключовими елементами управління бюджетним 

процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному й глибокому 

аналізі облікових даних. Обґрунтування цих рішень залежить, насамперед, від 

повноти й достовірності інформації, яка формується на основі даних обліку та 

звітності. Управлінські рішення будуть дієвими тільки у тому разі, коли вони 

ґрунтуватимуться на достовірних і своєчасних даних. Це у свою чергу висуває 

вимоги оперативності в отриманні інформації про виконання бюджету. Тому 

нагальним завданням діяльності органів казначейства стала розробка та проведення 

дієвої облікової політики. 

Облікова політика Казначейства України - це сукупність визначених у 

межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються 

Казначейством для ведення бухгалтерського обліку, складання та надання звітності 

про виконання державного та місцевих бюджетів. 

Облікова політика системи органів казначейства базується на основних 

принципах бухгалтерського обліку, яких вони повинні дотримуватися при веденні 

обліку і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності. Система обліку у бюджетній 

сфері має бути зорієнтована на модель ринкової економіки і відповідати 

міжнародним принципам обліку і звітності. Таким чином, облікова політика 

Казначейства повинна забезпечити у найкращий спосіб відображення результатів 

проведених операцій з бюджетними коштами, які обліковуються, виходячи із 

обачності їх оцінки і впливу на прийняте рішення. 

Система бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів 

побудована з урахуванням усіх необхідних змін з дотриманням міжнародних 



принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку і фінансової та 

бюджетної звітності. Найголовнішими серед них є такі принципи: 

- законність -відповідність правилам та процедурам, що передбачені 

законодавчими та нормативними актами; 

- достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності 

фінансових операцій, проведених учасниками бюджетного процесу, з дотриманням 

вимог відповідних нормативних актів; 

у повнота бухгалтерського обліку - всі операції з виконання бюджетів в 

органах казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без 

будь-яких винятків. Повнота та достовірність операцій в обліку можливі тільки за 

умови, якщо облікова політика та процедури органів казначейства забезпечать 

виконання всіх правил бухгалтерського обліку без будь-яких відхилень, з 

урахуванням реальної оцінки операцій і подій; 

- суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, 

корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її 

відсутність або перекручення може вплинути на рішення користувачів інформації; 

- доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття 

економічних рішень; 

- безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес 

виконання бюджетів є постійним; 

- дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в 

бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає 

касовому методу ведення бухгалтерського обліку; 

- прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок 

поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець 

попереднього звітного періоду; 

- обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів; 

- незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних 

періодів); 

- сталість - незмінність методів бухгалтерського обліку упродовж 

бюджетного періоду, крім випадків суттєвих змін у діяльності або в правовій базі; 



- відкритість - інформація, що включається до бухгалтерського обліку та 

звітності, має бути достатньо зрозумілою і детальною, щоб уникнути двозначності, 

правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Звітність має 

бути чітко викладена і зрозуміла для користувачів; 

- співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через 

співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за 

певний період часу; 

- превалювання сутності над формою - відображення операцій відповідно до 

їх економічної суті, а не за юридичною формою; узагальнення інформації має 

здійснюватися не тільки за юридичними нормами, але й відповідно до її економічної 

ефективності; 

- своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої 

та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання 

бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету тощо та інших користувачів; 

- консолідація - складання зведеної фінансової звітності про виконання 

бюджетів в цілому по системі Казначейства України з урахуванням підвідомчих 

органів (головних управлінь та управлінь) в розрізі бюджетів, за винятком залишків 

за внутрісистемними розрахунками; 

- окреме відображення активів і пасивів - цей принцип передбачає, що всі 

рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому 

вигляді. 

Досягти цих принципів, зокрема принципу достовірності, можливо за таких 

умов: 

- обліку усіх надходжень та витрат бюджету у валових показниках незалежно 

від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях 

взаємозарахування цих показників; 

- відображення усіх надходжень та витрат бюджету на рахунках у 

хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури; 

- документального підтвердження всіх бухгалтерських записів. 

Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних операцій, 

мобілізованих казначейством ресурсів ґрунтується на відповідних нормативних 

документах. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 



звітність в Україні" Казначейство України має самостійно визначати облікову 

політику; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку; 

порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням 

єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей бюджетного 

процесу; розробляти систему і форми управлінського обліку; затверджувати 

технологію обробки облікової інформації. 

Органи казначейства застосовують метод касового виконання бюджетів за 

доходами та видатками і метод нарахування за боргами і зобов'язаннями. Суть 

касового методу передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками, 

кредитуванням і фінансуванням різниці між доходами і видатками в 

бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення 

всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку. Тобто, доходи 

реєструються в бухгалтерському обліку при зарахуванні податків, зборів 

(обов'язкових платежів) на рахунки, відкриті для обліку надходжень бюджетів в 

органах казначейства, видатки відображаються при здійсненні оплати рахунків 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів перерахувань або виплат з рахунків. 

Що стосується проведення операцій за зобов'язаннями та боргами, то вони 

відображаються у бухгалтерському обліку на момент їх виникнення. 

Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів, 

якнайшвидшому стягненню сумнівної й безнадійної заборгованості. Активи і 

зобов'язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не 

переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану 

бюджету, на наступні звітні періоди. 

Крім того облікова політика державного бюджету повинна забезпечувати: 

- повноту відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які 

здійснюють органи казначейства за звітний період; 

- відображення в бухгалтерському обліку фактів бюджетних операцій, 

виходячи із правової форми та економічного змісту; 

- тотожність даних аналітичного і синтетичного обліку, а також відповідність 

показників звітності записам на рахунках бухгалтерського обліку; 

- достовірне ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей 

бюджетного процесу. 



Зважаючи на складність та масштабність бюджетного процесу, до облікової 

політики казначейства весь час висуваються нові вимоги. Зміна політики у сфері 

державних фінансів та підходів при формуванні та виконанні бюджетів зумовлюють 

зміни у політиці ведення бухгалтерському обліку показників виконання державного 

та місцевих бюджетів. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив 

на показники звітного та майбутніх періодів, повинні бути описані із зазначенням їх 

причин і змін. 

 

2. Складові організації  бухгалтерського обліку виконання бюджетів 

Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене 

лише за чіткої організації бухгалтерського обліку та звітності, що є основою для 

прийняття управлінських рішень у бюджетній сфері. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку 

виконання бюджетів та складання бюджетної й фінансової звітності в органах 

казначейства регламентуються Положенням "Про організацію бухгалтерського 

обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах 

Державної казначейської служби України", затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 21.10.2013 р. № 885. Положення визначає і регулює в межах 

повноважень, наданих Казначейству України відповідною нормативно-правовою 

базою, єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського 

обліку та складання звітності в органах казначейства з виконання державного та 

місцевих бюджетів. 

Як зазначається у Положенні, в органах казначейства ведуться бухгалтерський 

та управлінський обліки, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній 

базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура системи бухгалтерського обліку виконання бюджетів 



Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх 

операцій про виконання бюджетів, а також інших операцій, які здійснюються через 

рахунки, відкриті в органах казначейства, і не відносяться до операцій про 

виконання бюджетів, та надання користувачам інформації про стан активів та 

зобов'язань, результати виконання бюджетів та зміни в них. Бухгалтерський облік 

виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів казначейства, за 

допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в 

автоматизованому режимі. На основі даних бухгалтерського обліку складається 

фінансова та бюджетна звітність про виконання бюджетів. 

Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів 

казначейства та фінансових органів оперативною інформацією для планування, 

управління ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка, оцінки і 

контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів. Дані управлінського 

обліку використовуються органами казначейства для забезпечення внутрішніх 

потреб в інформації, виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей 

діяльності. 

Усі складові системи обліку виконання бюджетів тісно взаємопов'язані та 

доповнюють одна одну. Так, бухгалтерський облік відображає операції з 

бюджетними коштами на рахунках 1-7 класів, управлінський - 8-9 класів. На 

підставі даних усіх складових системи обліку виконання бюджетів органами 

казначейства формується сальдовий баланс рахунків, де відображається інформація 

про залишки коштів за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Більшість управлінських рішень, особливо у бюджетній сфері, базується на 

фінансових розрахунках. Бухгалтерський облік забезпечує ці розрахунки 

необхідною інформацією та дає аналітичну орієнтацію щодо впливу можливих 

чинників на бюджетний процес та вибору оптимального варіанту при прийнятті 

управлінського рішення. Адже у бухгалтерському обліку знаходить своє 

відображення процес виконання бюджетів через облік: доходів, видатків, коштів 

бюджетів на рахунках, фінансування програм і заходів, передбачених і 

затверджених у бюджеті, державних цільових фондах. 



Бухгалтерський облік дає можливість отримувати повну й достовірну 

інформацію про процеси, що охоплюють коло питань, пов'язаних з формуванням і 

виконанням бюджетів. Фіксуючи на рахунках доходи і видатки бюджетів, кошти 

цільових фондів, що формуються в процесі касового виконання бюджетів і 

кошторисів бюджетних установ, бухгалтерський облік дає повну картину виконання 

бюджетів усіх рівнів. Шляхом порівняння даних звітності з показниками, 

затвердженими в бюджетах, та аналізу їх динаміки забезпечується можливість 

прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету. 

Таким чином, бухгалтерський облік є інформаційною базою для ефективного 

управління процесом виконання бюджетів, сприяє дотриманню фінансової 

дисципліни і цільовому використанню бюджетних коштів. Це в свою чергу, 

забезпечує виконання бюджетом його основної функції - раціонального розподілу й 

перерозподілу валового внутрішнього продукту та дотримання необхідних 

пропорцій у розвитку суспільства. 

Бухгалтерський облік виконання бюджетів повинен забезпечувати: 

- дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової й бюджетної 

звітності; 

- взаємозв'язок даних синтетичного й аналітичного обліку; 

- хронологічне та систематичне відображення всіх операцій про виконання 

бюджетів у регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних документів та 

можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та 

управління; 

- відображення детальної інформації про кожну операцію та параметри 

операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю; 

- накопичення і систематизацію даних обліку в розрізі показників, необхідних 

для складання звітності. 

Бухгалтерський облік виконання бюджетів як складова системи обліку 

включає сукупність правил, методик і процедур обліку для виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про 

здійснені операції в органах казначейства та передачі її як внутрішнім, так і 

зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. 



Сутність бухгалтерського обліку найповніше виявляється у 

його функціях. Це: спостереження, відображення, узагальнення, контроль за 

виконанням бюджетів усіх рівнів та забезпечення збереження коштів бюджету. Всі 

вони тісно пов'язані між собою і доповнюють одна одну. 

Функція спостереження виконується в процесі формування й використання 

фінансових ресурсів держави - бюджету як за доходами, так і за видатками. 

Функція відображення базується на тому, що всі операції щодо надходження 

і використання коштів, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, знаходять 

своє відображення у відповідних бухгалтерських документах. 

Функція узагальнення здійснюється при проведенні всіх операцій по 

розрахунках, результатом яких є баланс доходів і видатків бюджетів. 

Зазначені функції забезпечують кількісний і якісний облік виконання 

бюджетів, а також внесених до них змін, що дає змогу виявити відхилення від 

затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни до бюджетів та 

кошторисів бюджетних установ. Таким чином, через виконання зазначених функцій 

органи влади забезпечують управління бюджетами всіх рівнів відповідно до своїх 

повноважень. 

Функція контролю проявляється при здійсненні бухгалтерського обліку 

надходжень доходів за їх видами та обліку виконання видаткової частини бюджетів 

відповідно до бюджетної класифікації в розрізі розпорядників бюджетних коштів. 

Через контрольну функцію перевіряється наявність і використання бюджетних 

коштів за призначанням згідно з розписом бюджетів та бюджетною класифікацією, 

вживаються заходи щодо забезпечення достовірного відображення операцій 

відповідно до їх економічної сутності. У процесі контролю виявляються всі 

порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо використання 

бюджетних коштів. 

Предметом бухгалтерського обліку є порядок відображення в обліку руху 

бюджетних коштів з використанням методологічного забезпечення системи обліку. 

Розподільчі відносини, що здійснюються через бюджет, є одними з найскладніших 

етапів суспільного відтворення. Тією чи іншою мірою вони торкаються інтересів 

усіх членів суспільства. Тому всебічний, повний і детальний облік даних відносин 

має надзвичайно велике значення для організації бюджетного процесу. 



Оскільки процес виконання бюджетів пов'язаний із мобілізацією доходів і 

здійсненням видатків, об'єктами бухгалтерського обліку є дохідна і видаткова 

частини бюджетів, боргові зобов'язання держави та інші бюджетні ресурси, що 

направляються на потреби бюджетної сфери, соціально-економічний розвиток 

суспільства. 

Ведення бухгалтерського обліку забезпечується системою методів. 

Методом бухгалтерського обліку є сукупність прийомів, які 

використовуються для одержання необхідних даних щодо виконання бюджетів. 

