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ВСТУП 

 

З переходом України до ринкових відносин відбулися докорінні зміни 

політичних і економічних основ державності, кардинальна реконструкція економіки, 

формування нової фінансової системи та ринкових інститутів. Існуюча раніше система 

державного фінансового контролю з використанням державних ресурсів, орієнтована 

на економіку, в якій основна роль належала державній власності, у сучасних умовах 

господарювання практично повністю втратила свою дієвість та ефективність. Про це 

свідчать зростаючі кожного року обсяги фінансових порушень і зловживань. У той же 

час у державі утворилася низка розрізнених контролюючих органів, які не є 

самостійними, не пов’язані між собою узгодженою нормативно-правовою базою, не 

мають єдиної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а їхні дії недостатньо 

координовані. Все це негативно впливає на результативність фінансового контролю, 

основними завданнями якого є попередження та припинення фінансових 

правопорушень і, відповідно, підвищення ефективності економіки.  

Одночасно з вирішенням фінансових проблем у підприємств, установ і 

організацій, а також окремих громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, 

постійно виникають колізії юридичного характеру. 

Для кваліфікованого вирішення таких проблем необхідно не тільки правова 

освіта, а і спеціальні знання з макро- та мікроекономіки, фінансового, управлінського і 

податкового обліку, економічного аналізу, державного фінансового контролю і аудиту. 

 Метою даного посібника є допомога студентам у вивченні наступних навчальних 

дисциплін: 

 Державний фінансовий контроль; 

 Аудит; 

 Контроль і ревізія; 

 Судово-бухгалтерська експертиза. 

В процесі використання посібника студенти поглиблюють теоретичні знання і 

практичні навички з цих дисциплін, знайомляться із законодавчими та нормативними 

актами України, діяльністю Аудиторської палати України, Державної контрольно-

ревізійної служби. 

У процесі вивчення вищенаведених навчальних дисциплін перед студентами 

поставлені такі завдання: 

1) засвоєння теоретичних засад функціонування системи фінансового контролю; 

2) опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів з 

фінансового контролю; 

3) набуття практичних навичок з організації фінансового контролю, виконання 

комплексу процедур, оформлення результатів контрольних дій. 

 

 



 5 

Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96- ВР 

(витяг) 

 Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 

яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.  

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. {Офіційне тлумачення положення частини другої 

статті 19 див. в Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 (v007p710-09 ) 

від 16.04.2009} 

 

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 – V 

(витяги) 

Розділ V 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА  

 

  Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства  

 1. Верховна Рада України здійснює контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства у процесі:  

     1) визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період;  

     2) розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України;  

     3) внесення змін до закону про Державний бюджет України;  

     4) виконання закону про Державний бюджет України, у тому числі шляхом 

заслуховування звітів про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти 

головних розпорядників коштів державного бюджету про використання ними 

бюджетних коштів та результати виконання відповідних бюджетних програм);  

     5) розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України;  

     6) використання кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій.  

     Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо 

виконання нею повноважень, визначених Конституцією України (254к/96-ВР). {Абзац 

частини першої статті 109 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2592-VI (2592-

17) від 07.10.2010}  

 2. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

належать:  
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     1) підготовка питання щодо бюджетної політики на наступний бюджетний період та 

попередній розгляд проекту закону про Державний бюджет України;  

     2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів висновків 

щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють 

бюджетні відносини;  

     3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет 

України та підготовка проекту рішення щодо цього звіту для розгляду Верховною 

Радою України;  

     4) попередній розгляд інформації Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України, Державного казначейства України, інших центральних органів 

виконавчої влади про стан виконання закону про Державний бюджет України протягом 

відповідного бюджетного періоду;  

     5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд висновків і 

пропозицій Рахункової палати). {Пункт 5 частини другої статті 109 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010}. 

     За зверненням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають інформацію про 

державний бюджет та місцеві бюджети, необхідну йому для підготовки та 

попереднього розгляду бюджетних питань.  

     3. Комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання 

щодо бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про 

Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання 

Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати 

щодо використання коштів Державного бюджету України) у частині, що віднесена до 

компетенції комітетів. {Частина третя статті 109 в редакції Закону № 2592-VI 

(2592-17) від 07.10.2010}  

     Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю у бюджетному процесі  

     1. До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за 

використанням коштів Державного бюджету України, в тому числі на обслуговування і 

погашення державного боргу.  

     2. Рахункова  палата подає Верховній Раді України висновки та пропозиції щодо 

стану використання коштів Державного бюджету України за підсумками кожного 

кварталу. {Стаття 110  в редакції Закону № 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010}  

     Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових 

органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства  

     1. Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так 

і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.  

     Міністерство фінансів України в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію 

єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, координує та спрямовує діяльність органів виконавчої влади, 

уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, 

javascript:OpenDoc('2592-17');
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визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню 

систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, якщо інше не передбачено 

законодавством.  

     2. Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства на кожній стадії бюджетних програм щодо місцевих бюджетів.  

     3. Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи у встановленому 

законодавством порядку одержують від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх 

форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час 

складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх 

виконання.  

     Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства  

     1. До повноважень Державного казначейства України з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:  

     1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету 

та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;  

     2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;  

     3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису 

бюджету;  

     4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів 

відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі 

застосування программно-цільового методу у бюджетному процесі);  

     5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним 

бюджетним асигнуванням.  

     Державне казначейство України в межах своїх повноважень забезпечує організацію 

та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за 

виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності. {Абзац сьомий 

частини першої статті 112 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-

17) від 23.12.2010}  

     Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби щодо 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства  

     1. До повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби щодо контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:  

     1) цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету та місцевих 

бюджетів (включаючи проведення державного фінансового аудиту);  

     2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних 

під державні (місцеві) гарантії;  

     3) достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових 

бюджетних показників;  
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     4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів 

відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);  

     5) веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної 

звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування 

программно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;  

     6) станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників 

бюджетних коштів.  

     2. Головне контрольно-ревізійне управління України щомісячно надає Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України звіти про 

узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства.  

     Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства  

     1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні місцеві ради з 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:  

     1) контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет;  

     2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом, законом про Державний бюджет 

України та рішенням про місцевий бюджет.  

     Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства  

     1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених 

бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які 

використовуються у бюджетному процесі, здійснюється:  

     1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим – щодо бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим значення та районних бюджетів 

Автономної Республіки Крим;  

     2) обласними державними адміністраціями - щодо районних та міських (міст 

обласного значення) бюджетів;  

     3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі – щодо 

районних у цих містах бюджетів;  

     4) районними державними адміністраціями – щодо міських (міст районного 

значення), селищних, сільських бюджетів та бюджетів їх об'єднань, що створюються 

згідно із законом;  

     5) виконавчими органами міських рад – щодо бюджетів районів у містах, сіл, селищ 

чи міст районного значення, що входять до складу цих міст.  
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Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ  

ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

    

  Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства  

     1. Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником 

бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним 

законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 

виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме:  

     1) включення недостовірних даних до бюджетних запитів;  

     2) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання;  

     3) визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних 

показників;  

     4) планування надходжень або витрат державного бюджету (місцевого бюджету), не 

віднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України;  

     5) порушення встановленого порядку або термінів подання проекту закону про 

Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) на розгляд 

Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);  

     6) порушення встановленого порядку або термінів розгляду проекту та прийняття 

закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);  

     7) прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог цього Кодексу чи 

закону про Державний бюджет України (в тому числі щодо складання бюджету в 

частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів);  

     8) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження державного бюджету 

(місцевого бюджету) з дефіцитом або профіцитом;  

     9) включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не 

віднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України;  

     10) зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського 

рахунка (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують 

за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету;  

     11) зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено цим Кодексом чи 

законом про Державний бюджет України, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення 

поділу податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з 

порушенням визначених розмірів;  

     12) здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) 

гарантій з порушенням вимог цього Кодексу;  

     13) прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного 

(місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій;  

     14) розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог цього 

Кодексу;  



 10 

     15) створення позабюджетних фондів, порушення вимог цього Кодексу щодо 

відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів;  

     16) порушення порядку або термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів 

та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердження 

у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними 

обґрунтуваннями;  

     17) порушення порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних 

програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);  

     18) порушення встановлених термінів доведення документів про обсяги бюджетних 

асигнувань до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачів 

бюджетних коштів;  

     19) порушення порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в органах 

Державного казначейства України;  

     20) взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням 

повноважень, встановлених цим Кодексом чи законом про Державний бюджет 

України;  

     21) порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, включаючи 

необґрунтовану відмову в реєстрації або несвоєчасну реєстрацію бюджетних 

зобов'язань;  

     22) порушення вимог цього Кодексу при здійсненні попередньої оплати за товари, 

роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і 

термінів здійснення такої оплати;  

     23) здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних 

зобов'язань, за відсутності підтверджуючих документів чи при включенні до платіжних 

документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні 

платежу органами Державного казначейства України;  

     24) нецільове використання бюджетних коштів;  

     25) порушення вимог цього Кодексу при здійсненні витрат державного бюджету 

(місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний 

бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет);  

     26) надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням 

вимог цього Кодексу та/або встановлених умов кредитування бюджету;  

     27) здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання 

бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету 

всупереч цьому Кодексу;  

     28) здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до цього 

Кодексу мають проводитися з іншого бюджету;  

     29) здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч цьому Кодексу чи закону про 

Державний бюджет України;  

     30) порушення вимог цього Кодексу щодо виділення коштів з резервного фонду 

бюджету;  
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     31) порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації;  

     32) включення недостовірних даних до звітів про виконання державного бюджету 

(місцевого бюджету), річного звіту про виконання закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет), а також порушення порядку та термінів 

подання таких звітів;  

     33) порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності про виконання бюджетів;  

     34) порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної 

звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у неповному обсязі;  

     35) невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних 

установ, даним бухгалтерського обліку;  

     36) включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а 

також порушення порядку та термінів подання таких звітів;  

     37) видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону;  

     38) здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних 

бюджетів всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України;  

     39) порушення вимог статті 28 цього Кодексу щодо оприлюднення та доступності 

інформації про бюджет;  

     40) інші випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного 

процесу.  

     Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства  

     1. За  порушення  бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу 

можуть застосовуватися такі заходи впливу:  

     1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою 

щодо усунення порушення бюджетного законодавства - застосовується в усіх випадках 

виявлення порушень бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного 

законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів;  

     2) зупинення операцій з бюджетними коштами – застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначені пунктами 1-3, 10, 11, 14-29, 32-36, 38 і 40 

частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 120 цього 

Кодексу;  

     3) призупинення бюджетних асигнувань - застосовується за порушення бюджетного 

законодавства, визначені пунктами 20, 22-29, 38 і 40 частини першої статті 116 цього 

Кодексу.  

     Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на 

взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від одного до трьох 

місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису 

бюджету (кошторису) у порядку, встановленому Міністерством фінансів України;  
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     4) зменшення бюджетних асигнувань - застосовується за порушення бюджетного 

законодавства, визначені пунктом 24 (стосовно розпорядників бюджетних коштів), 

пунктом 29 та пунктом 38 частини першої статті 116 цього Кодексу.  

     Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень на взяття 

бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк до завершення поточного 

бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та у разі 

необхідності з подальшим внесенням змін до закону про Державний бюджет України 

(рішення про місцевий бюджет) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України;  

     5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету - застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 24 (щодо субвенцій та 

коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів) частини першої статті 116 цього 

Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

     6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет – застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначене пунктом 7 частини першої статті 116 цього 

Кодексу, у порядку, встановленому статтею 122 цього Кодексу 

     7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів - застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини першої статті 116 цього 

Кодексу.  

     Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає стягнення органами 

Державного казначейства України коштів з місцевих бюджетів до державного 

бюджету, в тому числі і за рахунок зменшення обсягу трансфертів (дотації 

вирівнювання) місцевим бюджетам на відповідну суму, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України;  

     8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про Державний бюджет 

України, - застосовуються за порушення бюджетного законодавства згідно із таким 

законом.  

     Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства  

     1. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою 

щодо усунення порушення бюджетного законодавства може застосовуватися 

учасниками бюджетного процесу, уповноваженими цим Кодексом на здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства.  

     2. Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 цього Кодексу, 

приймається Міністерством фінансів України, органами Державного казначейства 

України, органами Державної контрольно ревізійної служби, місцевими фінансовими 

органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах встановлених їм 

повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта 

ревізії та доданих до них матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його підписання.  

     Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства 

встановлюються Міністерством фінансів України.  
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     3. Не допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені і усунені 

порушення бюджетного законодавства.  

     4. Інформація про результати здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законом.  

     Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів  

 Нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не 

відповідають: 

     бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України 

(рішенням про місцевий бюджет);  

     напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або 

в порядку використання бюджетних коштів;  

     бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання 

бюджетних коштів).  

     Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами  

     1.   Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких 

операцій із здійснення платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства. 

Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами визначається Кабінетом 

Міністрів України ( 21-2011-п).  

     2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на строк до 30 днів у межах 

поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом.  

     Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства  

     1. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, 

несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність 

згідно з законом.  

     2. Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем 

бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з 

законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від 

характеру вчинених ними діянь.  

     Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині 

міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  

     1. У разі порушення вимог цього Кодексу та закону про Державний бюджет України 

щодо складання відповідного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доходів 

та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, Кабінету Міністрів України надається право протягом 

місяця з дня набрання чинності рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, 

обласний бюджет, бюджети міст Києва та Севастополя звернутися до суду з 

одночасним клопотанням про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний 

місцевий бюджет до закінчення судового розгляду справи. Рада міністрів Автономної 
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Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

наступного дня після підписання Головою Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим чи відповідної місцевої ради рішення про місцевий бюджет або внесення до 

нього змін надсилають його Міністерству фінансів України.  

     2. У разі порушення вимог щодо складання бюджету згідно з цим Кодексом та 

законом про Державний бюджет України в частині міжбюджетних трансфертів, 

доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

голові обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

надається право протягом місяця з дня набрання чинності рішенням про районний, 

міський (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення), районний у містах Києві та Севастополі бюджети звернутися до суду з 

одночасним клопотанням про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний 

місцевий бюджет до закінчення судового розгляду справи. Районні державні 

адміністрації, виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної 

Республіки Крим та обласного значення) та районних у містах рад наступного дня 

після підписання керівником відповідної місцевої ради рішення про місцевий бюджет 

або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, 

виконавчим органам міських рад.  

     3. У разі порушення вимог щодо складання бюджету згідно з цим Кодексом, 

законом про Державний бюджет України чи рішенням районної, міської (міста 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) ради про 

бюджет в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, 

що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів голові районної 

державної адміністрації, голові виконавчого органу міської (міста республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення) ради надається право протягом 

місяця з дня набрання чинності рішенням про міський (міст районного значення), 

сільський, селищний та районний у місті бюджети звернутися до суду з одночасним 

клопотанням про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий бюджет 

до закінчення судового розгляду справи. Виконавчі органи міських міст районного 

значення, сільської, селищної, районної у місті рад наступного дня після підписання 

керівником рішення про відповідний бюджет або внесення до нього змін надсилають 

його районній державній адміністрації чи виконавчому органу міської (міста 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) ради.  

     4. У разі зупинення рішення про місцевий бюджет витрати місцевого бюджету 

здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 цього Кодексу.  

     Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України  

     1. Органи Державного казначейства України несуть відповідальність за:  

     1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 

про виконання бюджетів;  

     2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів;  
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     3) здійснення витрат з перевищенням показників, затверджених розписом бюджету;  

     4) порушення в процесі контролю за бюджетними повноваженнями при зарахуванні 

надходжень бюджету та здійсненні платежів за бюджетними зобов'язаннями 

розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних асигнувань;  

     5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих 

бюджетів.  

     2. Керівники органів Державного казначейства України несуть персональну 

відповідальність у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та 

невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих 

бюджетів, встановлених цим Кодексом.  

     Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення 

бюджетного законодавства  

     1. Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного 

законодавства може бути оскаржено у порядку, встановленому законом. Рішення може 

бути оскаржено в органі, що його виніс, або в суді протягом 10 днів з дня його 

винесення, якщо інше не передбачено законом.  

     2. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного 

законодавства не зупиняє виконання зазначеного рішення.  

     3. У разі визнання судом рішення про застосування заходу впливу за порушення 

бюджетного законодавства повністю чи частково незаконним особі, щодо якої воно 

було винесено, поновлюються обмежені таким рішенням права.  

     4. Рішення суду може бути оскаржено у порядку, встановленому законом. 

 

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 №2755 – VІ 

(витяги) 

ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ  

 

     Стаття 75. Види перевірок  

     75.1. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, 

документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.  

     Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової 

служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим 

Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, 

контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.  

     75.1.1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу 

державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків.  

     75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим 

Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання 
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роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на 

підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено 

законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та 

податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому 

законодавством порядку органом державної податкової служби документів та 

податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників 

податків.  

     Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка 

перевірок.  

     Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу 

державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, 

визначених цим Кодексом.  

     Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за 

місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права 

власності, стосовно якого проводиться така перевірка.  

     Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в 

приміщенні органу державної податкової служби.  

     75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 

провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших 

об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом 

державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками 

податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, 

патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, 

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, 

оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). 

{Підпункт 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3205-VI (3205-17) від 07.04.2011}  

     Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки  

     76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної 

податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або 

направлення на її проведення.  

     Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.  

     Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення 

камеральної перевірки не обов'язкова.  

     76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється 

відповідно до вимог статті 86 цього Кодексу.  

     Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок  

javascript:OpenDoc('3205-17');
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     77.1. Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку 

проведення планових документальних перевірок.  

     77.2. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок 

відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, 

невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної 

податкової служби.  

     Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків 

визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який 

поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним 

ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три 

календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не 

частіше одного разу на календарний рік.  

     Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за 

ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.  

     Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним 

пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану 

вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний 

податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких 

становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий 

період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. 

Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними 

статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.  

     77.3. Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими 

видами зобов'язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і 

своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними 

позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.  

     77.4. Про проведення документальної планової перевірки керівником органу 

державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом.  

     Право на проведення документальної планової перевірки платника податків 

надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня 

проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної 

планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення 

такої перевірки.  

     77.5. У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді 

проведення перевірки одного й того самого платника податків така перевірка 

проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення 

планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати 

контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів (1234-2010-п), визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

     77.6. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення 

документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього 
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Кодексу. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, 

передбаченому статтею 79 цього Кодексу.  

     77.7. Строки проведення документальної планової перевірки встановлені статтею 82 

цього Кодексу.  

     77.8. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час 

проведення документальної планової перевірки, та порядок надання платниками 

податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.  

     77.9. Порядок оформлення результатів документальної планової перевірки 

встановлено статтею 86 цього Кодексу.  

     Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок  

     78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б 

однієї з таких обставин:  

     78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової 

інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків 

податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть 

пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу 

державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;  

     78.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову 

декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;  

     78.1.3. платником податків подано органу державної податкової служби 

уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом 

державної податкової служби;  

     78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, 

поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх 

документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової 

служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;  

     78.1.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної 

податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її 

результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або 

частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її 

результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй 

скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час 

перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така 

перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;  

     78.1.6. виключено;  

     78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), 

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника 

податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;  

     78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету 

податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V 
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цього Кодексу та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке 

становить більше 100 тис. гривень.  

     Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому 

підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до 

відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з 

податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;  

     78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником 

податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення 

податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та 

документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової 

служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;  

     78.1.10. виключено;  

     78.1.11. отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або 

постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у 

кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;  

     78.1.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за 

діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого 

рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або 

матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого 

рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або 

неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час 

перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків 

вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної 

податкової служби.  

     Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку 

приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, 

коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які 

проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато 

службове розслідування або порушено кримінальну справу;  

     78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від 

оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без 

документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, 

інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок 

неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із 

законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. 

Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення 

такої перевірки.  

     78.2. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені 

цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого 

платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної 

справи.  



 20 

     78.3. Працівникам податкової міліції забороняється братиучасть у проведенні 

планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться 

органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням 

оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених 

стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що 

знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією 

проводяться у межах повноважень, визначених законом, та у порядку, передбаченому 

Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2135-12), Кримінально-

процесуальним кодексом України (1001-05, 1002-05, 1003-05) та іншими законами 

України.  

     78.4. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу 

державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.  

     Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків 

надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки 

вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової 

перевірки.  

     78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення 

документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього 

Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, 

передбаченому статтею 79 цього Кодексу.  

     78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені 

статтею 82 цього Кодексу.  

     78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час 

проведення документальної позапланової перевірки, та порядок надання платниками 

податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.  

     78.8. Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки 

встановлено статтею 86 цього Кодексу.  

     Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки  

     79.1. Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником 

органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності 

обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 

цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підс здійснюється 

на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу 

документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом 

випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.  

     79.2. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими 

особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника 

органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання 

платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або 

вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про 

проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового 

повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.  
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     79.3. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних 

перевірок не обов'язкова.  

     Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки  

     80.1. Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків 

(особи).  

     80.2. Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу 

податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків 

або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої 

перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких обставин:  

     80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено 

факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо 

виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків 

розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та 

інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної 

податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів; 

 

 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

від 07.12.1984 № 8073-Х 

(витяги) 

Глава 4  НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 

     Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення 

     Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених 

цим Кодексом та іншими законами України. 

     При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, 

особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і 

обтяжують відповідальність. {Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2342-III (2342-14) від 05.04.2001}  

     Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення  

     Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються: 

     1) щире розкаяння винного; 

     2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

     3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при 

збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 

     4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

     5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до 

одного року. 
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     Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який 

вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і 

обставини, не зазначені в законі. {Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2342-III (2342-14) від 05.04.2001}  

     Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення  

     Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, 

визнаються: 

     1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на 

те осіб припинити її; 

     2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже 

було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка 

раніше вчинила злочин; 

     3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 

     4) вчинення правопорушення групою осіб; 

     5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних 

обставин; 

     6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який 

накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного 

правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.  

     Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних правопорушень  

     При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень 

адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. 

     Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які 

одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення 

накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа 

вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з 

додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з 

вчинених правопорушень.  

     Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення  

     Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями 

або днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями.  

     Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення  

     Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня 

вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його 

виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення 

відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

     Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи 

інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як 

через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при  триваючому правопорушенні - 
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не пізніш як через три місяці з дня його виявлення. {Частина третя статті 38 

втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010}  

     У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, 

але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня 

прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

{Частину статті 38 виключено на підставі Закону № 2342-III (2342-14) від 

05.04.2001}  {Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2342-III (2342-14) 

від 05.04.2001, № 586-VI (586-17) від 24.09.2008, № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, № 

2808-VI (2808-17) від 21.12.2010}  

  Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань  

     Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і 

збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням 

установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, 

неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентарізацій 

грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових 

операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у 

проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб 

збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності - тягнуть за собою 

накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -тягнуть 

за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. {Доповнено статтею 164-2 згідно із Законом № 2941а-12 від 

26.01.93; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3888-12  від 28.01.94, № 155/94-

ВР від 29.07.94, № 328/96-ВР від 12.07.96, № 1708-III (1708-14) від 11.05.2000, № 3047-

III (3047-14) від 07.02.2002}  

Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства  

     Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до 

затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих 

бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного кодексу України (2456-17) при 

здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних 

коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; здійснення 

платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за 

відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів 

недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами 

Державного казначейства України; порушення вимог Бюджетного кодексу України 

(2456-17) при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі 

несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України 

(несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік, - тягнуть 
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за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

     Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 

було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

     Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням 

повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України (2456-17) чи законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік; включення до складу спеціального 

фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом 

України (2456-17) чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; 

зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського 

рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують 

за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету; зарахування доходів бюджету до іншого, ніж 

визначено Бюджетним кодексом України (2456-17) чи законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу 

податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з 

порушенням визначених розмірів; здійснення державних (місцевих) запозичень, 

надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог Бюджетного кодексу 

України (2456-17); прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів 

державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) 

гарантій; розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог 

Бюджетного кодексу України (2456-17); створення позабюджетних фондів, порушення 

вимог Бюджетного кодексу України (2456-17) щодо відкриття позабюджетних 

рахунків для розміщення бюджетних коштів; надання кредитів з бюджету чи 

повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України 

(2456-17) та/або встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними 

установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами 

юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу 

України (2456-17); порушення вимог Бюджетного кодексу України (2456-17) щодо 

виділення коштів з резервного фонду бюджету, - тягнуть за собою накладення штрафу 

на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за 

собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

     Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до 

Бюджетного кодексу України (2456-17) мають проводитися з іншого бюджету; 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України 

(2456-17) чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік; нецільове 
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використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення 

видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч 

Бюджетному кодексу України (2456-17) чи закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти 

до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені 

частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від вісімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 164-12 згідно із Законом № 2787-III 

(2787-14) від 15.11.2001; в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

Стаття 166-6. Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення 

бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи  

     Неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи 

подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із 

ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими 

відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи, - тягне за собою 

накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

     Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку 

господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку 

майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що 

здійснюється відповідальними за це особами, - тягне за собою накладення штрафу від 

тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

     Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, 

залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського 

обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи 

оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, - 

тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

     Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 166-6 

згідно із Законом № 2372-III (2372-14) від 05.04.2001}  
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-ІІІ 

(витяги) 

Розділ VI 

 

  Стаття 185. Крадіжка  

     1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від п'ятдесяти 

до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 

строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до 

двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до 

трьох років. {Абзац другий частини першої статті 185 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1449-VI (1449-17) від 04.06.2009} 2. Крадіжка, вчинена повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк від трьох до шести 

місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той 

самий строк.  

     3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або 

що завдала значної шкоди потерпілому,- карається позбавленням волі на строк від 

трьох до шести років.  

     4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від 

п'яти до восьми років.  

     5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією 

майна. 

 П р и м і т к а. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, 

вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими 

статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.  

     2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із 

врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на 

суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 3. 

У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що 

вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення 

злочину.  

 4. У статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах 

визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент 

вчинення злочину. {Стаття 185 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI 

(270-17) від 15.04.2008}  

Стаття 190. Шахрайство 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 

на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, 

або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Шахрайство, вчинене повторно, або за 
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попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням 

волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 3. 

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з 

використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на 

строк від трьох до восьми років. 4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах 

або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до 

дванадцяти років з конфіскацією майна. {Стаття190 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 270-VI (270-17) від 15.04.2008}  

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем 1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене 

особі чи перебувало в її віданні, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до 

чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Привласнення, розтрата або 

заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Дії, передбачені частинами першою або 

другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на 

строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 4. Дії, передбачені частинами 

першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 5. Дії, 

передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони 

вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - караються 

позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 

конфіскацією майна.  

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою  

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за 

відсутності ознак шахрайства - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока 

годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 

шести місяців.  

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли 

майнову шкоду у великих розмірах, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

трьох років.  

 П р и м і т к а. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, 

якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, а у великих розмірах - така, що у сто і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {Стаття 192 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 270-VI (270-17) від 15.04.2008}  

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження 

бюджетуабо збільшують витрати бюджету всупереч закону 1. Видання службовою 

особою нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були 

бюджетні кошти у великих розмірах, - карається штрафом від ста до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на 

строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, предметом яких були 

бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, - караються 

позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. {Стаття 211 

із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI (270-17) від 15.04.2008, № 2457-VI 

(2457-17 ) від 08.07.2010}  

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)  

    1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять 

в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене 

службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми 

власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення 

юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці 

діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 

фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі 

діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у 

великих розмірах, - караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Діяння, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели 

до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в 

особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти 

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
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строк до трьох років з конфіскацією майна. 4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені 

частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони 

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 

коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила 

податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх 

несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).  

 П р и м і т к а. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, 

зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують 

установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під 

великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових 

платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів 

слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і 

більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. {Стаття 212 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI 

(270-17) від 15.04.2008, № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}  
 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 499/2011 від 23 квітня 2011 року 

Про Положення про Державну фінансову інспекцію України 

 

1. Затвердити Положення про Державну фінансову інспекцію України (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

Указ Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265 «Про Положення про 

Головне контрольно-ревізійне управління України»;пункт 34 змін, що вносяться до 

указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 

2004 року № 280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких указів Президента України». 

3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої акти у 

відповідність із цим Указом. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 

23 квітня 2011 року 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 23 квітня 2011 року № 499/2011 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Державну фінансову інспекцію України 

1. Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі – 

Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері державного фінансового контролю. 

2. Держфінінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства фінансів України (далі – Мінфін України), іншими актами 

законодавства України, а також дорученнями Президента України. 

3. Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної 

політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій 

щодо її формування. 

4. Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює державний фінансовий контроль за: 

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та 

інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах 

виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання 

державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, 

які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх 

рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) 

державне чи комунальне майно (далі – підконтрольні установи), за дотриманням 

законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих 

бюджетів; дотриманням законодавства про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів 

господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені 

законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі 

подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи; 
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2) здійснює контроль за: виконанням функцій з управління об'єктами державної 

власності; цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів; цільовим 

використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні 

(місцеві) гарантії; складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та 

звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 

розпорядників бюджетних коштів; усуненням виявлених недоліків і порушень; 

3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в ревізійних комісіях 

господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 

відсотків статутного капіталу; 

4) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час 

здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення 

до відповідальності винних осіб, а саме: вимагає від керівників та інших службових 

осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавства; звертається 

до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено 

виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового 

контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів; 

проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та про його результати 

повідомляє органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого 

самоврядування; готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо 

усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до допущення недоліків і 

порушень; здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих 

Держфінінспекцією України та її територіальними органами міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за 

результатами державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів 

України і Мінфін України; застосовує заходи впливу за порушення бюджетного 

законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні законодавства; 

передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень 

законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки 

корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених 

порушень законодавства; 

5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну 

України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства; 

6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників 

контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних органів; 
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7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи контрольно-ревізійних 

підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 

здійснює оцінку фахового рівня працівників таких підрозділів; 

8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у 

структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; 

9) отримує та аналізує звітність про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у 

структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; 

10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з 

фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх 

усунення; 

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру; 

12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї 

Президентом України. 