Основними серед них є: 

- відображення всіх господарських операцій в первинних документах і 

реєстрах обліку та їхня оцінка; 

- подвійний запис операцій і система рахунків; 

- проведення періодичної та річної інвентаризації коштів на рахунках і в 

розрахунках, боргових, казначейських зобов'язань; 

- узагальнення інформації у бюджетній та фінансовій звітності. 

Слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку у бюджетній сфері 

має певні особливості. Якщо кінцевою метою підприємницької діяльності суб'єктів 

господарювання є отримання прибутку, то фінансова діяльність держави спрямована 

на надання державних послуг. З цих позицій випливає наступне: 

- сума отримуваних бюджетними установами доходів важлива лише тією 

мірою, в якій вона є джерелом покриття видатків; 

- видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і в основному не 

оцінюються з точки зору фінансової рентабельності. 

Результати виконання дохідної і видаткової частин бюджетів відображаються 

у бухгалтерському обліку відповідно до вимог: 

- закону про Державний бюджет України - за державним бюджетом; 

- рішення ради про бюджет - за бюджетами місцевого самоврядування. 

Бухгалтерський облік виконання бюджетів відзначається також певною 

складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного процесу, 

різноманітністю операцій і зв'язків. У ньому знаходять відображення 

макроекономічні процеси, що відбуваються у суспільстві (отримання доходів та 

здійснення видатків), одночасно забезпечуючи реалізацію принципу єдності каси та 



бухгалтерського обліку, консолідації бюджетних коштів на єдиному казначейському 

рахунку. 

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів в органах казначейства 

охоплює облік операцій на рахунках бюджетів та розпорядників й одержувачів 

коштів відповідних бюджетів. Взаємозв'язок обліку всіх бюджетних коштів, який 

здійснюється органами казначейства і розпорядниками коштів, реалізується на 

практиці через застосування єдиної бюджетної класифікації та аналітичних рахунків 

обліку бюджетних коштів. 

Система бухгалтерського обліку організована таким чином, щоб детально 

описувати бюджетні операції в аналітичному обліку та узагальнювати їх у 

синтетичному обліку. При цьому бухгалтерський облік повинен відповідати 

загальним вимогам, що ставляться до його організації: 

- облік повинен бути чітко документований; 

- облік проведених операцій здійснюється у певній послідовності на підставі 

документів; 

- записи здійснених операцій відображаються на рахунках бухгалтерського 

обліку; 

- облік повинен бути суцільним за охопленням операцій і безперервним у часі. 

Активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, 

щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують 

фінансовому стану бюджету, на наступні звітні періоди. 

Процедури бухгалтерського обліку повинні виключати можливість здійснення 

взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та 

зобов'язань, або доходів та видатків як у бухгалтерських записах, так і у бюджетній і 

фінансовій звітностях (позик, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської 

заборгованості юридичних та фізичних осіб). 

Зважаючи на складність та різноманіть бюджетного процесу до системи 

обліку весь час висуваються нові вимоги. Бухгалтерський облік як інформаційна 

система виконання бюджету повинен постійно пристосовуватися до зростаючих 

вимог бюджетного процесу. Діюча система бюджетного обліку має бути 

зорієнтована на модель ринкової економіки і відповідати міжнародним принципам 

обліку і звітності. 



 

 

3. Організація синтетичного та аналіточного  обліку з виконання бюджету  

Органи казначейства здійснюють облік та формують звітність про виконання 

державного та місцевих бюджетів. Казначейство України розробляє план рахунків 

бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку доходів та 

використання коштів загального і спеціального фондів бюджетів усіх рівнів та інші 

нормативно-інструктивні документи. Така регламентація методології обліку 

забезпечує його єдність, порівнянність фінансових показників, можливість 

отримання зведених показників для контролю за виконанням бюджетів і 

кошторисів. 

Ведення обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих 

бюджетів є органічно поєднаними видами діяльності органів казначейства: повнота і 

достовірність облікових даних є запорукою якісного формування звітності. 

Організація бухгалтерського обліку про виконання державного бюджету та 

складання звітності забезпечується через єдину бюджетну класифікацію та єдиний 

план рахунків, які є обов'язковими для застосування всіма учасниками бюджетного 

процесу в межах бюджетних повноважень. 

Ведення бухгалтерського обліку операцій, здійснення внутрішнього 

бухгалтерського контролю та складання звітності з виконання бюджетів в органах 

казначейства покладається на управління бухгалтерського обліку операцій з 

виконання бюджетів та управління консолідованої звітності - у головних 

управліннях і відділ звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання 

бюджетів - в управліннях (відділеннях) казначейства. Облік виконання бюджетів 

усіх рівнів в органах казначейства ведеться за такими розділами: 

- облік ресурсів бюджетів; 

- облік доходів бюджетів; 

- облік видатків бюджетів; 

- облік операцій з кредитування; 

- облік операцій з фінансування бюджетів. 

Підставою для бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів в 

органах казначейства є первинні документи, які фіксують факти здійснення 



операцій. Вони повинні бути складені під час здійснення операції, а якщо це 

неможливо - безпосередньо після її закінчення, та можуть складатися у паперовій 

формі або у вигляді електронних документів у формі, яка доступна для читання та 

виключає можливість внесення будь-яких змін. При електронному записі облікових 

регістрів повинна бути забезпечена можливість отримання таких документів на 

паперових носіях. 

До оформлення первинних документів як у паперовому, так і електронному 

виглядах ставляться певні вимоги. Зокрема, первинні документи для надання їм 

юридичної сили повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

- назву документа; 

- номер і дату складання документа; 

- назву установи, від імені якої складений документ; - місце складання 

документа; - назву отримувача коштів; 

- номери рахунків за дебетом і кредитом; 

- назву банку, казначейства (отримувача та платника коштів) і його номер 

коду; 

- суму операції (цифрами та прописом); 

- зміст операції (підставу для її здійснення); 

- призначення платежу: назву товару (виконаних робіт, наданих послуг), 

посилання на документ, на підставі якого здійснюється платіж; - коди економічної 

класифікації видатків із зазначенням сум при здійсненні видатків із бюджету або 

перерозподілі бюджетних коштів; - коди бюджетної класифікації доходів та строк 

настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету); - підписи осіб, 

відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення, відбиток 

печатки та інші вимоги. Документи (незалежно від способу виготовлення), які 

подають розпорядники і одержувачі бюджетних коштів та інші клієнти до органу 

казначейства, мають бути особисто підписані уповноваженими особами клієнта, а їх 

підписи скріплені печаткою. На електронний документ накладається електронний 

цифровий підпис відповідно до вимог законодавства про електронні документи та 

електронний документообіг. 

Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, повертаються 

органами казначейства без виконання клієнтам, від яких вони надійшли. 



Перерахування коштів з аналітичного рахунка клієнта проводиться шляхом 

безготівкових розрахунків та отримання коштів готівкою. Для проведення операцій 

з бюджетними коштами у внутрішній платіжній системі казначейства 

використовуютьмеморіальні документи: меморіальні ордери, платіжні доручення, 

платіжні вимоги-доручення, акредитиви, фінансові розпорядження, чеки тощо. 

Меморіальні документи повинні містити всі необхідні реквізити: номер 

меморіального документа, дату і місце складання, назву платника, номер рахунка по 

дебету і кредиту, назву одержувача коштів, назву банку, органу казначейства, що 

обслуговує платника й одержувача коштів, суму цифрами та прописом, 

ідентифікаційний код, короткий зміст проведеної операції. 

Бухгалтерський облік виконання державного та місцевих бюджетів в органах 

казначейства ведеться із застосуванням програмного забезпечення, за допомогою 

якого в автоматизованому режимі здійснюються накопичення, обробка, 

систематизація та передача інформації користувачам. Організація автоматизованої 

реєстрації і обробки даних повинна забезпечити відображення всіх операцій, 

достовірність інформації, збереження її в електронному вигляді, а також можливість 

здійснення подальшого контролю. 

В автоматизованій системі бухгалтерського обліку 

використовують електронні документи, що являють собою розрахункові 

документи, повідомлення визначеного формату, які містять встановлені реквізити і 

несуть інформацію про перерахування коштів у вигляді файла при передачі 

електронною поштою. 

Прийом та оплата документів здійснюється за такою схемою: 

- перевірка первинного документа на правильність складання; 

- повідомлення (підтвердження) особі, що надала первинний документ, про 

його прийом до виконання або відхилення; 

- виконання дій, зазначених у первинному документі, із записами в облікових 

регістрах; 

- складання звіту про здійснення операцій з бюджетними коштами; 

- передача звіту про виконання операцій ініціатору операції або вказаній ним 

особі; 



- отримання, при необхідності, повідомлення від ініціатора операції про 

прийняття ним звіту (протокол підтвердження). 

Орган казначейства приймає документи від клієнтів упродовж операційного 

дня. Кошти списуються з рахунка платника тільки на підставі першого примірника 

розрахункового документа власника рахунка, крім гарантованих доручень. 

Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунків клієнтів 

здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством, а також за 

рішенням судових органів та постановами органів виконавчої служби. 

Детальна інформація про операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на 

аналітичних рахунках. Дані цих рахунків повинні бути тотожними відповідним 

рахункам синтетичного обліку. 

Інформація, що формується за даними аналітичного і синтетичного обліку 

відображається в регістрах бухгалтерського обліку. Казначейство України розробляє 

та затверджує форми регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення 

інформації в них. Регістри повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища 

і підписи або інші кодовані знаки, що дають змогу ідентифікувати осіб, які їх 

склали. 

Органи казначейства ведуть такі обов'язкові регістри аналітичного та 

синтетичного обліку операцій: книги, особові картки, оборотно-сальдові та 

сальдові відомості, оборотно-сальдові та сальдові баланси рахунків тощо. Вони 

призначені для хронологічного, систематичного чи комбінованого накопичення, 

групування та узагальнення інформації з первинних документів. Записи у регістрах 

бухгалтерського обліку відображаються на підставі первинних облікових 

документів в момент здійснення операції. 

Інформація про відкриті та закриті аналітичні рахунки установ та організацій, 

які обслуговуються в органах казначейства, відображається у книзі реєстрації 

рахунків. У книзі відображається порядковий номер операції, назва установи та 

організації, номер аналітичного рахунка та дата його відкриття або закриття. 

Повна інформація про власника, відкритого в органах казначейства рахунку, 

облік планових показників та рух бюджетних коштів знаходить своє відображення 

в особовій картці аналітичного рахунку клієнта. Записи в особових картках 

відображаються в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Відображені в 



особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-

сальдової і сальдової відомості, що є підставою для складання органами 

казначейства звітності про виконання бюджетів. 

В оборотно-сальдових відомостях відображається інформація в розрізі всіх 

аналітичних рахунків про вхідні залишки на початок дня, дебетові та кредитові 

обороти за день та вихідні залишки на кінець операційного дня. Інформація, 

відображена в оборотно-сальдових відомостях, використовується для звірки 

відповідності підсумкових даних особових рахунків клієнтів. 

У сальдових відомостях відображають тільки вихідні залишки на кінець дня. 

У сальдовій відомості відображається розгорнута інформація в розрізі залишків 

аналітичних рахунків, підсумки за якими мають відповідати даним щоденного 

сальдового балансу. 

Регістрами синтетичного обліку операцій з бюджетними коштами є оборотно-

сальдовий і сальдовий баланси рахунків. У щоденному оборотно-сальдовому 

балансі відображаються вхідні залишки коштів на початок дня, обороти за дебетом і 

кредитом за день та вихідні залишки на кінець дня по балансових та позабалансових 

рахунках усіх класів. У ньому також відображаються підсумки залишків та оборотів 

коштів за кожним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. 

Оборотно-сальдовий баланс складається з метою перевірки правильності, 

достовірності та логічної погодженості показників проведених операцій. 

Крім оборотно-сальдового балансу в автоматичному режимі щоденно 

формується сальдовий баланс рахунків,де відображаються лише вихідні залишки на 

кінець дня по рахунках 1-9 класів. Інформація, відображена у сальдовому балансі за 

рахунками 1-4 класів, засобами електронного зв'язку щоденно передається до 

Казначейства України (на центральний рівень). 

Правильність складання оборотно-сальдового та сальдового балансів 

контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і 

пасивом. Наявність такої рівності є обов'язковою умовою для відкриття нового 

операційного дня в органі казначейства. 

Схема проходження та відображення в обліку й звітності операцій з 

бюджетними коштами наведена на рисунку 2 



 

Рис. 2 Проходження та відображення в обліку операцій з бюджетними 

коштами 

У випадку виявлення помилкових записів в бухгалтерському обліку 

проводиться їх виправлення, порядок якого залежить від часу їх виявлення в 

регістрах. 

Виявлені помилки до заключення щоденного оборотно-сальдового 

балансу виправляються зворотними записами на рахунках, на яких зроблені 

неправильні записи, та проведенням правильних записів. 

У разі виявлення помилки за внутрішньо-казначейськими операціями 

складаються виправні меморіальні ордери в чотирьох примірниках, із яких: 

- перший служить підставою для бухгалтерського проведення; 

- другий та третій є свідченням записів по дебету та кредиту відповідних 

рахунків (при необхідності надається клієнту); 

- четвертий примірник використовується для внутрішнього контролю і 

знаходиться в книзі виправних ордерів. 

Помилкові записи, виявлені після складання щоденного оборотно-

сальдового балансу та місячного балансу, а також після 31 грудня, але до складання 

річного бухгалтерського звіту, виправляються шляхом коригуючих проводок. 

Порядок та особливості застосування коригуючих проводок встановлюються 

Казначейством України. 

Первинні документи, регістри, що пройшли обробку, і були підставою для 

складання звітності, підлягають обов'язковій передачі до архіву. Казначейство 

України самостійно встановлює порядок формування та зберігання первинних 

документів, регістрів і звітності, що забезпечує їх сувору схоронність. 



 

4. План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання 

Державного і місцевих бюджетів України  

Для забезпечення потреб ведення бухгалтерського обліку операцій з 

виконання державного та місцевих бюджетів та складання фінансової та бюджетної 

звітності наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 

119 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та 

місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації і типів операцій. 

План рахунків бухгалтерського обліку з виконання державного та місцевих 

бюджетів - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що 

використовується для детальної та повної реєстрації фінансових операцій і 

забезпечення потреб складання фінансової звітності згідно з вимогами бюджетного 

процесу на відповідний бюджетний період. 

План рахунків надає змогу здійснювати детальний і повний облік операцій, 

пов'язаних з виконанням бюджетів, а також своєчасно надавати детальну, 

достовірну і змістовну інформацію керівництву органів казначейства, доходів і 

зборів, державної служби статистики, фінансових органів, іншим користувачам. 

План рахунків розроблено на основі міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та звітності, що ґрунтуються на таких принципах: 

- законність - звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які 

передбачені законодавчими та нормативними актами; 

- достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності 

фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів; 

- повнота бухгалтерського обліку - всі операції з виконання бюджетів в 

органах казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без 

будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні результати операцій органів казначейства, яка може впливати на рішення, 

що приймаються на її основі. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за 

умови, якщо облікова політика та процедури органів казначейства забезпечать 

виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці правила 

застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та 

ситуацій; 



- дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в 

бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає 

касовому методу ведення бухгалтерського обліку; 

- прийнятність вхідного балансу - залишки на рахунках на початок 

поточного звітного періоду мають відповідати залишкам станом на кінець 

попереднього звітного періоду; 

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та 

розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх 

юридичною формою; 

- суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, 

корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її 

відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів 

звітності; 

- доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття 

економічних рішень; 

- відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і 

детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з 

необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей 

звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача; 

- сталість - постійне, упродовж бюджетного року, застосування обраних 

методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у 

фінансових звітах; 

- правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур; 

- обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів; 

- незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних 

періодів); 

- співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через 

співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за 

певний період часу; 

- своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої 

та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання 



бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету, тощо, та інших 

користувачів; 

- безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес 

виконання бюджетів є постійним; 

- консолідація - складання зведеної фінансової звітності про виконання 

бюджетів в цілому по системі Казначейства України з урахуванням підвідомчих 

органів (головних управлінь та управлінь казначейства) в розрізі бюджетів, за 

винятком залишків за внутрісистемними розрахунками; 

- окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі 

рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому 

вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними за винятком клірингових (рахунків 

за розрахунками), технічних та транзитних рахунків. При побудові Плану рахунків 

враховано особливості обслуговування державного та місцевих бюджетів в органах 

казначейства за умови функціонування єдиного казначейського рахунка, 

дотримання загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку 

та складання звітності з виконання бюджетів. 

Структура плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним 

змістом операцій з бюджетними коштами та враховує особливості організації 

бюджетного процесу. Така деталізація рахунків здійснюється з метою отримання 

необхідної інформації про виконання бюджетів на всіх його стадіях, а також 

проведення дієвого контролю за цим процесом. 

Відповідно до цього План рахунків охоплює 9 класів і поділяється на три 

логічні частини: балансові рахунки, бюджетні рахунки (рахунки доходів і видатків 

бюджету), меморандні і позабалансові рахунки, кожна з яких включає декілька 

класів (рис. 14.3). 

I. Балансові рахунки: 

- Клас перший. Активи. 

- Клас другий. Зобов'язання. 

- Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів. - Клас 

четвертий. Розрахунки. 

II. Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки): 



- Клас п'ятий. Результат виконання бюджету. - Клас шостий. Доходи бюджету. 

- Клас сьомий. Видатки бюджету. 

III. Меморандні і позабалансові рахунки: - Клас восьмий. Управлінський 

облік. 

- Клас дев'ятий. Позабалансовий облік. 

 

Рис. 3 Структура плану рахунків бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів 

Перший клас Плану рахунків включає єдиний казначейський рахунок 

Державної казначейської служби в Національному банку України, кореспондентські 

рахунки Казначейства України в інших банках, розміщені депозити, цінні папери, 

надані бюджетні кредити та позички, інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на 

рахунках), субрахунки єдиного казначейського рахунка - рахунки, відкриті в 

головних управліннях казначейства та інші. Всі рахунки першого класу активні. 

Другий клас включає зобов'язання, які виникають в процесі виконання 

бюджетів, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами 

та депозитами, за іншими зобов'язаннями. Всі рахунки другого класу пасивні. 

Третій клас включає операції з надходженнями державного та місцевих 

бюджетів; надходженнями, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів і 

фондами; коштами тимчасово віднесеними на доходи бюджету; коштами на 

рахунках розпорядників бюджетних коштів. Рахунки третього класу пасивні. 

У четвертому класі відображаються розрахунки, які виникають між 

бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позики і депозити, 

позицію Казначейства щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки. Всі рахунки 

четвертого класу активно-пасивні. 



П'ятий клас визначає результат виконання державного та місцевих бюджетів. 

Він включає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів. 

Рахунки п'ятого класу активно-пасивні. 

Шостий клас включає доходи державного та місцевих бюджетів, доходи, які 

підлягають розподілу; кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів. Всі рахунки 

шостого класу пасивні, крім рахунку 6911 "Контррахунок за операціями по доходах 

бюджетів", який є контрпасивним. 

Сьомий клас включає видатки державного та місцевого бюджетів. Всі рахунки 

сьомого класу активні за винятком таких рахунків: 713 групи "Кредитування 

державного бюджету за вирахуванням погашення", 723 групи "Кредитування 

місцевого бюджету за вирахуванням погашення", які є активно-пасивні, та 7911 

"Контррахунок за видатковими операціями", який є контрактивний, і 7921 

"Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення", який є 

активно-пасивним. 

Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні рахунки, які є елементом 

управлінського обліку і не відображаються в балансі про виконання бюджету. Цей 

клас включає: асигнування та кошти передані та отримані органами казначейства в 

процесі виконання бюджетів; розрахунки за коштами бюджетів отримані та 

передані; кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються 

органами казначейства; операції з фінансування. Рахунки 81 розділу "Кошти 

отримані" пасивні, рахунки 82, 83, 85 розділів - активні, рахунки 86 і 87 розділів 

активні і пасивні, а рахунки 8911 "Контррахунок за операціями управлінського 

обліку за переданими коштами" - контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за 

операціями управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний. 

У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові статті. Цей 

клас включає: планові показники за доходами та видатками бюджетів; інші планові 

показники; кошторисні призначення; асигнування; зобов'язання розпорядників 

бюджетних коштів; розрахункові документи, не оплачені у встановлений термін; 

зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними 

паперами, емітованими державою тощо. Залежно від призначення рахунки 90, 91, 

92, 94, 95, 97 розділів - пасивні; рахунки 93 та 98 розділів - активні. Рахунки: 9911 

"Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" - контрактивний та 



9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" - 

контрпасивний. 

 

5.  Побудова і характеристика рахунків  

Усі операції з виконання бюджетів, що здійснюються органами казначейства, 

повинні документально фіксуватися і відображатися на відповідних рахунках. 

Рахунок - це спосіб групування фінансово-економічної інформації для її 

поточного відображення в бухгалтерському обліку і для здійснення контролю за 

рухом і станом коштів: за їх надходженням, зарахуванням і перерахуванням за 

призначенням. 

Кожен рахунок призначений для реєстрації відповідних операцій по 

відображенню планових показників надходження та використання бюджетних 

коштів, боргових зобов'язань в процесі касового виконання бюджетів. На рахунках 

на підставі первинних документів накопичуються та систематизуються поточні дані 

лише за однорідними операціями. Так, для обліку касових видатків загального 

фонду державного бюджету відкривається балансовий рахунок 7111 "Видатки 

загального фонду державного бюджету", для обліку отриманих асигнувань 

загального фонду державного бюджету відкривається рахунок 8111 "Кошти 

загального фонду державного бюджету, отримані від вищестоящих органів 

державного казначейства". 

Залежно від того, які типи операцій по виконанню бюджетів відображаються в 

обліку, а також завдань обліку, рахунки поділяються на балансові, позабалансові, та 

рахунки для ведення управлінського обліку. 

Балансові рахунки призначені для забезпечення відображення у 

синтетичному обліку та бюджетній і фінансовій звітності інформації про операції з 

бюджетними коштами. 

Усі балансові рахунки є чотиризначними: перша цифра балансового рахунку 

відповідає класу рахунків; перша та друга - розділу рахунків (рахунки II порядку); 

перша, друга і третя - групі рахунків (рахунки III порядку). Балансові рахунки - це 

рахунки IV порядку. Наприклад, у балансовому рахунку 3141 "Надходження до 

загального фонду місцевих бюджетів": 



- 3 - ознака третього класу рахунків "Кошти бюджетів та розпорядників 

бюджетних коштів"; 

- 31 - ознака розділу рахунків 31 "Кошти бюджетів"; 

- 314 - ознака групи рахунків 314 "Кошти загального фонду місцевих 

бюджетів". 

Позабалансові рахунки - рахунки, що використовуються для обліку 

бухгалтерських операцій, які не належать ні до активів, ні до пасивів, зокрема: 

розписів бюджетних призначень, кошторисів і зобов'язань бюджетних установ, 

розрахункових документів з повернення надходжень до бюджетів, не оплачених у 

відповідний термін. 

Аналітичні рахунки позабалансового обліку для обліку планових показників в 

органах казначейства відкриваються за розділами 90-93. Для обліку узагальнених 

призначень головних розпорядників коштів державного бюджету і пропозицій про 

відкриття (виділення) асигнувань на центральному рівні відкриваються рахунки 

позабалансового обліку груп 908 і 909. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 

позабалансовому обліку відкриваються окремі контррахунки (контрактивний та 

контрпасивний) для активних і пасивних позабалансових рахунків. 

Для ведення управлінського обліку як однієї із складових системи обліку, що 

забезпечує складання звітності для прийняття управлінських рішень, 

відкриваються аналітичні рахунки управлінського обліку за 8 класом рахунків 

Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Для забезпечення 

кореспонденції рахунків у 8 класі відкриваються окремі контррахунки 

(контрактивний та контрпасивний) для операцій за переданими і отриманими 

коштами. 

У бухгалтерському обліку залежно від обсягів інформації для потреб 

управління та рівня узагальнення розрізняють синтетичні і аналітичні рахунки. 

Синтетичні рахунки надають узагальнені дані з економічно однорідних 

операцій щодо активів та джерел формування бюджетних коштів у грошовій оцінці. 

Синтетичні рахунки визначаються Планом рахунків і відкриваються на підставі 

статей балансу для обліку активів бюджету та джерел їх формування. 

Облік, що здійснюється на підставі таких рахунків, називається синтетичним 

(зведеним). Його дані використовуються при складанні балансу та інших форм 



фінансової звітності, служать інформаційною базою для аналізу виконання дохідної 

та видаткової частин бюджетів. 

Для деталізації інформації, що обліковується на синтетичних рахунках, 

оперативного управління та контролю за надходженням і використанням 

бюджетних коштів використовують аналітичні рахунки. Аналітичні рахунки 

відкриваються в розвиток певного синтетичного рахунку в розрізі кодів бюджетної 

класифікації доходів і видатків. 

Органи казначейства відкривають аналітичні рахунки в розвиток відповідного 

синтетичного рахунку, виходячи з потреби деталізації обліку. При цьому відкриття 

будь-яких аналітичних рахунків передбачає обов'язкові параметри, згідно з 

вимогами Казначейства України. Така деталізація обліку виконання бюджетів 

необхідна як для надання додаткової інформації при складанні звітності про 

виконання бюджетів, так і при підготовці проектів державного та місцевих 

бюджетів. 