5. Держфінінспекція України з метою організації своєї діяльності: 

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і 

контроль за їх здійсненням в апараті Держфінінспекції України, її територіальних 

органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її 

управління; 

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держфінінспекції 

України та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в 

установах та організаціях, що належать до сфери її управління, формує в 

установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та 

працівників апарату Держфінінспекції України та її територіальних органів; 

3) контролює діяльність територіальних органів Держфінінспекції України; 

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держфінінспекції України, її 

територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 

сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних 

ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 
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5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю 

Держфінінспекції України, її територіальних органів, підприємств, установ, 

організацій, що належать до сфери її управління; 

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 

підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держфінінспекції України 

відповідно до встановлених правил; 

8) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно 

державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Держфінінспекції 

України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її 

управління. 

6. Держфінінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в 

установленому порядку: 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і 

фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій, 

зокрема для проведення контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних та 

інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних 

аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок; 

2) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх 

посадових осіб, фізичних осіб – підприємців інформацію, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладених на Держфінінспекцію України та її територіальні 

органи завдань; 

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи; 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, 

державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 

5) здійснювати державний фінансовий контроль шляхом проведення: інспектування 

у формі планових та позапланових ревізій певного комплексу чи окремих питань 

фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, визначених у 

підпункті 1 пункту 4 цього Положення; державного фінансового аудиту; перевірки 

державних закупівель; 
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6) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські 

документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і 

витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур 

закупівель, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних 

паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); 

7) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у 

сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та 

організаціям, що контролюються; 

8) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризації 

основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у разі відмови 

в її проведенні звертатися до суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до 

ухвалення відповідного рішення судом опечатувати в установленому порядку каси, 

касові приміщення, склади та архіви; 

9) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що 

контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення 

державного фінансового контролю; 

10) вилучати під час проведення ревізії у підприємств, установ та організацій копії 

фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а 

на підставі рішення суду вилучати до закінчення ревізії оригінали зазначених 

документів; 

11) одержувати від Національного банку України і його установ, інших банків та 

кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські 

операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших 

підприємств та організацій, у тому числі недержавної форми власності, що мали 

правові відносини із зазначеними об'єктами, – довідки і копії документів про операції і 

розрахунки з підприємствами, установами та організаціями; 

12) звертатися в установленому порядку за наявності відповідних міжнародних 

договорів до контролюючих чи правоохоронних органів інших держав за додатковою 

інформацією про порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та 

організаціях; 

13) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з 

метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та 

розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку 

підприємства, установи та організації, що контролюється; 
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14) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів 

виконавчої влади; 

15) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, 

що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених 

порушень законодавства; 

16) зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з 

бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також 

застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у 

разі виявлення порушень законодавства; 

17) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій 

приховані, занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними 

державними органами питання про припинення бюджетного фінансування і 

кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та організаціями 

кошти і позички використовуються з порушенням законодавства; 

18) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання 

недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку 

стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за 

незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням 

законодавства; 

19) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні 

стягнення; 

20) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях; 

21) при виявленні збитків, завданих державі чи об'єкту контролю, визначати їх 

розмір згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

7. Держфінінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через 

територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об’єднані в районах та містах 

територіальні органи, головних інспекторів у районах та містах. 

8. Держфінінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, 

допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами 

місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних 
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організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими 

об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців. 

9. Держфінінспекція України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказів Мінфіну України, інших актів законодавства України, а також 

доручень Президента України та Міністра видає накази організаційно-розпорядчого 

характеру, які підписуються Головою Держфінінспекції України. 

10. Держфінінспекцію України очолює Голова, якого призначає на посаду за 

поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та 

звільняє з посади Президент України. 

Голова Держфінінспекції України: 

1) очолює Держфінінспекцію України, здійснює керівництво її діяльністю, 

представляє Держфінінспекцію України у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами, організаціями; 

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики 

у сфері державного фінансового контролю та розроблені  Держфінінспекцією України 

проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України; 

3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів Мінфіну 

України з питань, що належать до сфери діяльності Держфінінспекції України; 

4) забезпечує виконання Держфінінспекцією України актів та доручень Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України; 

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний 

план роботи Держфінінспекції України, заходи щодо реалізації основних напрямів та 

пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань; 

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держфінінспекції 

України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених 

під час проведення перевірок діяльності  Держфінінспекції України, її територіальних 

органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у 

допущених порушеннях; 

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників; 

8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Держфінінспекції 

України; 
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9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень; 

10) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності 

державних службовців та працівників Держфінінспекції України і коштів, 

передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом 

Міністрів України територіальних органів Держфінінспекції України, які є 

юридичними особами публічного права; 

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників 

Держфінінспекції України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, 

реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром 

територіальні органи Держфінінспекції України як структурні підрозділи її апарату; 

12) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінінспекції України, 

затверджує їх положення (статути), укладає і розриває контракти з керівниками таких 

підприємств, установ та організацій; 

13) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних 

місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів 

Держфінінспекції України, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє 

з посад заступників керівників територіальних органів Держфінінспекції України; 

14) забезпечує взаємодію Держфінінспекції України із визначеним Міністром 

структурним підрозділом Мінфіну України; 

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією 

між Мінфіном України та Держфінінспекцією України та вчасність її подання; 

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників 

і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держфінінспекції України, 

призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників 

апарату Держфінінспекції України. 

11. Голова Держфінінспекції України має двох заступників, у тому числі одного 

першого. Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції України 

призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, 

внесеним на підставі пропозицій Голови Держфінінспекції України, погоджених із 

Міністром. Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції України 

звільняє з посад Президент України. 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Держфінінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у 
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Держфінінспекції України утворюється колегія у складі Голови Держфінінспекції 

України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держфінінспекції 

України за посадою, визначених посадових осіб Мінфіну України. У разі потреби до 

складу колегії Держфінінспекції України можуть входити керівники структурних 

підрозділів Держфінінспекції України, а також у встановленому порядку інші особи. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу 

Держфінінспекції України. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення 

фахових консультацій з основних питань діяльності у Держфінінспекції України 

можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення 

про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, 

дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них 

затверджуються Головою Держфінінспекції України. 

13. Положення про Держфінінспекцію України затверджується Президентом 

України. 

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держфінінспекції 

України затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Структура апарату Держфінінспекції України затверджується Головою 

Держфінінспекції України за погодженням із Міністром. 

Штатний розпис, кошторис Держфінінспекції України затверджуються Головою 

Держфінінспекції України за погодженням із Мінфіном України. 

Держфінінспекція України є юридичною особою публічного права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, 

рахунки в органах Державної казначейської служби України. 

Держфінінспекція України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації 

Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН 
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З А К О Н     У К Р А Ї Н И  

 

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні  

 

 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 13, ст.110)  

 {Вводиться в дію Постановою ВР № 2940-XII (2940-12) від 26.01.93, ВВР, 1993, № 13, 

ст.111}  

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

  № 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114  

  № 2922-III (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117  

  №  762-IV ( 762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247  

  № 1349-IV (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.218  

  № 2322-IV (2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187  

  № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117  

  № 3205-IV  (3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118  

  № 3541-IV (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296  

  № 424-V (424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67  

  № 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, N 7-8, ст.78  

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року}  

 

        {Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 

22.05.2008}  

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010, ВВР, 

2010, № 33, ст.471 № 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010}  

 

     Цей Закон визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в країні, її 

функції та правові основи діяльності.  
 

 

Р о з д і л   I  

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

     Стаття 1. Структура державної контрольно-ревізійної служби Державна 

контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного 

управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, 

містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в 

районах, містах і районах у містах.  

     Стаття 2. Головні завдання державної контрольно-ревізійної служби  

     Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення 

державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби 

в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, 
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станом і остовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та 

інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у 

суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в 

організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з 

бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у 

періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні 

установи), виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення 

виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.  

     Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною 

службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних 

закупівель та інспектування. {Частина друга статті 2 в редакції Закону № 424-V (424-

16)від 01.12.2006}  

     Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і 

полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 

правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового 

аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.  

     Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі 

дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та 

проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях 

державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в 

акті. {Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 424-V (424-16) від 

01.12.2006}  

     Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній 

перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності 

підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів 

порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і 

матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.  

     Порядок проведення державною контрольно-ревізійною службою державного 

фінансового аудиту (361-2006-п) та інспектування (550-2006-п) встановлюється 

Кабінетом Міністрів України.  

     На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період їх фінансово-

господарської діяльності відповідно до цього Закону проведено державний фінансовий 

аудит, інспектування за ініціативою органів державної контрольно-ревізійної служби 

не проводиться. Порядок проведення перевірок державних закупівель визначається 

Головним контрольно-ревізійним управлінням України. {Статтю 2 доповнено 

частиною згідно із Законом № 424-V (424-16) від 01.12.2006; із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2289-VI (2289-17) від01.06.2010}  

     Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку 

проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового 
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аудита та інспектування. {Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 424-

V(424-16) від01.12.2006}  

     Державний фінансовий аудит проводиться також Рахунковою палатою у порядку та 

у спосіб, що визначені законом. (Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3202-IV (3202-15) від15.12.2005)  

     Стаття 3. Законодавство, яким керується державна контрольно-ревізійна служба  

     Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності керується Конституцією 

України (254к/96-ВР), цим Законом, іншими законодавчими актами, актами 

Президента та Кабінету Міністрів України.  

     Стаття 4. Підпорядкованість державної контрольно-ревізійної служби та 

координація її діяльності з іншими контролюючими органами  

     Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і 

підпорядковується Міністерству фінансів України. 

     Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню 

України. До складу обласних контрольно-ревізійних управлінь входять контрольно-

ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах. 

     Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими 

Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, 

державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами 

прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.  

     Стаття 5. Призначення працівників державної контрольно-ревізійної служби  

     Головне контрольно-ревізійне управління України очолює заступник Міністра 

фінансів України, начальник управління, який призначається Кабінетом Міністрів 

України за поданням Міністра фінансів України. 

     Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі очолюють начальники, які призначаються начальником Головного 

контрольно-ревізійного управління України за погодженням з Радою Міністрів 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

     Начальники контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах 

Києві і Севастополі призначають і звільняють керівників контрольно-ревізійних 

підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.  

     Стаття 6. Фінансування державної контрольно-ревізійної служби  

     Видатки на утримання державної контрольно-ревізійної служби визначаються 

Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.  

     Стаття 7. Статус державної контрольно-ревізійної служби  

     Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління 

в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі є юридичними особами, мають 

самостійні кошториси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатки із 

зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.  
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(Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2921-III (2921-14) 

від 10.01.2002) 

     Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у 

містах як структурні підрозділи контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, 

областях, містах Києві і Севастополі мають печатки і відповідні бланки. 

     В окремих випадках Головне контрольно-ревізійне управління України має право 

вирішувати питання про надання права юридичної особи окремим контрольно-

ревізійним підрозділам в районах, містах і районах у містах. 

     Положення про державну контрольно-ревізійну службу затверджується Кабінетом 

Міністрів України.  

 

Р о з д і л II  

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ 

     Стаття 8. Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і 

контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі  

     Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління 

в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі виконують такі функції: 

     1) організують роботу контрольно-ревізійних підрозділів в Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі по проведенню державного фінансового 

контролю, узагальнюють наслідки державного фінансового контролю і у випадках, 

передбачених законодавством, повідомляють про них органам законодавчої та 

виконавчої влади;  

(Пункт 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005) 

     2) проводять у підконтрольних установах ревізії фінансово-господарської 

діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших 

активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, 

стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;  

(Пункт 2 частини першої статті 8 в редакції Законів № 2322-IV (2322-15) від 

12.01.2005, № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005) 

     3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) 

програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору 

економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в 

періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 

використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи 

комунальне майно;  

(Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

(Пункт 4 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 2322-IV (2322-15) 

від12.01.2005)  
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     5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час 

проведення державного фінансового контролю;  

(Пункт 5 частини першої статті 8 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15 ) від 

15.12.2005) 

     6) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи з питань своєї 

діяльності;  

(Пункт 6 частини першої статті 8 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005) 

     7) здійснюють методологічне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих 

контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють досвід проведення державного 

фінансового контролю і поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, 

розробляють пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю; 

(Пункт 7 частини першої статті 8 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15 ) від 

15.12.2005) 

     8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює співробітництво з 

державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель. 

{Частину першу статті 8 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 3205-IV (3205-15) 

від 15.12.2005; в редакції Закону № 424-V (424-16) від 01.12.2006; із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010}  

     {Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону № 107-VI (107-17 від 

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}  

     Органи контрольно-ревізійної служби розглядають листи, заяви і скарги громадян 

про факти порушення законодавства з фінансових питань. Звернення, де 

повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні правопорушення, 

негайно пересилаються правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з 

чинним законодавством.  

     Стаття 9. Функції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, 

містах і районах у містах  

     Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, містах і районах у 

містах виконують функції, визначені статтею 8 цього Закону (за винятком пунктів 1 і 

7).  
 

Р о з д і л III  

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-

РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ  

 

     Стаття 10. Права державної контрольно-ревізійної служби  

     Головному контрольно-ревізійному управлінню України, контрольно-ревізійним 

управлінням в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-

ревізійним підрозділам (відділам, групам) у районах, містах і районах у містах 

надається право: 
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     1) перевіряти у підконтрольних установах грошові та бухгалтерські документи, 

звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання 

коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей 

(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування 

тощо); (Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-

15) від 15.12.2005) 

     2)  безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, у сховища, 

виробничі та інші приміщення, що належать підконтрольним установам, для їх 

обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з ревізією; призупиняти бюджетні 

асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами у випадках, передбачених 

законом; {Пункт 2 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III 

(2922-14) від 10.01.2002; в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005; із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005, № 3541-IV 

(3541-15) від 15.03.2006} 

     3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, 

державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, 

підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, 

монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у 

виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших 

перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів; 

     4) вимагати від керівників підконтрольних установ, що ревізуються, проведення 

інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

розрахунків, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій - звернутися до суду 

щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного 

рішення судом - у присутності понятих та представників зазначених підприємств, 

установ і організацій, щодо яких проводиться ревізія, опечатувати каси, касові 

приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого 

опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування кас, касових приміщень, 

складів та архівів (1028-2006-п) встановлюється Кабінетом Міністрів України; при 

проведенні ревізій вилучати у підприємств, установ і організацій копії фінансово-

господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про зловживання, а на 

підставі рішення суду - вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-

господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється 

підписами представника органу державної контрольно-ревізійної служби та керівника 

відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій 

таких документів таким підприємствам, установам, організаціям; 

(Пункт 4 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005) 

     5) одержувати від Національного банку України та його установ, банків та інших 

кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські 

операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а від інших 

підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності - довідки і копії 
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документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, 

що ревізуються. Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, 

здійснюється  у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і 

банківську діяльність"  

(2121-14); (Пункт 5 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III (2922-

14) від 10.01.2002) 

     6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що 

ревізуються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій; 

     7) пред'являти керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ, що 

ревізуються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань 

збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати в судовому 

порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, 

ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного 

фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та 

організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного 

законодавства;  

(Пункт 7 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005) 

     8) у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, одержані підконтрольними 

установами, за незаконними угодами, без встановлених законом підстав та з 

порушенням чинного законодавства;  

(Пункт 8 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005) 

     9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та 

інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення; (Пункт 9 

статті 10 в редакції Закону № 2322-IV  

(2322-15) від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) 

від 15.12.2005) 

     10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не 

забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень 

законодавства з питань збереження і використання активів;  

(Пункт 10 статті 10 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005)  

{Пункт 11 статті 10 виключено на підставі Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням  Конституційного Суду № 10-

рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}  

     12) проводити у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з 

підконтрольною установою, зустрічні звірки з метою документального підтвердження 

виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для 

з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи. 