Між синтетичними і аналітичними рахунками є нерозривний взаємозв'язок, 

оскільки на них на підставі одних і тих самих документів відображаються одні і ті ж 

операції, але з різним ступенем деталізації. На синтетичному рахунку 

відображається загальний результат однорідних операцій. Наприклад, по кредиту 

синтетичного рахунка 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" 

відображається загальна сума зарахованих доходів. На кожному аналітичному 

рахунку 6111 - конкретні суми поступлення доходів в розрізі видів доходів і 

територій, які в підсумку дадуть загальну суму доходів по синтетичному рахунку 

6111. 

Залежно від того, для яких статей балансу відкриваються рахунки, 

розрізняють активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. 

Активні рахунки призначаються для обліку коштів бюджетів на єдиному 

казначейському рахунку Казначейства України, наданих та неповернутих 

бюджетних кредитів, наданих короткострокових позик на покриття тимчасових 

касових розривів депозитних коштів, видатків загального та спеціального фондів 

бюджетів, планових показників за доходами бюджетів, розрахункових документів 

не оплачених в строк тощо. Активними рахунками є всі рахунки першого, частково 

сьомого, восьмого та дев'ятого класів. 



Пасивні рахунки призначаються для обліку зобов'язань, які виникають в 

процесі виконання бюджетів, доходів державного та місцевих бюджетів, коштів 

отриманих, планових показників, кошторисних призначень, зобов'язань 

розпорядників бюджетних коштів, отриманих асигнувань, коштів на рахунках 

бюджетів та розпорядників коштів. Пасивними є рахунки другого, третього, 

шостого, частково восьмого та дев'ятого класів. 

Активно-пасивні рахунки призначаються для обліку взаємних розрахунків, 

які виникають між бюджетами в процесі їх виконання; результатів виконання 

загального та спеціального фондів бюджетів; розрахунків за операціями з кредитами 

бюджетів. Активно-пасивними є рахунки четвертого, п'ятого, частково сьомого 

класів. 

За зовнішньою формою активні та пасивні рахунки нічим не відрізняються. 

Всі вони мають дебетову й кредитову сторони, використовуються для 

відокремленого відображення операцій, що обліковуються на них, мають однакові 

обов'язкові показники. Як на активних, так і на пасивних рахунках відображають 

сальдо (залишок) на початок звітного періоду; оборот за дебетом і кредитом 

рахунку, сальдо на кінець звітного періоду. 

Різниця полягає в тому, що в активних рахунках залишок може бути 

відображеним тільки по дебету, а у пасивному - лише по кредиту. Що стосується 

активно-пасивних рахунків, то вони можуть мати залишки коштів як за дебетом, так 

і за кредитом, залежно від проведених операцій. 

Підсумки дебетових залишків по активних і активно-пасивних рахунках 

повинні дорівнювати підсумкам кредитових залишків по пасивних і активно-

пасивних рахунках. Така рівність дебетових і кредитових залишків забезпечує 

складання балансу на підставі даних рахунків. 

Рахунок має назву, яка пишеться зверху посередині сторінки, а також номер, 

передбачений Планом рахунків. Структуру рахунка можна представити у вигляді 

двосторонньої таблиці, призначеної для ведення поточних записів операцій. Ліва 

сторона таблиці називається дебетом, права - кредитом. Незважаючи на однакову 

структуру рахунків, значення дебету і кредиту в активних і пасивних рахунках різне, 

що випливає з суті активів та пасивів бюджетів. 

Схема побудови активних і пасивних рахунків наведена у таблицях 1.1, 1.2. 



Таблиця 1.1. Схема активного рахунка 

Дебет Кредит 

Сальдо на початок дня  

Збільшення активів бюджетів (+) 
Зменшення активів 
бюджетів (-) 

Оборот за дебетом рахунку (підсумок 
операцій за день) 

Оборот за кредитом 
рахунку (підсумок операцій за 

день) 

Сальдо на кінець дня = сальдо на початок 
дня + оборот за дебетом - оборот за кредитом 

 

 

Таблиця 1.2. Схема пасивного рахунка 

Дебет Кредит 

 Сальдо на початок дня 

Зменшення пасивів 
бюджетів (-) 

Збільшення пасивів бюджетів (+) 

Оборот за дебетом рахунку 
(підсумок операцій за день) 

Оборот за кредитом рахунку (підсумок 
операцій за день) 

 
Сальдо на кінець дня = сальдо на початок 

дня + оборот за кредитом - оборот за дебетом 

Порядок відображення операцій на активних і пасивних рахунках розглянемо 

на прикладах. 

Приклад 1. Залишок коштів на початок операційного дня по активному 

рахунку 9313 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду 

державного бюджету" становив 2000 грн. Упродовж операційного дня збільшено 

планові показники по одному виду доходів на 3000 грн., по іншому - на 1000 грн. 

Одночасно зменшено планові показники по окремих видах доходів загального 

фонду державного бюджету на 500 грн. 

Дану операцію можна схематично зобразити на рисунку. 

Д-т Рахунок 9313 К-т 

Сальдо на початок дня Збільшено 
планові показники 

2000 
3000 1000 

Зменшено планові 
показники 00 

Оборот (всього збільшено) 4000 
Оборот (всього 
зменшено) 00 

Сальдо на кінець дня 5500  



У нашому прикладі початкове сальдо на активному рахунку становить 2000 

грн. Протягом операційного дня збільшення планових показників й оборот за 

дебетом становили 4000 грн., зменшення і, відповідно, кредитовий оборот - 500 грн. 

Дебетове сальдо на кінець операційного дня дорівнюватиме 5500 грн. (2000 + 4000 - 

500). 

Приклад 2. На початок операційного дня залишок коштів на рахунку 6111 

"Доходи загального фонду державного бюджету" становив 1000 грн. Протягом дня 

надійшло доходів в сумі 2500 грн. Окрім того було повернуто помилково зараховані 

доходи в сумі 300 грн. та зайво сплачені до бюджету платежі в сумі 400 грн. 

Проілюструємо цю операцію за допомогою рисунка. 

Д-т Рахунок 6111 К-т 

Повернуто доходів:  
Сальдо на початок дня  
Надійшло доходів 

1000 
2500 

помилково зарахованих 300   

зайво сплачених 400   

Оборот(повернуто
) 

700 Оборот (надійшло) 2500 

 Сальдо на кінець дня 2800 

У даному випадку операції проводились на пасивному рахунку 6111. 

Початкове кредитове сальдо становило 1000 грн. За операційний день надійшло 

доходів у сумі 2500 грн. і, відповідно, оборот за кредитом становив 2500 грн. Крім 

того повернуто помилково та зайво зараховані доходи у сумі 300 грн. та 400 грн., 

відповідно дебетовий оборот становить 700 грн. Кредитове сальдо на кінець дня 

становитиме 2800 грн. (1000 + 2500 - 700). 

Наведені приклади переконливо доводять, що активні рахунки завжди мають 

дебетовий залишок (сальдо), оскільки не можна зменшити планові показники на 

суму, що перевищує доведені нормативними документами показники. Пасивні 

рахунки можуть мати тільки кредитовий залишок (сальдо), бо повернення коштів 

обмежується сумою доходів, яка зарахована до бюджету, тобто не можливо 

повернути більше доходів, ніж їх поступило. 

У казначейському обліку використовуються також контррахунки окремо для 

активних та пасивних рахунків.  

Відповіднорозрізняють контрактивні та контрпасивні рахунки.  



Контрактивні рахунки дозволяють проводити відображення бухгалтерських 

операцій за системою подвійного запису з активними рахунками, контрпасивні - 

відповідно з пасивними рахунками. 

Прикладом відображення операцій в кореспонденції з контрактивними 

рахунками є проведення касових видатків по загальному та спеціальному фондах 

бюджетів. Наприклад, проведення касових видатків по загальному фонду 

державного бюджету здійснюється таким подвійним бухгалтерським записом: 

Д-т 7111 - видатки загального фонду державного бюджету К-т 7911 - 

контррахунок за видатковими операціями. 

У кореспонденції з контрпасивними рахунками відображаються операції з 

обліку загального та спеціального фондів доходів державного та місцевих бюджетів. 

Наприклад, зарахування доходів спеціального фонду місцевого бюджету 

відображається таким бухгалтерським проведенням: 

Д-т 6911 "Контррахунок за операціями по доходах бюджетів" 

К-т 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються 

на спеціальні видатки". 

 

6. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках 

бухгалтерського обліку 

За своєю економічною природою будь-яка бюджетна операція викликає 

подвійні й рівновеликі зміни активів і пасивів бюджетів та характеризується 

взаємопов'язаністю операцій з бюджетними коштами. Для збереження цих 

властивостей і контролю за записами бюджетних операцій на рахунках у 

бухгалтерському обліку використовується спосіб подвійного запису. Це означає, що 

кожна операція, проведена з бюджетними коштами, реєструється в облікових 

регістрах по дебету одного і одночасно по кредиту іншого рахунка. 

Подвійний запис дозволяє з'ясувати економічний зміст бюджетної операції та 

правомірність її здійснення. Він також сприяє контролю за рухом активів і пасивів 

бюджету, показує наявність ресурсів бюджету та джерела їх формування. Оскільки 

запис операції відбувається одночасно по дебету одного і кредиту іншого рахунка, 

сума оборотів по дебету всіх рахунків повинна дорівнювати сумі оборотів по 



кредиту цих рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в 

записах або підрахунках, які повинні бути виявлені та виправлені. 

Кожна операція з виконання бюджетів відображається бухгалтерським 

проведенням. Органи казначейства при складанні проведень застосовують такі типи 

операцій: 

1) операції з коштами загального та спеціального фондів бюджетів - при 

відображенні сум проведених операцій через рахунки, відкриті в органах 

казначейства; 

2) взаємні розрахунки - при відображенні сум надходження до державного та 

місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та сум касових видатків, 

проведених за взаємними розрахунками між бюджетами; 

3) векселі - при відображенні сум погашених векселів у рахунок сплати до 

бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) або касових видатків, проведених 

векселями; 

4) інші розрахунки, в тому числі: 

- розрахунки за централізованими проплатами - при відображенні головним 

розпорядником коштів централізованих виплат за підвідомчі установи (витрат з 

оплати природного газу, теплопостачання, електроенергії на видатки установи 

тощо); 

- розрахунки за децентралізованими проплатами - при відображенні 

операцій з бюджетними коштами органами казначейства на територіальному рівні з 

подальшою передачею інформації про здійснені операції до Казначейства України 

(центральний рівень); 

- розрахунки за операціями з кредитами державного та місцевих 

бюджетів - при наданні, отриманні та поверненні кредитів загального та 

спеціального фондів бюджетів. 

У процесі відображення операцій з бюджетними коштами на рахунках 

бухгалтерського обліку між ними виникає кореспонденція (взаємозв'язок) і такі 

рахунки називаютьсякореспондуючими.А форма вираження взаємозв'язку між 

двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них операцій з 

виконання бюджетів способом подвійного запису, характеризує кореспонденцію 

рахунків. 



Наприклад, зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до 

загального фонду державного бюджету відображається на рахунках за 

надходженнями, відкритими в органах казначейства таким проведенням: 

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 

К-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету". 

Більшість бюджетних операцій мають стандартний характер і кореспонденція 

рахунків може бути представлена у вигляді бухгалтерських проводок (записів). 

Бухгалтерською проводкою (записом) є кореспонденція рахунків на підставі 

даних конкретної бюджетної операції та плану рахунків із зазначенням суми, на яку 

проведена дана операція. За кожним бухгалтерським записом криється певний 

економічний зміст проведеної операції. Наприклад: 

Д-т 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються 

на спеціальні видатки" 

К-т 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із 

спеціального фонду місцевого бюджету". 

Дана бухгалтерська проводка означає, що на підставі розпорядження 

фінансовий орган виділив із спеціального фонду місцевого бюджету певну суму 

коштів на особовий рахунок головного розпорядника для їх подальшого 

перерозподілу розпорядникам третього ступеня та одержувачам. 

Бухгалтерська проводка містить номер і найменування рахунка, а також 

позицію за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків та суму запису в них. 

Наприклад: 

Д-т 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із 

загального фонду місцевого бюджету" 

К-т 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду 

місцевого бюджету". 

Кореспонденція цих рахунків означає, що з особового рахунка головного 

розпорядника коштів згідно з розподілом бюджетних коштів перераховано 

асигнування на реєстраційний рахунок розпорядника коштів нижчого рівня для 

здійснення ним видатків. 

Відображення операцій з бюджетними коштами на рахунках бухгалтерського 

обліку в органах казначейства має певні особливості. Це пов'язано з тим, що 



методологія ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів в органах 

казначейства при відображенні окремої бухгалтерської операції на двох 

кореспондуючих рахунках передбачає проведення одночасного запису 

взаємопов'язаних з нею операцій також на інших рахунках. Використання 

програмного забезпечення для обслуговування внутрішньої платіжної системи 

казначейства дозволяє при первинному введенні інформації в базу даних одночасно 

в автоматичному режимі відображати весь комплекс взаємопов'язаних 

бухгалтерських проведень. Наприклад, зарахування податків, зборів, інших платежів 

до загального фонду державного бюджету у бухгалтерському обліку відображається 

у такій послідовності: 

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 

К-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету". 

Одночасно інформація про надходження коштів до бюджету наростаючим 

підсумком з початку року в автоматичному режимі відображається на рахунках 

шостого класу: 

Д-т 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 

К-т 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету". 

Разом з тим здійснюється проведення з віднесення відповідної суми на 

зменшення планових показників (в частині поточних розписів), яке відображається 

на позабалансових рахунках: 

Д-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 

К-т 9311 "Поточні планові показники за доходами загального фонду 

державного бюджету". 

Слід зазначити, що при одночасному відображенні операцій з бюджетними 

коштами на кількох рахунках не порушується принцип подвійного запису, оскільки 

бюджетні операції взаємопов'язано відображаються за дебетом і кредитом різних 

рахунків на одну і ту ж суму. Використання способу одночасного відображення у 

бухгалтерському обліку кількох взаємопов'язаних операцій робить їх більш 

наочними та дозволяє відслідкувати логічну взаємоув'язку руху бюджетних коштів. 

Разом з тим у казначейській практиці мають місце також бухгалтерські 

записи, коли тільки один рахунок дебетується і один кредитується на одну і ту ж 

суму, тобто коли кореспондуються між собою тільки два рахунки. Прикладом таких 



простих бухгалтерських проведень є операція щодо зарахування нез'ясованих 

надходжень в органах казначейства: 

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 

К-т 3811 "Нез'ясовані надходження на рахунках в органах казначейства". 

Відображені на аналітичних рахунках за допомогою подвійного запису 

операції з бюджетними коштами дозволяють отримувати повну й достовірну 

інформацію про виконання дохідної та видаткової частин державного та місцевих 

бюджетів. 

7. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами 

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують 

бюджетні відносини, є Бюджетний кодекс, закон про державний бюджет, рішення 

про бюджет місцевого самоврядування. Крім того, для забезпечення казначейського 

обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами органи казначейства 

керуються наступними нормативно-інструктивними документами: 

- Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської 

служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів Україні від 

21.10.2013 року № 885; - Порядком казначейського обслуговування доходів та 

інших надходжень державного бюджету, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 29.01.2013 р. № 43; 

- Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів", 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938; 

- Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню 

державного бюджету, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та 

Державного казначейства України від 11.08.2008 № 327; 

- Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню 

місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 

14.12.2007 р. № 233; 

- іншими нормативно-інструктивними документами. 

Бюджет будь-якого рівня формується за рахунок доходів загального і 

спеціального фондів. Усі надходження до державного та місцевих бюджетів 

зараховуються на бюджетні рахунки за надходженнями, відкриті в органах 



казначейства. Для відображення в казначейському обліку операцій з виконання 

бюджетів за доходами використовується рахунки першого "Активи", третього 

"Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів", шостого "Доходи 

бюджету", восьмого "Управлінський облік" та дев'ятого "Позабалансовий облік" 

класів. 

Кошти, які зараховуються в доходи відповідного бюджету, в органах 

казначейства відображаються на аналітичних рахунках третього класу Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Щоденно проводяться регламентні роботи з акумуляції коштів, їх розподілу та 

перерахуванню. Тобто, в автоматичному режимі за допомогою програмного 

забезпечення кошти з конкретних аналітичних рахунків зараховуються на котлові 

(узагальнюючі) рахунки третього класу. 

З цих рахунків на підставі затверджених нормативів та схем зарахувань кошти 

перераховуються на рахунки відповідних бюджетів для подальшого здійснення 

видатків. Після завершення регламенту рахунки третього класу з обліку доходів 

обнулюються і одночасно знаходять своє відображення на рахунках третього класу з 

обліку коштів відповідних бюджетів. 

Особливість казначейського обліку доходів полягає в тому, що при 

зарахуванні доходів бюджетів на рахунки третього класу вони одночасно 

відображаються на рахунках шостого класу "Доходи бюджету". Ці рахунки 

передбачені для обліку доходів бюджетів наростаючим підсумком з початку року. 

Органи казначейства також ведуть облік планових показників за доходами на 

підставі розпису державного і місцевих бюджетів в розрізі платежів за кодами 

бюджетної класифікації доходів на відповідних рахунках 9-го класу 

„Позабалансовий облік планові показники за доходами в розрізі видів надходжень. 

При завершенні бюджетного року рахунки шостого класу з обліку доходів 

закриваються, а залишки коштів переносяться з метою виведення результатів 

виконання бюджетів на рахунки п'ятого класу. 

Кошти, які після завершення щоденних регламентних робіт за доходами 

перераховуються на рахунки з обліку коштів бюджетів, одночасно відображаються в 

обліку на рахунках восьмого класу "Управлінський облік". 



Органи казначейства здійснюють також повернення помилково або зайво 

сплачених до бюджетів податків, зборів, інших платежів. Повернення цих сум 

здійснюється з рахунків третього класу з одночасним відображенням на рахунках 

шостого класу. За умови відсутності коштів третього класу платіжні документи на 

повернення коштів обліковуються на рахунках дев'ятого класу "Розрахункові 

документи, неоплачені в строк". По мірі поступлення коштів здійснюється 

повернення платежів з одночасним відображенням на рахунках третього, шостого та 

дев'ятого класів. 

 

8. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видатками 

Основними законодавчими та нормативно-правовими документами, на 

підставі яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку виконання видаткової 

частини бюджетів,є: 

- Бюджетний кодекс України; 

- закон про державний бюджет; 

- рішення органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети; 

- Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407; 

- Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938; 

- Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2002 року № 228; 

- Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників 

бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 

казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 02.03.2012 р. № 309; 

- Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської 

служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів Україні від 

21.10.2013 р. № 885; 



- Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню 

державного бюджету, затверджений наказом Міністерства фінансів України та 

Державного казначейства України від 11.08.2008 № 327; 

- Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню 

місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 

14.12.2007 р. № 233. 

Організація роботи щодо здійснення видатків розпочинається із внесення в 

базу даних органів казначейства (до початку бюджетного періоду) інформації про 

мережу розпорядників та одержувачів, які утримуються за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів. 

Для обліку операцій за видатками державного і місцевих бюджетів органами 

казначейства використовуються відповідні рахунки класу 1 "Активи", класу 3 

"Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів", класу 7 "Видатки 

бюджету", класу 8 "Управлінський облік" та класу 9 "Позабалансовий облік". 

Згідно з отриманими річними розписами призначень державного та 

відповідного місцевого бюджету органи казначейства реєструють в обліку планові 

показники річних та помісячних розписів за видатками. 

Розпорядники коштів відповідно до витягів із бюджетних розписів подають до 

органів казначейства річні кошторисні призначення та помісячні плани асигнувань. 

Відповідно до доведених розписів здійснюється відкриття (виділення) асигнувань 

загального та спеціального фондів бюджетів (за винятком власних надходжень), 

згідно з затвердженими кошторисами проводяться касові видатки. 

Доведені обсяги бюджетних асигнувань, передбачені в кошторисах, планах 

асигнувань і планах використання бюджетних коштів, є підставою для взяття 

розпорядниками та одержувачами коштів бюджетних зобов'язань. Наявність узятих 

на облік реєстрів бюджетних зобов'язань і бюджетних фінансових зобов'язань, 

підтвердних документів, а також залишків коштів на рахунках розпорядників коштів 

є обов'язковою умовою для проведення видатків. 

На підставі поданих розпорядниками коштів платіжних та підтверджуючих 

документів здійснюються видатки по оплаті рахунків за виконані роботи, надані 

послуги, отримані товарно-матеріальні цінності. Вищезазначені операції 

відображаються у бухгалтерському обліку як проведені касові видатки. 



9. Відображення в обліку результатів виконання бюджетів 

Виведенню результатів виконання бюджетів за поточний бюджетний період 

передує клопітка підготовча робота. Зокрема, перевіряються первинні документи і 

записи в облікових регістрах на предмет повноти та правильності відображення 

операцій з виконання бюджетів. Детальній перевірці підлягають також обороти і 

залишки за рахунками синтетичного обліку. 

До закінчення бюджетного року в органах казначейства проводиться 

інвентаризація рахунків з обліку доходів, видатків бюджетів та інших коштів. На 

основі результатів проведеної інвентаризації визначається стан рахунків, відкритих 

в органах казначейства упродовж бюджетного року, та доцільність їх відкриття 

(перевідкриття) відповідно до закону про державний бюджет (рішення про місцевий 

бюджет) на наступний бюджетний період. 

За наявності залишків невикористаних асигнувань загального та спеціального 

фондів місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ) на 

рахунках розпорядників та одержувачів коштів на кінець року вони списуються 

(повертаються) до відповідного бюджету. Невитрачені у попередньому бюджетному 

періоді залишки коштів за власними надходженнями бюджетних установ 

переносяться на відкриті (перевідкриті) рахунки наступного бюджетного періоду. 

При списанні коштів з рахунків розпорядників і одержувачів до відповідних 

бюджетів в органах казначейства здійснюються бухгалтерські проведення у 

зворотному порядку до перерахування асигнувань. Тобто, на суму списаних 

залишків зменшуються асигнування загального та спеціального фондів бюджетів та 

одночасно збільшуються поточні бюджетні призначення. При цьому на суму 

залишків списаних коштів із реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів 

коштів не уточняються планові показники в частині затверджених розписів 

асигнувань та кошторисних призначень. 

В останній робочий день поточного бюджетного періоду органи казначейства 

визначають результати виконання бюджетів окремо по загальному та спеціальному 

фондах. Територіальні органи казначейства визначають результати виконання 

конкретних місцевих бюджетів. Результат виконання державного бюджету 

визначається у Казначействі України. Для цього інформація по обліку надходжень 

та видатків державного бюджету територіальними органами казначейства подається 



на центральний рівень, де вона консолідується і підлягає детальній обробці й 

аналізу. 

Після виведення результатів виконання бюджетів (не пізніше 31 грудня) 

органи казначейства проводять річне закриття рахунків (стаття 57 Бюджетного 

кодексу). За виняткових обставин Міністр фінансів може визначити інший термін 

закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів 

після закінчення бюджетного періоду (наказ Міністерства фінансів України від 

22.06.2012 р. № 758). 

По завершенню бюджетного року органи казначейства складають річну 

фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. У звітності 

відображаються узагальнені дані, які дають повну характеристику показників 

виконання бюджетів. Сформована на рівні головних управлінь звітність про 

виконання бюджетів подається до центрального апарату Казначейства для 

подальшої консолідації. Звітність про виконання місцевих бюджетів крім того 

подається територіальним фінансовим органам та органам місцевого 

самоврядування. 

У бухгалтерському обліку операції щодо визначення результатів виконання 

бюджетів здійснюються шляхом списання доходів і видатків на результат виконання 

бюджетів. Для відображення у бухгалтерському обліку операцій за результатами 

виконання державного та місцевих бюджетів використовують такі рахунки: 

5111 - результат виконання загального фонду державного бюджету; 

5112 - результат виконання спеціального фонду державного бюджету; 

5121 - результат виконання загального фонду місцевого бюджету; 

5122 - результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету; 

5911 - контррахунок за результатом виконання бюджету. 

Результат виконання державного і місцевих бюджетів визначається окремо за 

загальним і спеціальним фондами бюджетів. При цьому проводиться списання 

доходів і видатків на результат виконання бюджетів. В обліку ці операції 

відображаються такими бухгалтерськими проведеннями: 

1. Списання доходів бюджету на результат його виконання за загальним 

фондом: 

- з державного бюджету: 



Д-т 6111 - доходи загального фонду державного бюджету 

К-т 5111 - результат виконання загального фонду державного бюджету; 

- з місцевих бюджетів: 

Д-т 6121 - доходи загального фонду місцевого бюджету 

К-т 5121 - результат виконання загального фонду місцевого бюджету. 

2. Списання доходів бюджету на результат його виконання за спеціальним 

фондом бюджету: 

- з державного бюджету: 

Д-т 6112 - доходи спеціального фонду державного бюджету, які 

направляються на спеціальні видатки 

К-т 5112 - результат виконання спеціального фонду державного бюджету; 

- з місцевих бюджетів: 

Д-т 6122 - доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються 

на спеціальні видатки 

К-т 5122 - результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету. 

3. Списанню на результати виконання бюджетів підлягають також власні 

надходження бюджетних установ: 

- по державному бюджету: 

Д-т 6114 - власні кошти розпорядників коштів державного бюджету 

К-т 5112 - результат виконання спеціального фонду державного бюджету; 

- по місцевих бюджетах: 

Д-т 6124 - власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету 

К-т 5122 - результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету. 