(Статтю 10 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005) 
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(Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

     Стаття 11. Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби  

     Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка 

передбачена у плані роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і 

проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування 

об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія. 

(Частина перша статті 11 в редакції Закону № 3202-IV (3202-15) від15.12.2005)  

     Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками фінансово-

господарської діяльності підконтрольних установ за письмовим рішенням керівника 

відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби не частіше одного разу 

на календарний рік.  

     Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надається 

лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної 

ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її 

проведення.  

     Проведення планових виїзних ревізій здійснюється органами державної контрольно-

ревізійної служби одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими 

здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів. Порядок 

координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, 

уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів 

(1234-2010-п), визначається Кабінетом Міністрів України. 

{Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI 

(2856-17) від 23.12.2010}  

     Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах 

роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності 

хоча б однієї з таких обставин:  

     (Пункт 1 частини п'ятої статті 11 виключено на підставі Закону № 3202-IV (3202-

15) від 15.12.2005)  

     2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про 

порушення законодавства посадовими особами органу державної контрольно-

ревізійної служби під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій 

міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;  

     3) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала 

правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не 

надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий 

запит органу державної контрольно-ревізійної служби протягом десяти робочих днів з 

дня отримання запиту;  

     4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;  

     5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних 

установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової 

служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому 
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містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів 

України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів 

державної контрольно-ревізійної служби;  

     6) у разі, коли вищестоящий орган державної контрольно-ревізійної служби в 

порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державної 

контрольно-ревізійної служби здійснив перевірку актів ревізії, складених 

нижчестоящим органом державної контрольно-ревізійної служби, та виявив їх 

невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може 

ініціюватися вищестоящим органом державної контрольно-ревізійної служби лише у 

тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу 

державної контрольно-ревізійної служби, які проводили планову або позапланову 

виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування 

або порушено кримінальну справу.  

     Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її 

проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не 

може проводитися частіше одного разу на квартал.  

(Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-

15) від 15.12.2005)  

     Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми 

власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться 

органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на 

підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної 

справи.  

     Орган державної контрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює 

проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав 

такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і 

сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також 

на вимогу суду - інші відомості.  

     Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських 

документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних 

установах можуть прийматися лише судом.  

{Частина дев'ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3541-IV (3541-

15) від 15.03.2006}  

     Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів. 

(Частина десята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-

15) від 15.12.2005)  

     Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. 

(Частина одинадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV 

(3202-15) від 15.12.2005)  

     Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе 

лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової 

виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.  
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(Частина дванадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV 

(3202-15) від 15.12.2005)  

     Обмеження у підставах проведення ревізій, визначені цим Законом, не 

поширюються на ревізії, що проводяться на звернення підконтрольної установи, або 

ревізії, що проводяться після порушення кримінальної справи проти посадових осіб 

підконтрольних установ, що ревізуються, відповідно до кримінально-процесуального 

законодавства.  

     Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби вправі приступити 

до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та 

іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних 

установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку:  

     1)  направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу 

державної контрольно-ревізійної служби, мета, вид, підстави, дата її початку та дата 

закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної 

контрольно-ревізійної служби, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є 

дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної контрольно-ревізійної 

служби, скріпленого печаткою органу державної контрольно-ревізійної служби;  

     2) копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому 

зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у 

разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених цим 

Законом до підконтрольних установ, - також номер, дата та підстави порушення 

кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.  

     Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших 

суб'єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог, встановлених 

частиною чотирнадцятою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб 

органу державної контрольно-ревізійної служби до проведення ревізії.  

     Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби не повинно 

порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб'єктів 

господарської діяльності.  

     Зустрічні звірки, які проводяться органами державної контрольно-ревізійної 

служби, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх 

проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу (підрозділу) 

державної контрольно-ревізійної служби.  

(Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 3202-IV ( 3202-15 ) від 

15.12.2005) 

(Стаття 11 в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005)  

{Статтю 11-1 виключено на підставі Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 - зміну 

визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 

(v010p710-08) від 22.05.2008}  

     Стаття 12. Обов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-

ревізійної служби  
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     Службові особи державних контрольно-ревізійних служб зобов'язані суворо 

додержувати Конституції України (254к/96-ВР), законів України, прав та інтересів 

громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом. За 

невиконання або неналежне виконання службовими особами державних контрольно-

ревізійних служб своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної та 

кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

     Працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані у випадках 

виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним 

органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення 

державним органам і органам, уповноваженим управляти державним майном. 

     При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями 

працівник державної контрольно-ревізійної служби зобов'язаний негайно повідомити 

про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії. 

Після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, 

якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про виїмку цих документів. 

     Працівники державної контрольно-ревізійної служби повинні забезпечувати 

дотримання комерційної та службової таємниць. 

(Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

     Стаття 13. Розгляд скарг на дії службових осіб державної контрольно-ревізійної 

служби  

     Дії або бездіяльність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби 

можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку. Скарги на дії 

службових осіб в районах, містах, районах у містах та службових осіб контрольно-

ревізійних управлінь розглядаються і вирішуються начальниками цих управлінь. 

Скарги на дії службових осіб Головного контрольно-ревізійного правління України та 

начальників контрольно-ревізійних управлінь Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя розглядаються та вирішуються начальником Головного контрольно-

ревізійного управління України.  

(Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2322-IV (2322-

15) від 12.01.2005) 

     Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються керівниками відповідних 

органів державної контрольно-ревізійної служби не пізніш як у місячний строк з 

моменту їх надходження. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями 

вони можуть бути оскаржені у судовому порядку. (Частина друга статті 13 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 762-IV  

(762-15) від 15.05.2003; в редакції Закону № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005) 

     Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державної 

контрольно-ревізійної служби.  
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Р о з д і л IV  

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ  КОНТРОЛЬНО-

РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ  

 

     Стаття 14. Взаємовідносини державної контрольно-ревізійної служби з 

правоохоронними органами  

     (Частину першу статті 14 виключен  на підставі Закону № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

     (Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону № 2322-IV (2322-15) від 

12.01.2005)  

     (Частину третю статті 14 виключено на підставі Закону № 2322-IV (2322-15) від 

12.01.2005)  

     Працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службовим особам 

державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов'язків. У разі недопущення 

працівників державної контрольно-ревізійної служби на територію підприємства, 

установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої 

протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити 

відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення 

ревізії, охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та матеріалів, 

що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої 

законом відповідальності.  

(Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

     Стаття 15. Правове становище - службових осіб державної контрольно-ревізійної 

служби  

     Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів 

державної виконавчої влади. 

     Законні вимоги службових осіб державної контрольно-ревізійної служби є 

обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів, що ревізуються. 

     Працівник державної контрольно-ревізійної служби при виконанні покладених на 

нього обов'язків керується чинним законодавством і виконує вказівки своїх керівників. 

Ніхто інший, за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі втручатися 

в діяльність службової особи державної контрольно-ревізійної служби. 

     Втручання в діяльність працівника державної контрольно-ревізійної служби тягне за 

собою відповідальність, передбачену законодавчими актами. 

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV (3202-15) від 

15.12.2005)  

     Стаття 16. Правовий захист службових осіб державної контрольно-ревізійної 

служби  

     Службова особа державної контрольно-ревізійної служби при виконанні своїх 

службових обов'язків перебуває під захистом закону. 
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     Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна службової особи 

державної контрольно-ревізійної служби і членів її сім'ї від злочинних посягань та 

інших протиправних дій. 

     Звільнення службової особи державної контрольно-ревізійної служби з посади у 

зв'язку з вчиненням злочину під час виконання своїх обов'язків допускається лише 

після винесення щодо неї обвинувального вироку суду, який набрав чинності.  

     Стаття 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної шкоди у разі 

загибелі або каліцтва службової особи державної контрольно-ревізійної служби  

     У разі загибелі службової особи державної контрольно-ревізійної служби у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується 

одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за 

останньою посадою, яку він займав, за рахунок державного бюджету з наступним 

стягненням цієї суми з винних осіб.  

     У разі заподіяння службовій особі державної контрольно-ревізійної служби тілесних 

ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що перешкоджають 

надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в 

розмірі п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вона займала, за 

рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і 

у встановленому порядку призначається пенсія по інвалідності.  

     У разі заподіяння службовій особі державної контрольно-ревізійної служби тілесних 

ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають 

надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у 

розмірі річного грошового утримання за рахунок коштів державного бюджету з 

наступним стягненням цієї суми з винних осіб.  

     Збитки, завдані майну службової особи державної контрольно-ревізійної служби або 

членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсуються в 

повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї 

суми з винних осіб.  

     Річне грошове утримання службової особи державної контрольно-ревізійної 

служби, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види 

грошових виплат, які отримувала службова особа за час роботи в державній 

контрольно-ревізійній службі за рік, що передував року загибелі або ушкодження 

здоров'я.  

     Суми одноразової допомоги та відшкодування майнових збитків оподатковуються 

відповідно до Податкового кодексу України (2755-17). 

{Частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-

17) від 23.12.2010}  

     Усі службові особи державної контрольно-ревізійної служби підлягають 

державному обов'язковому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на 

випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою 

посадою, а в разі поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання чи інвалідності, 

що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у розмірі від шестимісячного 
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до п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою залежно від ступеня 

втрати працездатності.  

     Порядок та умови (515-93-п) страхування службової особи державної контрольно-

ревізійної служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.  

 

Президент України                                                                                               Л.КРАВЧУК  

 м. Київ, 26 січня 1993 року 

№ 2939-XII  
 

 

 

З А К О Н      У К Р А Ї Н И 

Про аудиторську діяльність 

 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.243 )  

 

 { Вводиться в дію Постановою ВР  

   № 3126-XII ( 3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244 }  

 

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами  

   № 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 88  

   № 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 44  

   № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247  

   № 1863-IV (1863-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501  

   № 2738-IV (2738-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст.434  

   № 3202-IV (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117  

   № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184}  

 

 {В редакції Закону № 140-V (140-16) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 44, ст.432}  

(Текст документа взятo з сайта Bерховної Pади)  

     Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і 

спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою 

захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.  

 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Сфера дії Закону  

     Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх 

суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності.  

     Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх 

підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення 

державного фінансового контролю.  
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     Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність  

     Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським 

кодексом України (436-15), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та 

стандартами аудиту.  

У випадках, якщо міжнародним договором, р згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то 

застосовуються правила міжнародного договору.  

     Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються 

спеціальним законодавством.  

     Стаття 3. Аудиторська діяльність  

     Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе 

організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських 

перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.  

     Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 

достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 

суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.  

     Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може 

вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.  

     Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, 

які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.  

     Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випадках, 

передбачених законом (обов'язковий аудит).  

     Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов'язані 

з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського 

обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів 

економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.  

     Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається 

Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.  

     Стаття 4. Аудитор  

     Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її 

кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.  

     Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - 

підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та 

інших нормативно-правових актів.  

     Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - 

підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.  

     Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами 

підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій 

та доходи від інших корпоративних прав.  
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     Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.  

     Стаття 5. Аудиторська фірма  

     Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка 

здійснює виключно аудиторську діяльність.  

     Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.  

     Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є 

аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.  

     Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.  

     Стаття 6. Стандарти аудиту  

     При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми 

застосовують відповідні стандарти аудиту.  

     Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної 

федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-

правових актів.  

     Затвердження стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. 

У випадках, передбачених законом, стандарти аудиту погоджуються з іншими 

суб'єктами.  

     Стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими 

фірмами та суб'єктами господарювання.  

     Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи  

     Аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до стандартів аудиту 

та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової 

звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її 

складанні.  

Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти 

України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та 

положення суб'єктів господарювання, інші джерела.  

     Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово 

з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді 

експертиз оформляються експертним висновком або актом.  

     Результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до 

стандартів аудиту.  

     Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні 

установі, організації або суб'єкту господарювання України підлягає підтвердженню 

аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.  

     Стаття 8. Обов'язкове проведення аудиту  

     Проведення аудиту є обов'язковим для:  

     1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - 

емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ 

та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства 



 55 

України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що 

повністю утримуються за рахунок державного бюджету;  

     2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними 

інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і 

холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших 

фінансових посередників;  

     3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів.  

     Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами 

України.  

     Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту  

     Органи управління суб'єкта господарювання зобов'язані створити аудитору 

(аудиторській фірмі) належні умови для якісного виконання аудиту.  

     Органи управління суб'єкта господарювання несуть відповідальність за повноту і 

достовірність документів та іншої інформації, які надаються аудитору (аудиторській 

фірмі) для проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг.  

     Фінансова звітність суб'єкта господарювання, яка відповідно до закону підлягає 

обов'язковій аудиторській перевірці, повинна бути перевірена аудитором і 

оприлюднена відповідно до вимог законів України.  

 

 

Розділ II 

СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ І РЕЄСТР АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА 

АУДИТОРІВ 

     Стаття 10. Сертифікація аудиторів  

     Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською 

діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.  

     Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується 

Аудиторською палатою України за погодженням  

з Національним банком України.  

     Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну 

або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні 

знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не 

менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, 

економіста, асистента (помічника) аудитора.  

     Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається 

шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою 

Аудиторською палатою України.  

     Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.  

     Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п'ять років за 

підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому 

Аудиторською палатою України.  
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     За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому 

Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на утримання 

Аудиторської палати України.  

 

     Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів  

     Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що містить інформацію про 

аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю 

індивідуально як фізичні особи - підприємці (далі - Реєстр).  

     Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою 

України.  

     Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської 

палати України.  

     Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, 

мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до 

Реєстру.  

     Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам, зазначеним у частині 

четвертій цієї статті, видається свідоцтво відповідного зразка.  

     За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому 

Аудиторською палатою України.  

 

Розділ III 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

     Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України  

     Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та 

Статутом Аудиторської палати України.  

     Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від 

загальної кількості членів Аудиторської палати України.  

     Аудиторська палата України:  

     1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;  

     2) затверджує стандарти аудиту;  

     3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним 

банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;  

     4) веде Реєстр;  

     5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог 

цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;  

     6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними 

аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;  

     7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі 

здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;  

     8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом 

Аудиторської палати України.  
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     Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів 

звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів 

України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.  

 

     Стаття 13. Створення Аудиторської палати України  

     Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган.  

     Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та 

звітність.  

     Аудиторська палата України є неприбутковою організацією.  

     Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її 

реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого 

в порядку, передбаченому цим Законом.  

     Аудиторська палата України формується на паритетних засадах шляхом 

делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.  

     Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять осіб.  

     Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів 

України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна 

податкова адміністрація України, Національний банк України, Державний комітет 

статистики України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна 

комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне 

контрольно-ревізійне  управління України.  

     До складу Аудиторської палати України від аудиторів делегуються в кількості 

десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської 

діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та 

наукових організацій.  

     Право аудиторів обирати представників до складу Аудиторської палати України і 

бути обраними реалізується через рішення, які приймаються на з'їзді аудиторів 

України.  

     Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається 

відповідно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим 

керівним органом.  

     Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України  

     Рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою 

більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, 

передбачених цим Законом та Статутом.  

     Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні 

відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.  

     Термін повноважень члена Аудиторської палати України становить п'ять років. 

Одна і та ж особа не може бути делегована до Аудиторської палати України більше 

двох термінів підряд.  

     Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих 

здійснюється у встановленому цим Законом порядку.  
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     Члени Аудиторської палати України, за винятком Голови Аудиторської палати 

України, виконують свої обов'язки на громадських засадах.  

     Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України можуть бути:  

     плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською 

діяльністю;  

     плата за включення до Реєстру;  

     добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;  

     інші джерела, не заборонені законодавством.  

     Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може створювати комісії 

із числа її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись експерти, які не є членами 

Аудиторської палати України.  

     Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат, який 

очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персональну відповідальність за 

ефективне використання майна та коштів Аудиторської палати України і створення 

належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.  

     Стаття 15. Голова Аудиторської палати України  

     Голова Аудиторської палати України виконує свої повноваження  

на професійній основі.  

     Голова Аудиторської палати України обирається з числа її членів на термін 

здійснення своїх повноважень члена Аудиторської палати України більшістю голосів 

від загальної кількості членів Аудиторської палати України.  

     Голова Аудиторської палати України може бути достроково звільнений з посади за 

рішенням Аудиторської палати України та в інших випадках, передбачених 

законодавством України.  

     Повноваження Голови Аудиторської палати України визначаються Статутом 

Аудиторської палати України.  

     Голова Аудиторської палати України забезпечує формування нового складу 

Аудиторської палати України.  

 

Розділ IV 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ 

     Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських 

послуг  

     Проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється 

аудиторами, аудиторськими фірмами, які набули права на здійснення аудиторської 

діяльності відповідно до цього Закону.  

     Загальні умови проведення аудиту та інших аудиторських послуг визначаються 

стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України.  

     Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг  

     Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та 

замовником.  
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     Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або 

усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).  

     Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням 

вимог цього Закону.  

     У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг 

передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови 

оплати, відповідальність сторін.  

     Стандартами аудиту можуть бути передбачені й інші істотні умови договору на 

проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.  

     Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення 

аудитора (аудиторської фірми) від встановленої законом майнової відповідальності за 

недостовірність аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені 

результати аудиторської перевірки.  

     Документи, передані замовником аудитору (аудиторській фірмі) для проведення 

аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди замовника.  

 

 

Розділ V 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 

     Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм  

     Аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за 

професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів.  

     Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного 

рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять 

пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші 

повноваження, передбачені їх статутами та положеннями.  

     Аудитори і  аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності мають 

право:  

     1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших 

аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов 

договору із замовником;  

     2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і 

знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.  

     Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета 

перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена 

вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;  

     3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та 

працівників замовника;  

     4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта 

господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення 

якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;  

     5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.  
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     Стаття 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм  

     Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:  

     1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших 

нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та 

відповідних рішень Аудиторської палати України;  

     2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;  

     3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під 

час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності;  

     4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні 

інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет 

комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх 

осіб;  

     5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до 

договору та закону;  

     6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами 

робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі 

консультацій, перевірок або експертиз;  

     7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську 

діяльність.  

     Стаття 20. Спеціальні вимоги  

     Забороняється проведення аудиту:  

     1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління 

суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

     2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  

     3) аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта 

господарювання, що перевіряється;  

     4) аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

     5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи 

представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

     6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного 

для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної 

кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;  

     7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його 

незалежності.  

     Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, 

які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм 

забороняється втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує 

незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.  
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Розділ VI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 

     Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм  

     За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе 

майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону.  

     Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може 

перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини.  

     Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру 

між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються у встановленому 

законом порядку.  

     Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм  

     За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) 

можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді 

попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або 

анулювання сертифіката, виключення з Реєстру.  

     Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень визначається 

Аудиторською палатою України.  

     Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів 

(аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду.  

     До аудиторів можуть бути застосовані інші види відповідальності відповідно до 

закону.  
Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.  

     2. Здійснення організаційних заходів щодо скликання з'їзду аудиторів покласти на 

Аудиторську палату України та Спілку  

аудиторів України (за їх згодою).  

     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:  

     внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів 

у відповідність із цим Законом;  

     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  

     4. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  

     5. Аудиторській палаті України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом ініціювати процедуру створення Аудиторської палати України з дотриманням 

вимог цього Закону.  

     6. Державним органам, зазначеним у статті 13 цього Закону, протягом трьох місяців 

з дня набрання чинності цим Законом делегувати в порядку, визначеному цим Законом, 

відповідних представників до складу Аудиторської палати України.  

Президент України                                                                                               Л.КРАВЧУК  

м. Київ, 22 квітня 1993 року № 3125-XII  
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ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ  
Н А К А З 

13.07.2004 № 185  
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

28 липня 2004 р.  
за № 940/9539  

Про затвердження Стандарту державного фінансового  
контролю за використанням бюджетних коштів,  

державного і комунального майна  
 Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 25.12.2001 № 1251 

(1251/2001) "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у 

бюджетній сфері", керуючись статтею 1 Указу Президента України від 27.08.2000 № 

1031 (1031/2000) "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної 

роботи", та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади до єдиних норм і правил для створення дієвого 

механізму протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання 

бюджетних коштів, державного і комунального майна  

 

Н А К А З У Ю: 

     1. Затвердити Стандарт державного фінансового контролю за використанням 

бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9 "Взаємодія з 

правоохоронними органами" (додається).  

     2. Управлінню нормативно-методологічного забезпечення та взаємодії з 

підрозділами внутрішнього фінансового контролю (Бариніна-Закірова М.В.), 

Юридичному відділу (Костюшко В.В.) Головного контрольно-ревізійного управління 

України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції 

України.  

     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести 

внутрішні нормативно-правові документи з питань контрольно-ревізійної роботи у 

відповідність до Стандарту державного фінансового контролю за використанням 

бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9 "Взаємодія з 

правоохоронними органами".  

     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади до 1 жовтня 2004 

року подати Головному контрольно-ревізійному управлінню України інформацію 

щодо запровадження в контрольно-ревізійній роботі Стандарту державного 

фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і 

комунального майна - 9 "Взаємодія з правоохоронними органами".  

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Головного 

контрольно-ревізійного управління України Бєльчика С.В.  
 
 

Голова                                                                                                   П.К.Германчук 
                                       

javascript:OpenDoc('1251/2001');
javascript:OpenDoc('1031/2000');


 63 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                      Наказ ГоловКРУ України  

13.07.2004 № 185  

Зареєстровано в Міністерстві  

                                      юстиції України  

                                      28 липня 2004 р.  

                                      за № 940/9539  

СТАНДАРТ  
державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і 

комунального майна - 9 

"Взаємодія з правоохоронними органами"  

1. Загальні положення  

     1.1. Цей Стандарт визначає основні засади взаємодії суб'єктів державного 

фінансового контролю з правоохоронними органами в частині планування, організації 

та проведення контрольних заходів, документування, передачі та розгляду їх 

результатів, а також механізм зворотного інформування.  

     1.2. Взаємодія суб'єктів державного фінансового контролю з правоохоронними 

органами здійснюється як з власної ініціативи, так і за зверненнями правоохоронних 

органів.  

     1.3. Терміни, що вживаються у цьому Стандарті, мають такі значення: 

     правоохоронні органи - органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, 

Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції органів державної податкової 

служби; 

     звернення правоохоронних органів - оформлені згідно з вимогами чинного 

законодавства та компетенцією відповідного правоохоронного органу письмові 

документи: листи, постанови слідчих або прокурорів, винесені в ході розслідування 

кримінальних справ.  

2. Взаємодія з власної ініціативи суб'єктів державного фінансового контролю з 

правоохоронними органами  

     2.1. Суб'єкти державного фінансового контролю у разі виявлення контрольними 

заходами, що проводяться не за ініціативою правоохоронних органів, порушень 

чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів, державного чи 

комунального майна, за які передбачена кримінальна відповідальність, забезпечують, у 

межах своєї компетенції, усунення суб'єктами господарювання виявлених порушень, а 

у разі неможливості їх усунення в повному обсязі - передають матеріали до 

правоохоронних органів.  

3. Основні засади планування, організації та проведення контрольних заходів за 

зверненнями правоохоронних органів  

     3.1. Правовими підставами звернення правоохоронних органів до суб'єктів 

державного фінансового контролю щодо здійснення контрольних заходів є норми 

законодавчих актів, які регулюють діяльність відповідного правоохоронного органу.  
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     3.2. Звернення правоохоронного органу щодо проведення контрольних заходів 

повинно містити: повну назву суб'єкта господарювання, його місцезнаходження; 

відомості, що свідчать про фінансові порушення на суб'єкті господарювання; перелік 

конкретних питань, за якими належить проводити контрольні заходи; період, за який 

слід перевірити діяльність суб'єкта господарювання з визначених питань; інформацію 

про одержання суб'єктом господарювання бюджетних коштів, використання 

державного чи комунального майна.  

     3.3. Суб'єкти державного фінансового контролю приймають до виконання звернення 

правоохоронних органів щодо проведення контрольних заходів на суб'єктах 

господарювання у відповідності до питань програми контрольних заходів, письмово 

узгодженої з відповідним правоохоронним органом. 

     Додаткові питання, порушені правоохоронним органом під час здійснення 

контрольного заходу, приймаються до виконання за рішенням керівника суб'єкта 

державного фінансового контролю.  

     3.4. Звернення правоохоронних органів щодо проведення контрольних заходів, крім 

випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, за рішеннями суб'єктів 

державного фінансового контролю включаються до їх планів роботи з повідомленням 

про це ініціаторів контрольних заходів. 

     При наданні прокурором, слідчим постанови, винесеної в ході розслідування 

кримінальної справи, або письмових відомостей про значні фінансові порушення, 

нецільове використання бюджетних коштів, недостачу державного і комунального 

майна - звернення приймаються до виконання у позаплановому порядку незалежно від 

кількості раніше проведених у суб'єктів господарювання контрольних заходів. 

     Про термін початку таких заходів суб'єкт державного фінансового контролю 

письмово повідомляє правоохоронний орган. 

     У разі отримання від правоохоронного органу звернень стосовно проведення 

контрольних заходів з питань, що не належать до компетенції суб'єктів державного 

фінансового контролю, керівником суб'єкта державного фінансового контролю 

протягом 10 днів з дня отримання такого звернення дається обгрунтована письмова 

відповідь про неможливість проведення контрольних заходів. 

     Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає вимогам пункту 3.2 цього 

Стандарту, підлягає уточненню правоохоронним органом протягом 10 днів з дня 

отримання такого звернення.  

     3.5. За обгрунтованими зверненнями правоохоронних органів посадові особи 

суб'єктів державного фінансового контролю беруть участь як спеціалісти в перевірках, 

що проводяться правоохоронними органами, досліджуючи при цьому в межах своєї 

компетенції питання цільового використання бюджетних коштів, державного та 

комунального майна, а в необхідних випадках залучаються для участі як спеціалісти у 

проведенні слідчої дії під час розслідування кримінальної справи.  

4. Документування результатів контрольних заходів, проведених за зверненнями 

правоохоронних органів  
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     4.1. Посадові особи суб'єктів державного фінансового контролю здійснюють 

документування контрольних заходів відповідно до положень Стандарту державного 

фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і 

комунального майна - 4 "Документування результатів та формування матеріалів 

контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання", затвердженого наказом 

Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 № 168 (z0759-02) 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за № 759/7047.  

     4.2. Контрольні заходи проводяться за оригіналами або належним чином 

оформленими копіями первинних бухгалтерських документів, даними обліку і 

звітності, документами розпорядчого характеру та іншими документами, які 

відповідають вимогам наказу Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 (z0168-

95) "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за 

№, 

 168/704, а також за електронними документами, складеними відповідно до вимог 

Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) 

та "Про електронний цифровий підпис" (852-15).  

     4.3. Офіційна і додаткова документація за результатами контрольних заходів 

складається на підставі наданих суб'єктом господарювання або вилучених у цього 

суб'єкта правоохоронним органом документів. Офіційна документація підписується 

керівником та посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську 

діяльність суб'єкта господарювання на дату її складання та/або протягом періоду, за 

який проводився контрольний захід.  

     4.4. У разі відмови керівника та посадових осіб суб'єкта господарювання від 

ознайомлення і підписання офіційної документації посадові особи суб'єкта державного 

фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми 

підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення й підписання. 

Водночас офіційна документація направляється рекомендованим листом керівнику 

суб'єкта господарювання для ознайомлення за місцезнаходженням суб'єкта 

господарювання. 

     Після направлення офіційної документації поштою суб'єкт державного фінансового 

контролю здійснює належні заходи щодо реалізації матеріалів контрольних заходів з 

обов'язковим зазначенням у супровідних листах факту відмови від ознайомлення з 

матеріалами контрольного заходу і від їх підписання.  

     4.5. У разі надходження від суб'єкта господарювання письмових зауважень 

(заперечень) до офіційної документації протягом 5 робочих днів після її підписання, 

суб'єкт державного фінансового контролю повинен розглянути такі зауваження 

(заперечення) протягом 15 робочих днів та надати письмовий висновок щодо їх 

обгрунтованості.  

     4.6. У разі відсутності на суб'єкті господарювання осіб, які повинні підписати 

офіційну документацію або надати письмові пояснення, суб'єкт державного 

фінансового контролю письмово інформує про це правоохоронний орган.  
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4.7. Посадова особа суб'єкта державного фінансового контролю в ході проведення 

контрольного заходу може використовувати інформацію правоохоронного органу, яка 

має безпосереднє відношення до фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

господарювання. Документування такої інформації проводиться лише за результатами 

вивчення фактично наданих документів суб'єкта господарювання.  

     4.8. У разі залучення посадових осіб суб'єктів державного фінансового контролю до 

участі в перевірках, що проводяться правоохоронними органами, результати таких 

контрольних заходів оформляються довідкою, яка складається на чистому аркуші та 

підписується спеціалістом із зазначенням посади та назви органу, у якому він працює.  

     5. Передача матеріалів контрольних заходів до правоохоронних органів та 

інформування про вжиті заходи  

     5.1. Матеріали контрольних заходів (офіційна і додаткова документація) згідно з 

описом передаються до правоохоронного органу із супровідним листом суб'єкта 

державного фінансового контролю протягом 7 робочих днів після підписання 

офіційної документації або складання акта про відмову від ознайомлення і підписання, 

а за наявності зауважень (заперечень) суб'єкта господарювання, який підлягав 

контролю, - не пізніше 20 робочих днів з дня їх отримання суб'єктом державного 

фінансового контролю.  

     5.2. Правоохоронний орган розглядає матеріали контрольного заходу, які були 

передані суб'єктом державного фінансового контролю, та в міру прийняття рішень 

надсилає інформацію про результати їх розгляду.  

     6. Взаємовідносини правоохоронних органів з посадовими особами суб'єктів 

державного фінансового контролю.  

     6.1. При здійсненні контрольних заходів суб'єкти державного фінансового контролю 

в межах своєї компетенції мають право отримувати від правоохоронних органів 

необхідну допомогу та інформацію, що сприяє прискоренню виконання та 

забезпеченню належної якості здійснення цих заходів посадовими особами суб'єктів 

державного фінансового контролю.  

 

 Начальник Управління  

 нормативно-методологічного забезпечення  

 та взаємодії з підрозділами внутрішнього  

 фінансового контролю                                                       

       М.В.Бариніна-Закірова  

(Teкст взятo з сайта Верховної Ради України) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Аудиторської палати України 

31.05.2007 № 178/6 

зі змінами  

рішення Аудиторської палати України 

14.02.2008 № 187/10 

26.06.2008 № 191/10.1 

16.07.2008 № 192/2 

29.01.2009 №№198/3.1 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ АУДИТОРІВ  

Загальні положення 

Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, стандартів аудиту, 

Статуту Аудиторської палати України. 

Цим Положенням Аудиторська палата України (далі – АПУ) встановлює єдині 

умови та порядок сертифікації аудиторів України. Дія цього Положення не 

поширюється на порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків. 

1. Визначення термінів 

1.1. Досвід практичної роботи – термін роботи кандидата на посадах ревізора, 

бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора до 

подання заяви про намір отримати сертифікат аудитора в АПУ. 