4. На суму проведених операцій по списанню доходів на результати 

виконання бюджетів закриваються контррахунки 6 класу такими бухгалтерськими 

проведеннями: 

Д-т 5911 - контррахунок за результатом виконання бюджету К-т 6911 - 

контррахунок за операціями за доходами бюджетів. 

5. На результат виконання бюджетів списуються також проведені видатки: 

- по загальному фонду державного бюджету: 

Д-т 5111 - результат виконання загального фонду державного бюджету К-т 

7111 - видатки загального фонду державного бюджету; 



- по загальному фонду місцевих бюджетів: 

Д-т 5121 - результат виконання загального фонду місцевого бюджету К-т 7211 

- видатки загального фонду місцевого бюджету. 

6. Списання на результат виконання бюджетів видатків спеціального фонду 

відображається такими бухгалтерськими проведеннями: 

- по державному бюджету: 

Д-т 5112 - результат виконання спеціального фонду державного бюджету К-т 

7121 - видатки спеціального фонду державного бюджету; 

- по місцевих бюджетах: 

Д-т 5122 - результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету К-т 

7221 - видатки спеціального фонду місцевого бюджету. 

7. На суму проведених операцій по списанню видатків на результати 

виконання бюджетів закриваються контррахунки 7 класу по державному та 

місцевих бюджетах такими бухгалтерськими проведеннями: 

Д-т 7911 - контррахунок за видатковими операціями 

К-т 5911 - контррахунок за результатом виконання бюджету. 

Таким чином визначаються результати виконання бюджетів усіх рівнів, які 

можуть бути дефіцитними - коли видаткова частина бюджету перевищує дохідну, і 

профіцитними - якщо доходи бюджету перевищують видатки. Якщо на рахунках 

п'ятого класу, що відображають результати виконання загального та спеціального 

фондів бюджетів, складається дебетовий залишок, це свідчить про те, що з 

відповідного бюджету у поточному році проведено більше видатків ніж надійшло 

доходів. Тобто бюджет виконано з дефіцитом. Кредитовий залишок за рахунками 

п'ятого класу означає, що відповідний бюджет виконано з профіцитом. 

 

10. Характеристика звітності про виконання бюджетів 

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним 

етапом бухгалтерського узагальнення інформації. Відповідно до статей 58 та 80 

Бюджетного кодексу України звітність про виконання державного та місцевих 

бюджетів (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну 

звітність, де відображаються показники, що характеризують діяльність бюджетних 

установ та стан активів і зобов'язань держави. 



Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних 

узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та 

результати його виконання за звітний період. II складають з дотриманням принципу 

балансового узагальнення інформації про виконання бюджетів. 

Фінансова звітність в державному секторі надає інформацію, корисну для 

прогнозування рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які 

можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків 

та невизначеностей. 

Бюджетна звітність відображає стан виконання державного та місцевих 

бюджетів, містить інформацію про надходження та використання коштів, бюджетну 

заборгованість в розрізі бюджетної класифікації. 

Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку органів казначейства та окремих даних звітів розпорядників 

(одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, що забезпечує її реальність 

і достовірність. Вона повинна містити інформацію про всі проведені операції, які 

відображені в бухгалтерському обліку. Дані про виконання бюджету за поточний рік 

і за попередні періоди слугують базою для складання проекту бюджету наступного 

року, забезпечуючи таким чином належну якість бюджетного планування. 

Метою складання звітності про виконання бюджетів є надання користувачам 

повної, достовірної, своєчасної й неупередженої інформації щодо джерел 

надходження коштів і напрямів їх використання, фінансового забезпечення 

діяльності установи, отримання й використання ресурсів відповідно до 

затвердженого кошторису, стану виконання зобов'язань та дотримання бюджетного 

законодавства для прийняття ними виважених економічних рішень у сфері 

бюджетної діяльності. 

Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансову та 

бюджетну звітність, включаючи звітність підвідомчих органів з виконання 

державного та місцевих бюджетів. Дані цієї звітності використовуються для 

прийняття управлінських рішень у бюджетній сфері. Поряд з цим звітність 

розпорядників коштів і органів казначейства має важливе значення для складання 

статистики касового виконання державного бюджету, статистики доходів та 



видатків державного бюджету і статистики національних рахунків для економічного 

аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди. 

Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів 

характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої та 

виконавчої влади, широким колом науковців, економістів, ділових людей для 

найрізноманітніших цілей: планування, управління бюджетними коштами, оцінки і 

контролю використання бюджетних коштів. Відповідної інформації щодо виконання 

Державного бюджету України потребують також міжнародні фінансові організації, 

такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку та інші. 

Складання, зведення та надання звітності про виконання державного та 

місцевих бюджетів здійснюють органи Державної казначейської служби України. 

Діяльність щодо складання бюджетної звітності є достатньо складною. Вона 

повинна забезпечити формування об'єктивної, повної й достовірної інформації про 

стан та результати виконання бюджетів. 

Інформація, що наведена у фінансових і бюджетних звітах та примітках до 

них, повинна сприяти прийняттю своєчасних і виважених економічних рішень 

шляхом оцінки минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи 

коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість 

співставлення звітних даних за різні періоди, а також порівнювання звітності різних 

органів казначейства. Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та 

знаряддям управління соціально-економічним розвитком суспільства, має велике 

значення для оперативного управління бюджетною системою та процесом 

виконання бюджетів. 

Звітність про виконання бюджетів має також велике значення для соціально-

економічного розвитку суспільства. За допомогою показників бюджетної звітності 

можна дати оцінку стану виконання бюджетів, визначити тенденції та 

закономірності, що мають місце у суспільстві. На основі даних звітності 

аналізується стан виконання бюджетів, проводиться економічна робота на всіх 

рівнях управління бюджетними коштами. 

За результатами аналізу показників виконання бюджетів можна розраховувати 

вплив окремих чинників на відхилення заданих бюджетних показників, а відтак 



визначити шляхи наповнення дохідної та економії видаткової частин бюджетів усіх 

рівнів. Результати аналізу використовуються при складанні проектів бюджетів на 

наступний бюджетний період. Чималу роль відіграє звітність у забезпеченні 

економного витрачання бюджетних коштів, дотриманні бюджетної дисципліни 

учасниками бюджетного процесу. 

Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів є сукупністю 

впорядкованих, взаємопов'язаних показників, які характеризують умови, кількісні й 

якісні результати виконання бюджетів. Показники звітності ґрунтуються на 

інформації поточного бухгалтерського обліку, що забезпечує її реальність і 

достовірність. 

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів дають змогу: 

- спостерігати за ходом виконання бюджетів; 

- здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та 

управління бюджетними коштами; 

- аналізувати стан виконання державного та місцевих бюджетів, визначати 

перспективні напрямки формування бюджетів на наступні періоди. 

Обсяг форм і показників фінансової та бюджетної звітності залежить від рівня 

бюджету та виду звітності за термінами складання та подання. 

В економічній теорії є різні підходи щодо класифікації фінансової та 

бюджетної звітності. Залежно від різних класифікаційних ознак розрізняють такі 

види звітності (рис. 4): 

 

Рис. 4 Класифікація звітності 

За призначенням фінансова та бюджетна звітність поділяється на: - 

внутрішню звітність, яка використовується для касового планування, оперативного 



прогнозування, оцінки та контролю за операціями щодо виконання державного та 

місцевих бюджетів; 

- зовнішню звітність, яка складається з метою якісної та кількісної оцінки 

результатів виконання бюджетів для надання її відповідним органам в межах 

чинного законодавства. 

За обсягом показників, що відображають стан виконання 

бюджетів, розрізняють: 

- первинну звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку 

про виконання бюджетів; 

- зведену (консолідовану) звітність готують органи казначейства, включаючи 

звітність підвідомчих органів та розпорядників бюджетних коштів. 

За термінами складання і подання звітність про виконання державного і 

місцевих бюджетів є оперативною, місячною, квартальною та річною: 

- оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний або звіт за інший період, 

який визначено Казначейством України; 

- місячний, квартальний, річний звіти складаються органами казначейства за 

відповідний період. Місячна і квартальна звітність є проміжною (періодичною) і 

складається з наростаючим підсумком з поточного звітного року. Основною умовою 

складання місячного, квартального і річного звіту є те, що вони мають відповідати 

тій самій структурі, деталізації та бюджетній класифікації, що застосовувалися при 

затвердженні бюджету. Підставою для складання річної звітності є дані облікових 

регістрів та зведених звітів, і вона є логічним завершенням періодичної звітності. 

Для сприяння оперативному управлінню бюджетними ресурсами та 

оцінювання ризиків чинними нормативно-інструктивними документами органів 

казначейства передбачено складання управлінської звітності. Це звітність про стан 

та результати діяльності органів казначейства, яка використовується керівництвом 

центрального апарату для планування, контролю та прийняття відповідних 

управлінських і економічних рішень. 

 

 

 



11. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової та бюджетної 

звітності 

Прийняття виважених економічних рішень у бюджетній сфері потребує 

оперативної, надійної та місткої інформації про фактичні результати бюджетних 

операцій, яка би з максимальною точністю відображала реальний стан виконання 

державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо виконання бюджетів 

відображається у відповідних формах фінансової та бюджетної звітності органів 

казначейства та бюджетних установ, які враховують національні особливості 

держави та розробляються відповідно до міжнародних стандартів і досвіду країн з 

розвинутою ринковою економікою. 

Форми фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів і 

кошторисів бюджетних установ і порядок їх заповнення, періодичність, способи та 

порядок їх надання встановлюються Міністерством фінансів України з урахуванням 

вимог Бюджетного кодексу та закону про державний бюджет. При цьому форми 

звітності повинні: 

- відповідати загальноприйнятим вимогам міжнародних стандартів; 

- базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими 

даними звітів бюджетних установ, а також первинного аналітичного обліку в 

органах казначейства; 

- бути оптимальними за своєю кількістю та складом статистичних показників; 

- не дублювати наявні форми статистичної звітності; 

- розкривати кількісні та якісні сторони явищ, що вивчаються; 

- бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм 

електронної обробки. 

Основним принципом складання форм фінансової та бюджетної звітності є 

використання економічних показників безпосередньо із баз даних казначейства. 

Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів складається на 

основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка формується з 

дотриманням таких принципів: 

- законності - звітність повинна відповідати правилам і процедурам, які 

передбачені чинним законодавством; - достовірності - правдиве відображення у 

звітності фінансових операцій держави 



з дотриманням вимог відповідних нормативних актів; - повноти 

бухгалтерського обліку - всі операції з виконання бюджетів підлягають реєстрації 

органами казначейства на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків; 

- дати операції - операції з виконання бюджетів реєструються у 

бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає 

касовому методу ведення бухгалтерського обліку; 

- прийнятності вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного 

звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного 

періоду; 

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та 

розкриваються у звітності відповідно до їх економічної сутності, а не за їх 

юридичною формою; 

- суттєвості - у звітах має відображатися вся істотна інформація, корисна для 

прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або 

перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності; 

- доречності - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних 

рішень; 

- відкритості - фінансові та бюджетні звіти мають бути достатньо зрозумілими 

і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з 

необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей 

звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача. 

- сталості - постійне упродовж бюджетного періоду застосування методів 

обліку. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у 

фінансових звітах; 

- правильності - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур, 

достовірне 

відображення інформації; - обережності - обґрунтована, розсудлива оцінка 

фактів; 

- незалежності - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних 

періодів); 



- співставності - можливість визначення тенденцій виконання бюджетів через 

співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за 

певний період часу; 

- своєчасності - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та 

виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджетів, 

готують пропозиції щодо їх складання тощо, інших користувачів; 

- безперервності - оцінка активів здійснюється виходячи з того, що процес 

виконання бюджетів є постійним (упродовж бюджетного року); 

- консолідації - складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про 

виконання бюджетів в цілому по системі Казначейства з урахуванням підвідомчих 

головних управлінь та управлінь в розрізі бюджетів, за винятком залишків за 

внутрішньосистемними розрахунками; 

- окремого відображення активів і пасивів - усі рахунки активів та пасивів 

оцінюються окремо і відображаються у розгорнутому вигляді; 

- інших принципів бухгалтерського обліку і звітності, що відповідають 

міжнародним стандартам. 

Таким чином, інформація, що наведена у звітах та примітках до них, повинна 

бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною. Фінансова та бюджетна 

звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів 

виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою 

та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

З метою забезпечення повноти і достовірності інформації звітність про 

виконання бюджетів формується, узагальнюється та консолідується двома 

паралельними потоками: 

- розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають звітність до органу 

казначейства за місцем обслуговування та до бюджетної установи вищого рівня; 

- в системі казначейства звітність узагальнюється територіальними органами 

та консолідується на центральному рівні, що потребує злагодженої та тісної 

взаємодії між ними. 



 

12. Загальний порядок формування звітності бюджетними установами 

Відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів з 

питань бюджетних відносин бюджетні установи та організації, основна діяльність 

яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 

результатами своєї діяльності складають і подають фінансову та бюджетну звітність 

про виконання кошторисів установі вищого рівня (до сфери управління якої вони 

належать) та органу казначейства, у якому вони обслуговуються. 

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, а також зведена звітність головних розпорядників, 

до подачі розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або іншим користувачам 

повинні бути перевірені й завізовані відповідним органом казначейства, засвідчені 

підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм звітності і форм 

щодо розкриття її елементів. 

Віза органу казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до 

встановлених вимог, дані звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського 

обліку органів казначейства і підлягають консолідації у зведеній звітності 

розпорядників бюджетних коштів вищого рівня. 

Звітність бюджетних установ складається згідно з національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за формами, що 

затверджуються Міністерством фінансів України. Форми звітів подаються до 

відповідних органів казначейства на паперових та електронних носіях у вигляді 

транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи 

казначейства. 

Фінансова та бюджетна звітність складається та подається за належністю 

установами й організаціями, які утримуються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. 

Подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів здійснюється згідно з графіком, встановлених у межах термінів, 



визначених постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2000 р. за № 419 "Про 

затвердження Порядку подання фінансової звітності". 

Не слід забувати, що по мірі внесення змін і вдосконалення бюджетного 

законодавства постійно відбуваються зміни щодо обсягу та порядку складання форм 

звітності. Запровадження нової бюджетної класифікації, поява нових форм 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджетів, мають бути 

враховані у відповідних нормативних документах, що визначають порядок 

складання звітності. Це зумовлено також потребою в отриманні систематизованої, 

більш чіткої та повної інформації про використання коштів державного та місцевих 

бюджетів бюджетними установами. 

Розпорядники бюджетних коштів, які отримують асигнування на виконання 

окремих програм як від свого розпорядника вищого рівня, так і від інших 

міністерств, у фінансових звітах відображають усі операції про суми отриманих 

коштів та їх використання. Фінансовий звіт такого розпорядника включається до 

зведеного фінансового звіту розпорядника вищого рівня. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. 

Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з 

початку звітного року. 

Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності, квартальної та 

річної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і 

закінчується в останній день звітного місяця (кварталу, року). 

З метою врахування операцій, проведених у натуральній формі, у 

консолідованому звіті про виконання бюджетів вони умовно прирівнюються до 

планових показників надходжень та касових видатків. За операціями, проведеними у 

натуральній формі, вносяться зміни до спеціального фонду кошторису на підставі 

довідок установленої форми, які подаються до органів казначейства до закінчення 

звітного періоду. 

Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету 

розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі або іноземній 

валюті, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету у 

національній валюті України до закінчення звітного року органами казначейства на 



підставі Довідки про надходження у натуральній формі або Довідки про операції в 

іноземній валюті за встановленим порядком. 

До завершення бюджетного року перед складанням річної фінансової та 

бюджетної звітності відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів № 419 

бюджетні установи проводять інвентаризацію активів та зобов'язань. Інвентаризації 

підлягає все майно установи (у тому числі незавершене капітальне будівництво, 

незакінчений капітальний ремонт та незавершене виробництво) і всі види 

фінансових зобов'язань. 

Дані про фактичні залишки матеріальних цінностей звіряються з наявністю 

вказаних цінностей за даними бухгалтерського обліку. За результатами звірки 

складаються висновки про виявлені недостачі або надлишки та вносяться пропозиції 

з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, 

покращення обліку та контролю за їх збереженням. 

Органи казначейства перевіряють дані щодо планових показників та 

зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань на кінець звітного періоду, 

повноти і правильності відображення у формах звітності окремих операцій, 

відповідність показників звітів даним казначейського обліку. Правильність 

складання фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих 

показників у відповідних формах фінансових звітів. При цьому звіти розпорядників 

і одержувачів бюджетних коштів перевіряються на відповідність даних фінансової 

та бюджетної звітності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку 

органів казначейства. 

Дані бухгалтерського обліку органу казначейства за операціями з 

обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що 

формуються в інформаційній системі Казначейства України, вважаються 

остаточними. 

Органи казначейства проводять аналіз фінансової та бюджетної звітності, на 

підставі якого розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів надсилаються 

листи з аналізом розрахунків і вимогами щодо здійснення заходів, спрямованих на 

недопущення утворення простроченої та небюджетної заборгованості. 

За результатами перевірки звітів працівники органів казначейства складають 

обхідні протоколи та формують висновки, де зазначаються дані щодо кількості 



форм звітності, динаміка зростання чи зменшення дебіторської та кредиторської 

заборгованості та надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених 

недоліків. 

З метою недопущення простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості органи казначейства проводить роз'яснювальну роботу з 

розпорядниками та одержувачами коштів, здійснюють моніторинг зареєстрованих 

фінансових зобов'язань, проводять роботу щодо їх своєчасного погашення, 

здійснюють ініціювання претензійно-позовної роботи. 

Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності з виконання як 

бюджетів, так і кошторисів бюджетних установ, здійснюється відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів. 

У державному секторі поступово запроваджуються Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

(ІР8А8). Розробка та запровадження Положень (стандартів) здійснюється відповідно 

до Плану-графіка затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності у державному секторі, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 09.04.2007 р. № 504. 

 

13. Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів 

Фінансова звітність про виконання державного бюджету за відповідний 

звітний період (квартал, рік) складаються з метою надання повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам 

для прийняття рішень та отримання узагальнених підсумкових даних. 

Зміст та форми фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до 

визнання і розкриття її елементів визначаються Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової 

звітності", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 28.12.2009 р. № 

1541. Норми Положення (стандарту) застосовуються бюджетними установами та 

фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. 

Згідно з Національним положенням фінансова звітність складається з: балансу, звіту 



про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів 

та приміток до звітів. 

Відповідно до ст. 60-61 Бюджетного кодексу фінансова звітність про 

виконання Державного бюджету України включає: 

- звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 

- звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України; 

- звіт про рух грошових коштів; 

- звіт про власний капітал. 

Склад та порядок складання місячної, квартальної і річної звітності, вимоги до 

розкриття її елементів визначаються Порядком складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. Згідно з Порядком 

розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, складають звітність про 

виконання кошторисів за такими формами: 

Фінансову звітність: 

- "Баланс" (форма № 1)  

- "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма № 9д, № 9м2); 

- "Звіт про рух грошових коштів" . 

Усі три форми фінансової звітності складаються розпорядниками бюджетних 

коштів та подаються до органів казначейства та розпорядників бюджетних коштів 

вищого рівня в кінці бюджетного року. Крім цього щокварталу розпорядники 

складають "Баланс" (форму № 1). Місячної фінансової звітності розпорядники 

коштів не формують. 

Бюджетну звітність: 

- "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 

- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги" (форма № 4-1 д, № 4-1м) (додаток 5); 

- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3 д, № 4-3м) (додаток 7); 



- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма № 4-4 д) 

(додаток 8); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій) " (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) 

(додаток 9); 

- "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 

- "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) 

(додаток 11); 

- Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат 

спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються 

за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12). 

У такому самому обсязі складаються й зведені квартальні та річні звіти про 

виконання зведених кошторисів доходів і видатків головними розпорядниками 

бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи. 

Зазначені форми бюджетної звітності (крім додатку 12) розпорядники коштів 

державного та місцевих бюджетів щокварталу та в кінці року подають до органів 

казначейства та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня. Місячна звітність, 

яка включає додатки 9-12, подається до органів казначейства за місцем 

обслуговування. Це пояснюється тим, що вся інша інформація, необхідна органам 

казначейства для заповнення всіх форм звітності про виконання державного та 

місцевих бюджетів, відображена в даних обліку казначейства та знаходиться в базі 

даних програмно-технічного комплексу АС "Є-Казна". 

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові 

організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з державного та 

місцевих бюджетів як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних 

програм) складають бюджетну звітність про використання отриманих бюджетних 

коштів за такими формами: 

- "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 



- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) 

(додаток 9); 

- "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 

- "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) 

(додаток 11). 

Зазначені форми бюджетної звітності одержувачі бюджетних коштів 

щокварталу та в кінці року подають до органів казначейства та розпорядників 

бюджетних коштів вищого рівня. Місячна бюджетна звітність подається до органів 

казначейства за формами, передбаченими додатками 9-11. 

Фінансову звітність до органів казначейства та розпорядників 

бюджетних коштів вищого рівня одержувачі коштів не подають. Це 

пояснюється тим, що одержувачі коштів повинні звітуватися тільки за 

отримані і використані ними бюджетні кошти 

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України складають: 

- із фінансової звітності - Баланс, форма та порядок заповнення якого 

встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів. Щокварталу та 

в кінці бюджетного року Баланс подається до Казначейства України та Міністерства 

фінансів. 

- із бюджетної звітності: 

• "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 

• "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7); 

• "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 



• "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13); 

• "Звіт про виконання бюджету Фонду". 

Зазначені форми бюджетної звітності щокварталу та в кінці року подаються 

відповідними Фондами до Казначейства України та Міністерства фінансів. 

Щомісячно Фондами формується лише Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами (форми № 7д, № 7м), який подається до Казначейства України. 

Звіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) щоквартально 

подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій 

палаті. 

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у 

Пояснювальній записці  та формах щодо розкриття елементів фінансової і 

бюджетної звітності до неї. 

 

14. Загальний порядок складання та подання звітності органами 

казначейства 

Основою для складання звітності про виконання бюджетів слугують дані 

бухгалтерського обліку, які накопичуються і зберігаються в інформаційній системі 

казначейства, дані звітів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та 

інформація фінансових органів. За результатами складання і консолідації звітності 

проводиться оцінка стану виконання державного та місцевих бюджетів, 

прогнозування надходження та використання бюджетних коштів, приймаються 

управлінські рішення у бюджетній сфері. 

Фінансова та бюджетна звітність формується засобами програмного 

забезпечення Казначейства України. Органи казначейства перевіряють зведені звіти 

розпорядників бюджетних коштів на відповідність даним, зафіксованим у 

казначейському бухгалтерському обліку та звітності. Дані зведеної звітності 

головних розпорядників бюджетних коштів повинні бути тотожними аналогічним 

зведеним звітним даним органів казначейства за кодами бюджетної класифікації 

видатків. 

Сформована управліннями (відділеннями) казначейства звітність подається до 

головних управлінь казначейства засобами електронного зв'язку і на паперових 

носіях. Головні управління казначейства консолідують фінансову і бюджетну 

звітність шляхом додавання показників звітності підвідомчих установ до 



аналогічних показників своєї звітності. Консолідовану звітність про виконання 

бюджетів головні управління казначейства у паперовому та електронному вигляді 

подають в установлені терміни до Департаменту консолідованої звітності 

Казначейства України. 

При складанні квартальної та річної звітності головні управління казначейства 

разом із формами звітності подають Інформацію щодо уточнення окремих 

показників звітних даних. 

Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати обов'язкова 

інвентаризація активів, зобов'язань, включаючи облік на позабалансових рахунках, 

під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та 

оцінка. За результатами інвентаризації органів казначейства вживають заходів щодо 

врегулювання виявлених розбіжностей. 

Звітність про виконання місцевих бюджетів до подачі її вищестоящому органу 

казначейства подається до фінансових органів, органів місцевої влади та 

самоврядування для звірки даних, проведення аналізу показників звітності та 

погодження. Завізована звітність про виконання місцевих бюджетів передається 

головному управлінню казначейства для подальшої її передачі на центральний 

рівень. 

Терміни подання фінансової та бюджетної звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів органам казначейства нижчого рівня та установам 

і організаціям, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, встановлюються з 

таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання місячної, квартальної та 

річної звітності вищестоящим органам казначейства відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. 

Усі форми місячної, квартальної та річної звітності, підписані керівником та 

головним бухгалтером, зберігаються у паперовому вигляді в органах казначейства, 

які склали звітність. 

Місячна бюджетна звітність та квартальна фінансова і бюджетна звітність 

складаються наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна фінансова та 

бюджетна звітність складається за звітний рік. 



 

15. Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання 

державного бюджету 

Склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і 

річної звітності про виконання державного бюджету та вимоги до розкриття 

інформації у звітності визначаються Інструкцією про складання органами Державної 

казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, 

затвердженою наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 р. № 

52. 

Згідно з Інструкцією бюджетна звітність про виконання державного 

бюджету складається та подається за такими формами: 

- Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до 

Інструкції); 

- Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції); 

- Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету 

(додаток 3 до Інструкції). 

Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та 

подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 4 до Інструкції). 

Місячна та річна звітність складається та подається за формами, визначеними 

додатками 1-4 до Інструкції. 

Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними 

додатками 1 та 4 до Інструкції. 

Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній 

записці, яка подається до органів казначейства разом з формами квартальної та 

річної бюджетної звітності. 