1.2. Кандидат – фізична особа, яка має намір отримати сертифікат аудитора і 

висловила своє бажання поданням заяви до АПУ. 

1.3. Кваліфікаційний іспит – іспит, який проводиться для визначення 

необхідного обсягу знань для отримання сертифіката за програмою, затвердженою 

АПУ. 

1.4. Контрольне тестування – перевірка рівня знань та кваліфікаційної 

придатності аудитора, для продовження терміну чинності сертифіката у порядку, 

встановленому АПУ. 

Контрольне тестування передбачає: 

- тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних 

знань практикуючими аудиторами за програмами, затвердженими АПУ, в 

центрах, визначених АПУ, або 

- співбесіду з питань практики аудиту в Комісії з сертифікації та освіти 

аудиторів АПУ при щорічному удосконаленні професійних знань 

практикуючими аудиторами згідно з розділом V Положення про постійне 

удосконалення професійних знань аудиторів України, або  
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- перевірку рівня знань за умовами порядку проведення 

кваліфікаційного іспиту.  

1.5. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ – постійно діючий 

робочий орган АПУ, що складається виключно з членів АПУ та забезпечує виконання 

функції АПУ щодо сертифікації аудиторів та продовження терміну чинності 

сертифіката, шляхом координації всіх організаційних процедур, які необхідні для 

проведення кваліфікаційного іспиту, контрольного тестування, а також узагальнення їх 

результатів.  

1.6. Організаційні процедури – дії, які мають виконати учасники 

кваліфікаційного іспиту, що забезпечують проведення сертифікації аудиторів. 

1.7. Організаційна група – робоча група осіб, що здійснює певні заходи по 

забезпеченню проведення кваліфікаційного іспиту (адміністрування, кодування, 

перевірку екзаменаційних робіт, розкодування та підготовку результатів на розгляд та 

затвердження Комісією з сертифікації та освіти аудиторів АПУ).  

1.8. Сертифікат аудитора (додаток № 1) – це офіційний документ, який 

засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств 

різних форм власності на території України.  

1.9. Сертифікація – визначення кваліфікаційної придатності кандидата на 

зайняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності його освіти та 

досвіду роботи вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність» і складання ним 

письмового кваліфікаційного іспиту. 

1.10. Структура знань – перелік дисциплін, знаннями з яких повинен володіти 

кандидат. Вона охоплює знання з аудиту та суміжних з ним галузей.  

1.11. Суміжні з аудитом галузі знань – знання з бухгалтерського обліку, 

фінансів та інформаційних технологій, основ економіки та управління, права і 

оподаткування. 

1.12. Учасники кваліфікаційного іспиту – коло осіб, що беруть участь у 

підготовці екзаменаційних завдань, в організації та проведенні іспиту, здійснюють 

перевірку виконаних кандидатами екзаменаційних завдань. Учасниками 

кваліфікаційного іспиту можуть бути члени АПУ, вчені, викладачі вищих закладів 

освіти, експерти та аудитори-практики. Усі учасники кваліфікаційного іспиту повинні 

мати сертифікат аудитора. Склад учасників кваліфікаційного іспиту затверджує 

Комісія з сертифікації та освіти  аудиторів АПУ.  

1.13. Інші терміни вживаються в цьому Положенні згідно з Законом України 

„Про аудиторську діяльність”, нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно 

до нього, стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів. 

2. Кваліфікаційні вимоги та порядок подання документів 

2.1. Право на отримання сертифіката мають кандидати, які мають повну вищу 
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економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не 

нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з 

питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та 

господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, 

бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та 

успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит. 

2.2. Структура знань, якими має володіти кандидат, встановлюється АПУ і 

складається з аудиту і суміжних з аудитом галузей знань. 

Для отримання сертифіката кандидати повинні успішно скласти письмовий 

кваліфікаційний іспит двох рівнів за програмою, затвердженою АПУ. 

2.3. Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до АПУ такі 

документи: 

– заяву за встановленою формою (додаток № 2); 

– копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; 

– копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; 

– документ про плату за проведення сертифікації; 

– копію першої сторінки паспорта. 

2.4. Положення, чи неналежного їх оформлення заяву до розгляду не приймають. 

2.5. Подані документи реєструє Секретаріат АПУ у спеціальному журналі. 

Відповідальність за достовірність поданих документів покладена на кандидата. 

3. Порядок розгляду документів кандидатів і формування груп для складання 

кваліфікаційного іспиту 

3.1. Розгляд поданих кандидатами документів, для підтвердження освіти, досвіду 

практичної роботи, а також отримання дозволу на участь у кваліфікаційному іспиті 

здійснює Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ.  

3.2. Документи, подані кандидатами, розглядаються протягом двадцяти робочих 

днів з дня їх надходження. Повідомлення про рішення за наслідками розгляду 

документів кандидата із зазначенням дати іспиту вручається кандидату особисто. 

3.3. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів Комісія з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ приймає рішення про надання дозволу кандидату 

на участь у кваліфікаційному іспиті, що оформлює протоколом засідання Комісії.  

3.4. Кандидату може бути відмовлено в наданні дозволу на участь у 

кваліфікаційному іспиті у разі невідповідності вимогам Закону України «Про 

аудиторську діяльність» профілю чи рівня освіти кандидата або досвіду практичної 

роботи, а також не надання документу про плату за сертифікацію, про що 

повідомляється кандидату.  
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3.5. Секретаріат АПУ на підставі протокольного  рішення Комісії з сертифікації  

та освіти аудиторів АПУ готує допуски, які засвідчують дозвіл на складання іспиту та 

формує групи із числа кандидатів для складання кваліфікаційного іспиту. 

4. Методичне забезпечення кваліфікаційних іспитів 

4.1. Кваліфікаційний іспит має охоплювати коло знань і навиків, якими повинні 

володіти кандидати, щоб досягти такого професійного рівня, який дав би їм змогу 

здійснювати аудиторську діяльність в Україні відповідно до чинного законодавства та 

стандартів аудиту. АПУ періодично вносить зміни до переліку питань кваліфікаційного 

іспиту, щоб своєчасно враховувати зміни, які відбуваються в чинному законодавстві, 

стандартах аудиту, тощо. 

4.2. Завдання, які використовуються для проведення іспитів, повинні включати:  

 тести у вигляді питань, що дають змогу вибрати правильну відповідь 

з чотирьох тверджень; 

 ситуаційні завдання з практики аудиту. 

4.3. Конкретний набір запитань у завданнях для проведення кваліфікаційного 

іспиту визначає Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ.  

4.4. Підготовку екзаменаційних завдань (тестів), а також правильні відповіді на 

ці завдання (тести) здійснює спеціальна група укладачів з дотриманням суворої 

конфіденційності. Укладачі екзаменаційних завдань передають права власності на 

тексти завдань, що підтверджується актом приймання-передачі між укладачами і АПУ. 

Ця процедура підтверджує право власності на них АПУ. 

4.5. Укладачі екзаменаційних завдань можуть брати участь у перевірці виконаних 

кандидатами завдань, але не в проведенні кваліфікаційного іспиту. 

4.6. Повноваження з добору укладачів покладено на Комісію з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ та членів АПУ, які виявили бажання прийняти участь у доборі 

укладачів за попереднім погодженням із Головою Комісії. Добір укладачів здійснюють 

за різноманітними критеріями, але у будь-якому разі до основних вимог мають входити 

професійна та технічна компетентність, уміння чітко, лаконічно висловлювати думку, 

володіння матеріалом, по якому У разі відсутності хоча б одного з документів, 

зазначених у пункті 2.3 цього готуються запитання, та вміння формулювати 

оригінальні запитання. Укладачі повинні розуміти специфіку іспиту, знати відмітні 

ознаки гарних питань для тестування і упевнено відчувати себе в екзаменаційному 

процесі, а також подавати матеріали у встановлені терміни. Комісія АПУ, на яку 

покладено добір укладачів, може провадити семінари для тих, хто виявив бажання 

стати укладачем, а також розробляти інструкції з переліком критеріїв прийнятності 

питань. 
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4.7. АПУ провадить ротацію укладачів екзаменаційних завдань для того, щоб 

екзаменаційні запитання не можна було передбачити. 

4.8. Завдання кваліфікаційного іспиту затверджує Комісія з сертифікації та освіти 

аудиторів АПУ на підставі оцінки того, наскільки запропоноване завдання дає змогу 

визначити рівень знань і навиків, необхідний для здійснення аудиторської практики.  

5. Конфіденційність 

5.1. Забезпечення конфіденційності є невід’ємною умовою проведення 

кваліфікаційного іспиту. Порушення правил конфіденційності екзаменаційного 

процесу розглядається АПУ як подія, що може тягнути за собою викривлення уявлення 

про чесність іспиту і, більше того, самої професії аудитора. 

5.2. До конфіденційної інформації щодо кваліфікаційного іспиту належать: 

- склад учасників кваліфікаційного іспиту; 

– зміст запитань, включених в завдання кваліфікаційного іспиту, та відповіді на 

них протягом усього строку до передачі екзаменаційних робіт на перевірку; 

– порядок і зміст проведеного кодування екзаменаційних робіт до їх повної 

перевірки та внесення результатів іспиту до протоколу перевірки; 

– персональні результати проведеного іспиту (повідомляються персонально 

кожному кандидату). 

5.3. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ та інші учасники 

кваліфікаційного іспиту повинні довести до усіх учасників процесу сертифікації 

важливість і необхідність забезпечення конфіденційності інформації щодо зазначених 

заходів проведення кваліфікаційного іспиту для забезпечення всім кандидатам рівних 

умов складання іспиту. 

5.4. Факт порушення учасниками кваліфікаційного іспиту правил проведення 

іспиту та конфіденційності зазначеної інформації (передача іншим особам, спроба 

отримання або використання не за призначенням конфіденційної інформації 

кваліфікаційного іспиту) розглядаються Дисциплінарною комісією АПУ і підсумки 

розгляду можуть бути підставою для виключення особи із складу учасників 

кваліфікаційного іспиту та застосування стягнення. 

5.5. Виконана кандидатом екзаменаційна робота не повертається, а зберігається 

упродовж одного року в АПУ. Після закінчення зазначеного терміну роботи 

знищуються. 

 

6. Організація та порядок проведення кваліфікаційного іспиту 

6.1. Головна мета кваліфікаційного іспиту полягає у об’єктивному визначенні 

наявності необхідного обсягу знань у кандидатів для отримання сертифіката аудитора. 
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6.2. Організаційні процедури, пов’язані з проведенням іспитів, мають 

забезпечити належну перевірку відповідних матеріалів, неупереджене й об’єктивне 

відношення до всіх кандидатів, а також не припускати одержання одним кандидатом 

переваги перед іншими. 

6.3. Допуск, що засвідчує дозвіл на складання кваліфікаційного іспиту, готує 

Секретаріат АПУ після підтвердження Комісією з сертифікації та освіти аудиторів 

АПУ права кандидата на участь у кваліфікаційному іспиті.  

6.4. Всі кандидати повинні ознайомитися з Правилами поведінки кандидатів під 

час складання іспиту (додаток № 3) до його початку, що засвідчують своїм підписом. 

6.5. Кваліфікаційний іспит проводиться в два етапи: перший – письмове 

тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ; 

другий – письмове розв’язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються 

кандидати, які набрали не менше як 70 балів правильних відповідей за результатами 

тестування. 

6.6. Перший та другий етапи кваліфікаційного іспиту проводяться в АПУ. 

6.7. Кваліфікаційний іспит проводять у день, що визначає АПУ.  

6.8. Координацію всіх організаційних процедур, необхідних для організації та 

проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів здійснює 

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ. 

6.9. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ може ухвалити рішення про 

використання під час кваліфікаційного іспиту допоміжних матеріалів та засобів. Це 

рішення приймається на початку розробки завдань кваліфікаційного іспиту, оскільки 

від нього залежить підготовка питань. В разі прийняття рішення про застосування 

калькуляторів, їх видають кандидатам безпосередньо на початку іспиту особи, що 

здійснюють організаційний нагляд за проведенням іспиту. Усі учасники 

кваліфікаційного іспиту і кандидати до початку іспиту повинні бути проінформовані 

про те, які допоміжні матеріали видаватимуться або дозволені під час проведення 

іспиту.  

6.10. Кандидати, що прибули на іспит, повинні пред’явити документ, що 

посвідчує особу і бланк допуску, виданий їм АПУ. Бланк допуску звіряють зі списком 

кандидатів, допущених до кваліфікаційного іспиту. Кандидат, у якого відсутній 

документ, що посвідчує особу, до складання іспиту не допускається.  

6.11. Письмові відповіді кандидатів на запитання екзаменаційної роботи 

необхідно здати на перевірку. В разі відмови здати відповіді на перевірку, кандидат 

повинен написати заяву, де вказати причину цього. 

6.12. Роботам кандидатів присвоюються кодові номери. При цьому особи, що 

здійснюють організаційний нагляд за проведенням іспиту, ведуть відомість, де 

реєструють прізвище, ім’я, по батькові та код кандидата. Інформація з реєстраційної 
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відомості є конфіденційною до підтвердження оцінок, поставлених кандидатам, і 

повинна зберігатися з дотриманням правил конфіденційності. Обов’язок забезпечення 

дотримання конфіденційності покладається на Секретаріат АПУ. 

6.13. До перевірки екзаменаційних робіт залучають незалежних фахівців, з якими 

АПУ укладає угоду. Умови угоди повинні передбачати дотримання конфіденційності 

та об’єктивності оцінки всіх екзаменаційних робіт. 

6.14. Повноваження з добору фахівців, що здійснюватимуть перевірку 

екзаменаційних робіт, покладено на Комісію з сертифікації та освіти аудиторів АПУ та 

Секретаріат АПУ. 

6.15. Правильність оцінки закодованих екзаменаційних робіт перевіряють члени 

Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ та члени АПУ, які виявили бажання 

прийняти участь у цій роботі за попереднім погодженням із Головою Комісії. За 

результатами перевірки екзаменаційних робіт складається протокол. 

6.16. Результати складання першого етапу кваліфікаційного іспиту затверджує 

Комісія з сертифікації та  освіти аудиторів АПУ. 

6.17. Підсумки складання другого етапу кваліфікаційного іспиту оформлюють 

протоколом, який готує і подає на засідання АПУ Комісія з сертифікації та освіти 

аудиторів АПУ. Протокол підписують члени цієї Комісії, які несуть відповідальність 

перед АПУ за достовірність даних, зазначених у протоколі.  

6.18. За результатами складання іспитів АПУ затверджує протокол Комісії з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ та приймає рішення про видачу або відмову у 

видачі сертифіката аудитора. 

6.19. Результати першого етапу кваліфікаційного іспиту повідомляють 

кандидатам упродовж двох тижнів. Одночасно особам, що успішно склали перший 

етап кваліфікаційного іспиту, повідомляють час і місце проведення другого етапу 

кваліфікаційного іспиту. Результати другого етапу кваліфікаційного іспиту 

повідомляють упродовж одного місяця. 

6.20. Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені: 

- в 60 і більше балів – є такими, що склали кваліфікаційний іспит і 

здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу 

на засіданні АПУ; 

- в 59 і менше балів – є такими, що не склали кваліфікаційний іспит. 

6.21. Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його 

вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням. Результат успішно складеного 

першого етапу кваліфікаційного іспиту дійсний упродовж одного року. 

6.22. Після кожного кваліфікаційного іспиту Комісія з сертифікації та освіти 

аудиторів АПУ проводить засідання з метою внесення відповідних коригувань в 
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методичне забезпечення, організацію підготовки і проведення наступного 

кваліфікаційного іспиту. 

6.23. Фахівці – сертифіковані бухгалтери СРА та АССА для одержання 

сертифіката аудитора України складають кваліфікаційний іспит за спеціальною 

програмою з питань національних особливостей економіки України та правових основ 

підприємницької діяльності в Україні. Програма затверджується АПУ. 