Бюджетна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету 

складається у такому обсязі: 

Звіт про виконання державного бюджету (форма № 2м складається на 

підставі даних бухгалтерського обліку з виконання державного бюджету за 

загальним та спеціальним фондами і включає три розділи: 

- Розділ І "Доходи" складається органами казначейства по загальному та 

спеціальному фондах державного бюджету в розрізі кодів класифікації доходів 



бюджету на підставі даних аналітичного обліку, що повинні бути звірені з даними 

органів податкової та митної служб. - Розділ II "Видатки" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного 

обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку 

органів казначейства повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників 

і одержувачів коштів державного бюджету. - Розділ III "Кредитування" охоплює 

операції з надання (повернення) кредитів із загального та спеціального фондів 

державного бюджету і складається за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування 

бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіт про бюджетну 

заборгованість (форма № 7мдб) складається окремо за загальним і спеціальним 

фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів, 

попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих 

бюджетних фінансових зобов'язань. Ця форма передбачає два розділи: 

- Розділі І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості 

розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету. Розділ містить інформацію про 

заборгованість розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету, як за 

видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми 

зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку 

звітного періоду. 

- Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів 

коштів державного бюджету за окремими програмами" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування 

бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів 

коштів. Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання. 

Звіт про використання коштів з резервного фонду державного 

бюджету складається на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному 

фонду державного бюджету та містить інформацію про проведені видатки за 



рахунок коштів резервного фонду. Заповнюється за кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків і кодів класифікації кредитування бюджету кредитування 

бюджетів по загальному фонду державного бюджету, які здійснювались за рахунок 

коштів резервного фонду. 

У Сальдовому балансі рахунків відображаються активи, зобов'язання, кошти 

бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, розрахунки, результат виконання 

бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету, дані управлінського та 

позабалансового обліку (1-9 класи Плану рахунків). При складанні місячного, 

квартального та річного звітів у Сальдовому балансі відображається сальдо рахунків 

бухгалтерського обліку на початок звітного року та на кінець останнього дня 

звітного періоду (місяця, кварталу, року). Дані Сальдового балансу рахунків повинні 

бути тотожними відповідним даним інших форм звітності. 

До квартального та річного звіту органами казначейства 

складається пояснювальна записка, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності, роз'яснення окремих 

питань, що виникли в процесі складання форм звітів. У пояснювальній записці 

наводяться: основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за 

доходами та видатками; зміни, які вплинули на стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості; причини відмов в оплаті рахунків, а також наявність випадків 

несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення 

помилково або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування 

сум податку на додану вартість та сплачених штрафних санкцій. 

Пояснювальна записка складається з наступних розділів: 

I. "Доходи державного бюджету" - наводиться інформація про надходження 

до загального та спеціального фондів бюджету; перелік доходів, які складають 

найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення або 

зменшення доходів (за умови наявності таких випадків). 

II. "Видатки державного бюджету" - наводиться інформація про видатки 

загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих 

асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного 



використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець 

попереднього та початок звітного року. 

III. "Кредитування" - наводиться пояснення до інформації, наведеної у графі 

"Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 

(додаток 8 до Інструкції) та залишків на кінець звітного періоду на балансових 

рахунках 1531, 1532, 1533 та 1534. 

IV. "Бюджетна заборгованість ", де наводиться інформація щодо даних 

місячного Звіту про бюджетну заборгованість, який формується по строку здачі 

квартального звіту, а саме: причини наявності незареєстрованих фінансових 

зобов'язань (кредиторської заборгованості), причини невідповідності між даними на 

кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ) 

тощо. 

- Заборгованість за окремими програмами, де наводиться перелік програм, 

за якими на балансових рахунках 151 групи "Кредити, надані з державного 

бюджету" у Сальдовому балансі рахунків наведена заборгованість, яка не 

відображена в інших формах звітності; інформація про причини, з яких вказана 

заборгованість не відображена. 

У Пояснювальній записці зазначається інформація щодо: 

- програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, 

асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України; 

- розшифровки окремих показників звітності: пояснення невідповідності 

даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших 

обставин, за якими є необхідність надання пояснень; 

- залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 

"Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 

"Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", рахунками 361 групи 

"Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків". 

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається 

необхідною для пояснення звіту або інформування за результатами складання 

звітності, і розкривається в: 

- довідці про перераховані відкриті асигнування державного бюджету 

Головним транзитним управлінням Державної казначейської служби України на 



здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів. Заповнюється базовими 

Головними управліннями Казначейства при складанні річної звітності окремо за 

загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних 

бухгалтерського обліку; 

- довідці про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам 

бюджетних коштів, де відображається інформація про кількість розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; кількість реєстраційних, спеціальних 

реєстраційних рахунків та інших рахунків, відкритих їм в органі казначейства; 

- довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, 

наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм 

власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної 

реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках та суми 

списаної реструктуризованої заборгованості; 

- довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою 

допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів 

України на умовах повернення; 

- довідці установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, 

відкритих на ім'я органів казначейства, які склалися станом на перше число місяця 

року, наступного за звітним. 
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ПОЛОЖЕННЯ  
про організацію бухгалтерського обліку і звітності про 
виконання державного та місцевих бюджетів в органах 

Державної казначейської служби України 

I. Загальні положення 
1.1. Це Положення встановлює організаційні засади ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної 
казначейської служби України (далі - органи Казначейства). 

1.2. У цьому Положенні застосовуються терміни, визначені Бюджетним кодексом Українита 
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють питання ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності в Україні. 

1.3. В органах Казначейства ведуться бухгалтерський та управлінський обліки, які 
ґрунтуються на єдиній методологічній та інформаційній базі. 

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій про 
виконання бюджетів, а також інших операцій, які здійснюються через рахунки, відкриті в органах 
Казначейства, і не відносяться до операцій про виконання бюджетів, та надання користувачам 
інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та зміни в них. На 
основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова та бюджетна звітність. 

Управлінський облік забезпечує керівництво органів Казначейства оперативною інформацією 
для планування, управління ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунку, оцінки та 
контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів. 

1.4. Органи Казначейства ведуть бухгалтерський облік і складають звітність у грошовій 
одиниці України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і 
звітності в грошовій одиниці України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, 
установленим Національним банком України на дату здійснення операції або на останній день 
звітного періоду. 

1.5. Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів з питань ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів затверджуються наказом 
організаційно-розпорядчого характеру Державної казначейської служби України (далі - 
Казначейство України). 

II. Загальні правила ведення бухгалтерського обліку в органах 
Казначейства 

2.1. Бухгалтерський облік повинен забезпечувати: 
дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
взаємозв'язок даних синтетичного і аналітичного обліку; 
хронологічне та систематичне відображення всіх операцій про виконання бюджетів у 

регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних документів та можливість відображення їх 
в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та управління; 

відображення детальної інформації про кожну операцію та параметри операцій для складання 
внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю; 

накопичення і систематизацію даних обліку в розрізі показників, необхідних для складання 
звітності. 

2.2. Бухгалтерський облік про виконання державного та місцевих бюджетів в органах 
Казначейства ведеться із застосуванням програмного забезпечення, за допомогою якого в 



автоматизованому режимі здійснюються накопичення, обробка, систематизація та передача 
інформації користувачам. 

2.3. Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити 
відображення всіх операцій, достовірність інформації, збереження її в електронному вигляді, а 
також можливість здійснення подальшого контролю. 

2.4. Детальна інформація про операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на 
аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені 
Казначейством України. 

Перевірка тотожності даних аналітичних рахунків і відповідних рахунків синтетичного обліку 
обов'язково здійснюється не рідше одного разу на місяць. 

Звірка аналітичного обліку із синтетичним проводиться відповідальними виконавцями за 
рахунками перевірочної відомості з даними відповідних рахунків щоденного оборотно-сальдового 
балансу. 

Свідченням проведеної звірки аналітичного обліку із синтетичним (даних перевірочної 
відомості з щоденним оборотно-сальдовим балансом) є підписи посадових осіб органу 
Казначейства - головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) та інших відповідальних 
працівників структурних підрозділів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання 
звітності. 

2.5. Органи Казначейства до настання терміну подання звітності відображають у 
бухгалтерському обліку операції після дати звітності (балансу) за плановими показниками, 
бюджетними фінансовими зобов’язаннями, операції з виконання бюджетів, обліку боргових 
зобов’язань держави, здійснені поза казначейським обслуговуванням, тощо з метою забезпечення 
включення всіх операцій до місячної та квартальної звітності про виконання державного та 
місцевих бюджетів за відповідний звітний період. 

2.6. Після завершення бюджетного періоду в термін, визначений Міністерством фінансів 
України, органи Казначейства відображають у бухгалтерському обліку операції після дати 
звітності (балансу) за плановими показниками, бюджетними зобов’язаннями, бюджетними 
фінансовими зобов’язаннями, операції з виконання бюджетів, обліку боргових зобов’язань 
держави, здійснені поза казначейським обслуговуванням, тощо, операції із закриття рахунків та 
визначення результату виконання Державного бюджету України за звітний період з метою 
забезпечення включення всіх операцій до річної звітності про виконання державного та місцевих 
бюджетів за відповідний звітний період. 

Регламент роботи органів Казначейства по завершенні бюджетного періоду та на початку 
нового бюджетного періоду щороку затверджується наказом організаційно-розпорядчого 
характеру Казначейства України за погодженням з Міністерством фінансів України. 

III. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку 
3.1. Підставою для бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих 

бюджетів в органах Казначейства є первинні документи, які фіксують факти здійснення операцій. 
Первинні документи можуть складатися в паперовій формі та/або у вигляді електронних 
документів у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін. 

3.2. Первинні документи як у паперовій формі, так і в електронному вигляді для надання їм 
юридичної сили повинні мати обов'язкові реквізити, встановлені Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 

Документи (незалежно від способу виготовлення), які подають розпорядники і одержувачі 
бюджетних коштів та інші клієнти (далі - клієнти) до органу Казначейства, мають бути особисто 
підписані уповноваженими особами клієнта, а їх підписи скріплені печаткою. На електронний 
документ накладається електронний цифровий підпис відповідно до вимог законодавства про 
електронні документи та електронний документообіг. 

Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, повертаються органами 
Казначейства без виконання клієнтам, від яких вони надійшли. 

3.3. Регістри бухгалтерського обліку (далі - регістри) операцій (відомості, книги, журнали, 
картки обліку тощо) забезпечують хронологічне, систематичне чи комбіноване накопичення, 
групування та узагальнення інформації з первинних документів. Регістри повинні мати назву, 
період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, що дають змогу 
ідентифікувати осіб, які їх склали. 



Записи в регістрах здійснюються на підставі первинних документів. Контроль за 
правильністю відображення операцій в регістрах здійснюють особи, які склали і підписали ці 
регістри. Форми регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них визначає 
Казначейство України. 

3.4. Доступ до регістрів повинен бути обмежений. 
3.5. Первинні документи, регістри, що пройшли обробку, та звітність підлягають обов'язковій 

передачі до архіву. 
Казначейство України самостійно встановлює порядок формування та зберігання первинних 

документів, регістрів і звітності, що забезпечує їх сувору схоронність. 
У разі зберігання первинних документів і регістрів в електронному вигляді органи 

Казначейства зобов'язані надавати їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників 
операцій, а також контролюючих та правоохоронних органів у межах їх повноважень, 
передбачених законодавством. 

Зберігання первинних документів та регістрів, що пройшли обробку і були підставою для 
складання звітності, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує керівник органу Казначейства. 

Видача первинних документів, регістрів, звітності з структурних підрозділів з питань ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності та/або з архіву працівникам інших структурних 
підрозділів може проводитися тільки за рішенням керівника органу Казначейства або його 
заступника. 

3.6. Копії первинних документів, регістрів та звітів можуть бути вилучені тільки за рішенням 
відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, відповідно до вимог законодавства 
України. Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, 
передбачених законодавством. Обов’язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у 
порядку, встановленому законодавством. 

Вилучення оригіналів первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітів 
здійснюється тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, 
передбачених законодавством. 

IV. Звітність 
4.1. Звітність про виконання бюджетів включає фінансову та бюджетну звітність. 
4.2. Фінансова та бюджетна звітність про виконання бюджетів складається відповідно до 

вимог Бюджетного кодексу України на основі даних бухгалтерського обліку та окремих даних 
звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

Форми фінансової та бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів України. 
Питання організації роботи зі складання Казначейством України звітності про виконання 

бюджетів регламентується окремими наказами організаційно-розпорядчого характеру 
Казначейства України. 

4.3. Зміни даних фінансової та бюджетної звітності внаслідок допущених помилок, що 
належать як до поточного, так і до минулих бюджетних періодів, проводяться в тому звітному 
періоді, в якому були виявлені помилки. 

4.4. Управлінська звітність - звітність про стан та результати діяльності органів Казначейства, 
яка використовується керівництвом Казначейства України для планування, контролю та прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Форми, порядок складання та подання управлінської звітності встановлюються наказами 
організаційно-розпорядчого характеру Казначейства України. 

 
  