7. Порядок розгляду апеляцій 

7.1.Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право на апеляцію до 

Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ у разі, якщо вони надали обґрунтовані 

докази можливого підвищення оцінки за окремі відповіді. Кандидат, що апелює, 

повинен надати апеляцію до Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ у 

письмовій формі упродовж десяти днів  після затвердження та повідомлення 

результатів іспиту. 

7.2. Апеляційна комісія - це комісія, що створюється для вирішення спірних 

питань і розгляду апеляцій кандидатів.  

7.3. Склад апеляційної комісії затверджується Головою Комісії з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ. Апеляційна комісія складається із голови, членів комісії, а 

також працівника Секретаріату АПУ. Кількісний склад апеляційної комісії - не менше 

3 осіб.  

7.4. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ встановлює спеціальний день 

для розгляду апеляції апеляційною комісією у десятиденний термін після одержання 

апеляції. Розгляд апеляції здійснюється в присутності кандидата, що апелює.  

7.5. За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти одне 

з таких рішень:  

- залишити результати кваліфікаційного іспиту без змін;  

- вважати кандидата таким, що склав кваліфікаційний іспит. 

7.6. Висновок апеляційної комісії у 5-денний термін направляється до Комісії з 

сертифікації та освіти  аудиторів АПУ для прийняття рішення. 

7.7. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ після розгляду висновку 

апеляційної комісії приймає остаточне рішення.  

8. Порядок видачі сертифікатів 

8.1. Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат 

АПУ здійснює видачу сертифікатів.  

8.2. Сертифікат реєструється у книзі обліку сертифікатів АПУ. Отримання 

сертифіката аудитор засвідчує підписом у книзі обліку. 
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8.3. У разі втрати або значного пошкодження аудитором сертифіката, термін 

чинності якого не закінчився, на підставі клопотання аудитора та рішення Комісії з 

сертифікації та освіти аудиторів АПУ, до бази даних аудиторів вносяться зміни та 

видається новий сертифікат.  

За видачу нового сертифіката стягується оплата в розмірі 50 відсотків від суми 

оплати, встановленої за проведення сертифікації. 

8.4. У разі зміни прізвища, ім’я або по батькові аудитора, на підставі 

відповідного клопотання та рішення Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ, до 

бази даних аудиторів вносяться зміни з одночасною заміною сертифіката та 

анулюванням попереднього.  

За здійснення заміни сертифіката стягується плата в розмірі 10 відсотків від суми 

оплати, встановленої за проведення сертифікації. 

9. Сертифікат аудитора 

9.1. Бланк сертифіката аудитора є офіційним документом. Облік бланків 

здійснюється бухгалтерією АПУ. 

9.2. Сертифікат містить такі реквізити: 

– номер сертифіката; 

– прізвище, ім’я та по батькові аудитора; 

– дату, номер рішення АПУ про видачу сертифіката із зазначенням терміну його 

чинності; 

–дату, номер рішення АПУ про продовження терміну чинності сертифіката. 

9.3. Сертифікат підписує Голова АПУ та Завідувач Секретаріату АПУ. 

Сертифікат засвідчується печаткою АПУ. 

9.4. Датою набрання чинності сертифіката вважається дата прийняття АПУ 

відповідного рішення. 

9.5. Термін чинності сертифіката – п’ять років. 

10. Порядок продовження терміну чинності сертифіката 

10.1. Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується, не раніше від 

трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну в разі, якщо вони: 

а) займались аудиторською діяльністю, як фізичні особи-підприємці або у складі 

аудиторської фірми не менше трьох років; 

б) займаючись аудиторською діяльністю, як фізичні особи-підприємці, своєчасно 

подавали звіти про виконані ними роботи (за формою № 1-аудит) та підтверджували 

свою аудиторську діяльність; 

в) щорічно успішно проходили контрольні тестування за підсумками 
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удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими АПУ або щорічно 

здійснювали удосконалення професійних знань згідно з розділом V Положення про 

постійне удосконалення професійних знань аудиторів України; 

г) та до них не застосовувались стягнення з боку АПУ у вигляді зупинення 

чинності сертифіката  

повинні подати до Секретаріату АПУ такі документи: 

– заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого 

зразка (додаток № 4); 

– копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; 

– сертифікат, термін чинності якого закінчується; 

– копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань; 

- документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката; 

- копію першої сторінки паспорта. 

10.2. Аудиторам - викладачам вищих навчальних закладів, які мають вчені 

звання або наукові ступені за фахом бухгалтерський облік і аудит, та аудиторам – 

викладачам центрів удосконалення знань аудиторів, визначених АПУ, та аудиторам, 

які здійснюють державний фінансовий аудит, як різновид державного фінансового 

контролю, при підтвердженні вимог, зазначених в пп. в), г) п.10.1. цього Положення, 

термін чинності сертифіката продовжується на наступні п’ять років при поданні 

документів, перелік яких зазначений в п. 10.1.  

Членам АПУ термін чинності сертифіката продовжується на наступні п’ять років 

за результатами контрольного тестування шляхом співбесіди в Комісії з сертифікації та 

освіти аудиторів при поданні заяви, копії трудової книжки, сертифіката аудитора та 

документа про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката. 

10.3. Для продовження терміну чинності сертифіката аудитора, який не 

підтвердив хоча б однієї з вимог вказаних у пункті 10.1., Комісія з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ призначає контрольне тестування згідно з розділом 6 цього 

Положення. 

10.4. Секретаріат АПУ розглядає подані документи щодо відповідності їх 

вимогам цього Положення і передає Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ, 

яка розглядає їх і приймає відповідне рішення. 

10.5. За підсумками розгляду документів і результатів контрольного тестування 

для продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів Комісія з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ складає протокол і подає його на затвердження АПУ. 

10.6. Видачу сертифікатів, термін чинності яких продовжено згідно з рішенням 

АПУ, здійснює Секретаріат АПУ. Термін чинності сертифіката продовжується на 
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наступні п’ять років, починаючи з дати закінчення терміну його чинності. У 

сертифікатах зберігаються початковий номер сертифіката; дата та номер рішення АПУ 

про видачу сертифіката та зазначається термін, на який продовжено сертифікат. 

10.7. Якщо за підсумками контрольного тестування в продовженні терміну 

чинності сертифіката відмовлено, Секретаріат АПУ письмово повідомляє про це особі, 

яка подавала заяву. Особи, яким відмовлено в продовженні терміну чинності 

сертифіката, мають право подати заяву згідно з пунктом 2.3 цього Положення.  

10.8. Сертифікати, термін чинності яких закінчився, знищують за актом, де 

зазначають номер сертифіката, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої його було 

видано, та період, протягом якого він діяв. Акт підписує Голова Комісії з сертифікації 

та освіти аудиторів АПУ та Завідувач Секретаріату АПУ і затверджує Голова АПУ. 

Термін зберігання акта – 10 років. 

11. Зупинення чинності сертифіката та анулювання сертифіката 

11.1. Згідно з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та Статуту 

АПУ, за неналежне виконання професійних обов’язків до аудитора можуть бути 

застосовувані АПУ стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності 

сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката. 

11.2. Неналежне виконання професійних обов’язків аудитором – це порушення 

аудитором вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної 

етики аудиторів та рішень АПУ.  

11.3. Розгляд на засіданні АПУ питань про застосування стягнень здійснюється 

за поданням Дисциплінарної комісії АПУ. При необхідності АПУ заслуховує 

пояснення аудитора. 

11.4. Стягнення, що накладаються на аудитора, оформлюють рішенням АПУ з 

письмовим повідомленням аудитора упродовж десяти днів після дня прийняття 

рішення.  

11.5. Рішення АПУ про зупинення чинності сертифіката або його анулювання 

набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової інформації та може 

бути оскаржено до суду. Зупинення чинності сертифіката аудитора означає, що 

фізична особа, термін чинності сертифіката аудитора якої зупинено, не має 

документального підтвердження її кваліфікаційної придатності на заняття 

аудиторською діяльністю на території України на визначений рішенням АПУ строк. 

11.6. Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання сертифіката та 

оприлюднення рішення АПУ в засобах масової інформації. Анулювання сертифіката 

аудитора означає, що фізична особа, сертифікат аудитора якої анульовано, не є 

аудитором і не має документального підтвердження її кваліфікаційної придатності на 

заняття аудиторською діяльністю на території України, і може бути допущена до 

повторної сертифікації не раніше ніж через два роки після прийняття рішення АПУ про 
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анулювання її сертифіката. 

11.7. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ: 

– з ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката, інших випадків); 

– інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим 

Положенням.  

11.8. Анульований сертифікат аудитор зобов’язаний в 10-денний термін з 

моменту отримання витягу з рішення АПУ або з моменту публікації в пресі повернути 

до Секретаріату АПУ. 
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Додаток № 1 

Зразок бланка сертифіката 

 

АУДИТОРСЬКА    ПАЛАТА УКРАЇНИ  

Сертифікат аудитора  

№_______________ 

  

 Громадянину(ці)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

на підставі Закону України „Про аудиторську діяльність” рішенням Аудиторської 

палати України від „______”______________________20_____року №_______ 

присвоєна кваліфікація аудитора. 

 

Сертифікат чинний до „______”______________________20_____року. 

 

Голова           (  ) 

 

Завідувач Секретаріату      (  )  

М.П. 

 
 

1.Рішенням Аудиторської палати України від 

 „______”______________________20_____року №_______ 

 

термін чинності сертифіката продовжено до 

„______”______________________20_____року. 

 

Голова           (   ) 

Завідувач Секретаріату      (   )  
М.П. 

 

2.Рішенням Аудиторської палати України від 

 „______”______________________20_____року №_______ 

термін чинності сертифіката продовжено до 

„______”______________________20_____року. 

 

Голова           (   ) 

Завідувач Секретаріату      (   )  
М.П. 
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Додаток № 2 

 

В АУДИТОРСЬКУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ 

ЗАЯВА 

 

Я, _____________________________________________________________________ , 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

паспорт ________________________________________________________________ , 
(серія, номер, ким і коли виданий) 

________________________________________________________________________, 

 

зареєстрований за адресою: ________________________________________________  
                                                                 (індекс, домашня адреса, телефон) 

 

мешкаю за адресою: ______________________________________________________, 
                                              (індекс, домашня адреса, телефон) 

 

маю вищу освіту: у ________________ закінчив(ла) ____________________________  
                     (рік)  

________________________________________________________________________, 
(назва вищого навчального закладу, спеціальність) 

 

працюю: ________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада, службовий телефон) 

________________________________________________________________________, 
 

не маю непогашеної або незнятої у встановленому порядку судимості.  

Прошу надати мені дозвіл на проходження кваліфікаційного іспиту для 

отримання сертифіката аудитора.  

До заяви додаються:  

- копія диплома про освіту, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;  

- копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;  

- копія першої сторінки паспорта;  

- документ про внесення плати за сертифікацію. 

 

                ______________ 
(дата) 

__________________ 
(підпис)  
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Додаток № 3 

  

  

ППРРААВВИИЛЛАА  ППООВВЕЕДДІІННККИИ  ККААННДДИИДДААТТІІВВ    ННАА  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООММУУ  ІІССППИИТТІІ    

((ППЕЕРРШШИИЙЙ  ІІ  ДДРРУУГГИИЙЙ  ЕЕТТААПП))    

ССЕЕРРТТИИФФІІККААЦЦІІЇЇ  ААУУДДИИТТООРРІІВВ  

1. У день складання іспиту кандидат на отримання сертифіката аудитора (далі – 

кандидат) має з’явитись в Аудиторську палату України в зазначений час. При 

собі кандидат повинен обов’язково мати паспорт. 

2. Реєстрація кандидатів починається за годину до початку іспиту. Кожному 

кандидату вручається допуск до іспиту та іменний екземпляр Правил поведінки 

кандидатів на кваліфікаційному іспиті. Кандидат має ознайомитись з Правилами, 

підтвердити це своїм підписом, в подальшому суворо їх дотримуватись та 

повернути. 

3. В зазначений час кандидати заходять в аудиторію та пред’являють паспорт і 

бланк допуску до складання іспиту.  

4. Кандидати можуть мати при собі лише ручки, олівці і гумки. Брати з собою в 

аудиторію сумки, книги, посібники та інші матеріали не дозволяється. Мобільні 

телефони мають бути виключені.  

5. Кожен кандидат в аудиторії сідає за окремий стіл. 

6. Адміністративний нагляд за проведенням першого та другого етапу 

кваліфікаційного іспиту здійснює спеціально призначена на це організаційна 

група.  

7. Комплект тестів та комплект проштампованих АПУ чистих аркушів для 

відповідей на ситуаційні завдання має титульний лист та листок кодування. На 

титульному листі кандидат вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, ставить свій 

підпис та дату. Підпис та інші помітки на листку кодування, листах тестів або на 

листах відповіді на ситуаційні завдання не ставиться. 

8. Згідно з пред’явленими кандидатом паспортом та допуском до складання іспиту 

організаційна група кваліфікаційного іспиту, яка здійснює адміністративний 

нагляд за проведенням іспиту, видає під підпис екзаменаційні завдання, після 

чого керівник організаційної групи оголошує про початок іспиту.  

9. До об’яви про початок іспиту кандидатам не дозволяється ознайомлюватися з 

екзаменаційними тестами (ситуаційними завданнями). 

10. Після об’яви про початок іспиту кандидатам забороняється: 

- спілкуватися між собою, 

- обмінюватись тестами чи передавати інші матеріали, 

- розмовляти, вставати з місця, робити заяви та ін., 

- виходити з аудиторії протягом перших 30 хвилин іспиту та за 30 хвилин 

до його закінчення, а також виходити з аудиторії в інший час без 

дозволу офіційної особи; 
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- робити на тестах та на аркушах відповідей на ситуаційні завдання інші 

помітки, крім установленого порядку відмітки в тестах правильної 

відповіді; 

- списувати самому та сприяти списуванню іншим кандидатам; 

- користуватись будь-якими допоміжними матеріалами; 

- користуватись мобільним телефоном. 

11. Після об’яви про початок іспиту кандидати ознайомлюються з тестами 

(ситуаційними завданнями).  

12. У тестах визначають по кожному питанню правильну відповідь і обводять 

порядковий номер цієї відповіді:  

13. У разі, якщо кандидат змінив свою думку щодо правильної відповіді на окремі 

тести, він має закреслити неправильну, на його думку, відповідь, обвести 

правильну, а на листку кодування вказати номери таких тестів та обрані ним 

варіанти правильної відповіді. 

14. На ситуаційні завдання готують обґрунтовані відповіді. 

15. Відповіді на ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту потрібно 

будувати таким чином: 

 логічно та обґрунтовано викладати свої думки та судження, дотримуючись 

змісту завдання (конкретного питання) і відповідати лише на поставлене 

питання; 

 відповіді мають бути написані розбірливим почерком на проштампованих 

АПУ аркушах; 

 відповідь на завдання повинна мати чітку структуру. Доцільно відповідь на 

кожне завдання починати з нової сторінки. Якщо завдання має декілька 

підпунктів, то порядок викладення відповідей на них повинен мати таку ж 

структуру; 

 на кожному аркуші з правого боку необхідно залишити чисте поле 

розміром ¼ аркуша для заміток перевіряючих.  

Наприклад:         

Для відповіді кандидата  Для заміток 

перевіряючого 

Завдання №1  

 Відповідь на питання №1 

 

 

 і т.д.   

16. Кандидатам необхідно дати відповіді на усі тестові завдання упродовж 3-х годин, 

а на ситуаційні завдання упродовж 4-х годин. 

17. Екзаменаційна система будується на рівних умовах для всіх кандидатів, на 

чесності, довірі, конфіденційності та об’єктивності. 
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18. Виходити з аудиторії під час іспиту можна лише по одному і з дозволу офіційної 

особи на термін не більше 7 хвилин. Спілкування кандидатів за межами аудиторії 

під час іспиту забороняється. 

19. Після отримання дозволу вийти з аудиторії кандидат зобов’язаний здати свій 

екземпляр екзаменаційної роботи та мобільний телефон офіційній особі 

організаційної групи і отримати їх після повернення в аудиторію. 

20. Після закінчення іспиту кандидат перевіряє правильність і повноту оформлення 

титульного листа згідно з п.7 даних Правил поведінки, і під підпис у відомості 

здає екзаменаційну роботу представнику організаційної групи. 

21. Якщо кандидат допускає порушення хоча б одного із зазначених правил, 

керівник організаційної групи припиняє складання іспиту цим кандидатом, 

забирає у нього екзаменаційну роботу, а кандидат має терміново вийти з 

аудиторії. Екзаменаційна робота, забрана за порушення правил, не кодується, не 

включається до відомості зданих робіт і не подається на перевірку. Плата за 

складання іспиту не повертається.  

 

Даною заявою підтверджую, що я ознайомився(лась) зі змістом Правил 

поведінки кандидата на іспитах, зобов’язуюсь їх дотримуватись і усвідомлюю, що у 

випадку їх порушення зобов’язаний(а) залишити аудиторію, що засвідчую своїм 

підписом. 

__________________         ________________________________ 
 (дата)                           (підпис кандидата, ПІБ) 
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Додаток № 4 

 

В АУДИТОРСЬКУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ 

 

ЗАЯВА  
 

Я_________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

паспорт ________________________________________________________________, 
(серія, номер, ким і коли виданий) 

________________________________________________________________________, 

 

зареєстрований за адресою: ________________________________________________, 
                                             (індекс, домашня адреса, телефон)  

 

мешкаю за адресою: ______________________________________________________, 
                                         (індекс, домашня адреса, телефон)  

 

працюю: ________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада, службовий телефон) 

________________________________________________________________________, 

не маю непогашеної або незнятої у встановленому порядку судимості.  

  

У період володіння мною сертифікатом аудитора до мене не застосовувалися 

заходи впливу (якщо застосовувалися заходи впливу, зазначити на який термін та за 

яким рішенням) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Прошу продовжити термін чинності сертифіката аудитора №___________, 

виданого мені рішенням АПУ від    „______”_______________________ №_______. 

  

 До заяви додаються:  

- копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або за місцем роботи; 

- сертифікат, термін чинності якого закінчується; 

- копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань, засвідчених 

нотаріально або за місцем роботи (за період чинності сертифіката); 

- документ про внесення плати за сертифікацію. 

  

                  ______________ 
(дата) 

__________________ 
(підпис)  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Аудиторської палати України 

26.04.2007 № 176/7 

зі змінами 

рішення Аудиторської палати України  

26.06.2008 № 191/7 

14.07.2010 № 219/4 

ПОРЯДОК  

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, 

Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, 

та Статуту Аудиторської палати України. 

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України «Про аудиторську 

діяльність» визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі – 

АПУ). 

Розділ І. Загальні положення 

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні: 

реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) – база даних, що містить 

інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською 

діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці; 

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – 

Свідоцтво) – документ встановленого АПУ зразка (додаток № 1), що підтверджує факт 

включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської 

фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності;  

заявник – аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа – 

підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження 

терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та 

виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;  

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі – реєстраційна картка) – 

документ встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення 

інформації про нього до Реєстру.  

Інші поняття вживаються в цьому Порядку згідно з Законом України «Про 

аудиторську діяльність», нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до 

нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.  

1.2. Рішення щодо включення заявника до Реєстру, продовження терміну 

чинності Свідоцтва, виключення з Реєстру або про відмову щодо включення до Реєстру 

приймається АПУ відповідно до цього Порядку.  
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1.3. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – 

підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення 

їх до Реєстру.  

1.4. Про заявника до Реєстру вноситься така інформація: 

 найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи-

підприємця); 

 ідентифікаційний код / номер заявника;  

 дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або 

Свідоцтва); 

 адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, 

електронної пошти, веб-адреса; 

 інформація про державну реєстрацію; 

 інформація про засновників (для аудиторів – ПІБ, номери сертифікатів та дати 

їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб – 

найменування, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі); 

 посада та ПІБ керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі 

сертифіката; 

 кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з 

зазначенням серії та номерів сертифікатів; 

 наявність та місцезнаходження філій, представництв або відділень, кількість 

працюючих в них сертифікованих аудиторів з зазначенням номерів їх 

сертифікатів. 

1.5. Технічне ведення, актуалізацію Реєстру здійснює Секретаріат АПУ. 

Секретаріат АПУ несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання 

його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі. 

1.6. Реєстр ведеться в електронній формі. Відкритою для користувачів є така 

інформація: найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи - 

підприємця); ідентифікаційний код/номер заявника; дата початку аудиторської 

діяльності; номер Свідоцтва; дата, до якої Свідоцтво чинне; результат зовнішньої 

перевірки системи контролю якості; номер телефону; веб-адреса (за наявності). 

1.7. Реєстр ведеться з деталізацією за адміністративно–територіальними 

одиницями України (області, АР Крим, міста Київ та Севастополь) по порядку 

зростання нумерації Свідоцтв. 

1.8. Перелік аудиторських фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, 

публікується АПУ у кінці кожного року в засобах масової інформації, а також 

регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ.  
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1.9. За достовірність інформації, наданої до АПУ, аудиторська фірма або аудитор 

несе відповідальність згідно із законодавством України.  

Розділ ІІ. Порядок включення аудиторських фірм та аудиторів до Реєстру 

2.1. До Реєстру можуть бути включені:  

2.1.1. аудиторські фірми – юридичні особи, які створені згідно з чинним 

законодавством та відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську 

діяльність», а саме:  

а) установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність; 

б) загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами, у 

статутному капіталі не перевищує 30 відсотків; 

в) керівником є аудитор. 

2.1.2. аудитори, які зареєстровані відповідно до законодавства як фізичні особи-

підприємці. 

2.2. Для включення до Реєстру заявник подає до АПУ такі документи:  

2.2.1. Аудиторська фірма:  

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 2); 

б) реєстраційну картку (додаток 4); 

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому 

законодавством порядку; 

г) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;  

ґ) копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми; 

д) копію довідки ЄДРПОУ; 

е) витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою 

аудиторської фірми; 

є) відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні; 

ж) документ про внесення плати за включення до Реєстру. 

2.2.2. Аудитор: 

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 3); 

б) реєстраційну картку (додаток 4); 

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому 

законодавством порядку; 

г) копію сертифіката аудитора; 

ґ) відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні; 
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д) документ про внесення плати за включення до Реєстру. 

2.3. Секретаріат АПУ у 10-ти денний термін з дати отримання документів 

перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку, готує 

проект рішення АПУ з цього питання і подає на затвердження АПУ. При розгляді 

документів, поданих заявником, Секретаріат АПУ при необхідності може запросити 

від заявника пояснення або уточнення їх окремих положень. 

2.4. Рішення щодо включення до Реєстру заявника або про відмову щодо 

включення до Реєстру приймається АПУ. Заявник вважається включеним до Реєстру з 

дати прийняття відповідного рішення АПУ.  

2.5. Після прийняття АПУ рішення про включення до Реєстру заявнику видається 

Свідоцтво про включення до Реєстру. 

2.6. Свідоцтво про включення до Реєстру видається терміном на пять років. 

Свідоцтво підписується Головою АПУ та Завідувачем Секретаріату АПУ. Підписи 

засвідчуються печаткою АПУ. 

2.7. Включені до Реєстру аудиторські фірми та аудитори зобов’язані: 

2.7.1. дотримуватися в аудиторській діяльності вимог чинного законодавства 

України, рішень АПУ, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; 

2.7.2. не пізніше 25 лютого поточного року подавати до АПУ через 

Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні звіт про надані послуги за 

минулий рік (форма № 1– аудит); 

2.7.3. у випадку зміни даних, перелічених у п. 1.4. цього Порядку, у місячний 

термін подати до АПУ заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 6), реєстраційну 

картку із зазначенням внесених змін та документи, що підтверджують відповідні зміни. 

2.8. У разі зміни найменування аудиторської фірми/ПІБ аудитора або адреси його 

місцезнаходження/місця проживання на підставі відповідного клопотання заявника до 

Реєстру вносяться зміни з одночасною видачею нового бланку Свідоцтва. 

2.9. Підставами для прийняття АПУ рішення про відмову щодо включення 

заявника до Реєстру є: 

2.9.1. невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам 

законодавства України; 

2.9.2. недостовірність інформації в документах, поданих заявником для 

включення до Реєстру; 

2.9.3. надання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі; 

2.9.4. наявність у Реєстрі аудиторської фірми, включеної раніше до Реєстру, з 

найменуванням, тотожним найменуванню заявника.  

2.10. Для продовження терміну чинності Свідоцтва заявник не пізніше одного 
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місяця до дати закінчення строку його дії повинен подати до АПУ такі документи: 

а) заяву про продовження терміну чинності Свідоцтва про включення до Реєстру 

(додаток 5); 

б) реєстраційну картку (додаток 4); 

в) оригінал Свідоцтва, термін чинності якого закінчується; 

г) відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні; 

ґ) документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.  

2.11. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є: 

2.11.1. втрата Свідоцтва; 

2.11.2. пошкодження Свідоцтва.  

2.12. У разі втрати (значного пошкодження) Свідоцтва, термін чинності якого не 

закінчився, заявник зобов’язаний звернутися до АПУ із заявою про видачу дубліката 

Свідоцтва (додаток 7).  

За видачу нового Свідоцтва, дубліката Свідоцтва стягується плата в розмірі 50 

відсотків від оплати, встановленої за включення до Реєстру. 

Розділ ІІІ. Виключення з Реєстру 

3.1.Підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми 

або аудитора з Реєстру є: 

3.1.1. заява аудиторської фірми (аудитора); 

3.1.2. невідповідність правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 

Закону України «Про аудиторську діяльність»; 

3.1.3. закінчення терміну чинності сертифіката аудитора фізичної особи – 

підприємця; 

3.1.4. неналежне виконання своїх професійних обов’язків, а саме: порушення 

вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, 

норм професійної етики аудитора та цього Порядку; 

3.1.5. неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін 

звіту про надані послуги за минулий рік (форма № 1 – аудит) або 

зазначення у звіті недостовірної інформації; 

3.1.6. надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми 

(аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення 

заявника до Реєстру;  

3.1.7. ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності 

Свідоцтва в термін, визначений пунктом 2.10. цього Порядку;  
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3.1.8. вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні 

АПУ контролю за дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську 

діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів або не 

проходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у 

визначений АПУ термін без поважних причин.  

3.2. Виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру з анулюванням 

Свідоцтва здійснюється на підставі рішення АПУ. 

3.3. Рішення АПУ щодо виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру 

має бути надіслане рекомендованим листом або вручене особисто в 15-денний строк з 

дати його прийняття та підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або на 

офіційному веб-сайті АПУ. 

3.4. Рішення АПУ щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень 

можуть бути оскаржені до суду.  

3.5.Аудитор (аудиторська фірма) має в 10-денний термін з моменту отримання 

витягу з рішення АПУ про виключення з Реєстру повернути до Секретаріату АПУ 

Свідоцтво про включення до Реєстру. 
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Додаток 1 
до Порядку ведення  

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА 

УКРАЇНИ  

 

СВІДОЦТВО 

 

про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів  

 

№ ____________________  

_____________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адреса__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Ідентифікаційний код / 
номер______________ 

Суб'єкт господарювання включений до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

рішенням Аудиторської палати України  

від «___» ____________ 20____ р. №  

Свідоцтво чинне до «___»___ 20__ р.  

Голова АПУ (                                    )  

Зав. Секретаріату АПУ (                 ) М. П.  

Рішенням Аудиторської палати України 

від «___» _______ 20____ р. № ____ 

термін чинності Свідоцтва продовжено  

до «___» _________ 20____ р.  

Голова АПУ (                                  )  

Зав. Секретаріату АПУ (                 )  

М. П.  

 Рішенням Аудиторської палати України 

від «___» _______ 20____ р. № ____ 

термін чинності Свідоцтва продовжено  

до «___» _________ 20____ р.  

Голова АПУ          (                            )  

Зав. Секретаріату АПУ (                 )  

М. П.  
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Додаток 2 
до Порядку ведення  

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

В Аудиторську палату України  

________________________________ 
    (П. І. Б. директора аудиторської фірми) 

________________________________ 

________________________________ 
(№ сертифіката)  

 

ЗАЯВА  

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

  __________________________________________________________________________ 
(найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код) 

Адреса _________________________________________________________________ 
(місцезнаходження з поштовим індексом, 

___________________________________________________________________ 
телефон/факс, e-mail) 

До заяви додаються:  
1. Реєстраційна картка.  

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому 

законодавством порядку.  

3. Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку.  

4. Копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми. 

5. Копія довідки ЄДРПОУ.  

6.Витяг з наказу про призначення керівника аудиторської фірми, засвідчений 

печаткою аудиторської фірми.  

7. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при 

наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ).  

8. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.  

Аудиторська фірма зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати 

України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П.  

«___» ____________ 20___ р.                            _______________________  
                                                                                 (особистий підпис керівника) 

 

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20___ р. № ____________  

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв __________________ (______________) 
                                                                                                                 (підпис)  
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Додаток 2 
до Порядку ведення  

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

В Аудиторську палату України  

________________________________ 
    (П. І. Б. аудитора-підприємця) 

________________________________ 

________________________________ 
(№ сертифіката)  

 

ЗАЯВА  

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

__________________________________________________________________________ 
(П. І. Б. аудитора) 

Ідентифікаційний код________________________________________________________ 

 

Паспортні дані______________________________________________________________ 

Місце проживання __________________________________________________________ 
(поштова адреса, телефон, e-mail) 

_________________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються:  
1. Реєстраційна картка.  

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому 

законодавством порядку.  

3. Копія сертифіката аудитора.  

4. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при 

наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ).  

5. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.  

 

           Аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до 

вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, 

стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П.  

    «___» ____________ 200___ р. ________________________ 
                                                                                  (особистий підпис)  

 

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20____ р.    №___________  

 

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв ______________ (________________) 
                                                                                                                      (підпис)  
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Додаток 4 
до Порядку ведення  

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  

 

    1. Повне найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора)  

   Скорочене найменування  

2. Ідентифікаційний код/номер  

3. Місце проведення державної реєстрації  

Поштова адреса органу державної реєстрації  

4. Дата проведення державної реєстрації 

5. Номер запису про державну реєстрацію  

6. Орган державної податкової служби 

Поштова адреса органу державної податкової служби  

7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва)  

8. Кількість відокремлених підрозділів та їхнє місце розташування:  

відділень ______, філій __________, представництв __________ 

та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів) 

_____________________________________________________________  

8. Юридична адреса: поштовий індекс ______________  

Область                                     Район                             Місто (село)                             Район міста  

Вулиця                                    Будинок                              Корпус                                      Квартира  

9. Фактична адреса  

Телефон, факс  

електронна адреса                                                                   веб-сайт 

10. Посада, П. І. Б. керівника, номер та дата видачі сертифіката  

11. Засновники (учасники):  

 

Найменування юридичної Адреса фактичного Ідентифікаційний Номер Частка в 
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особи або прізвище та 

ініціали фізичної особи 

місцезнаходження код/номер сертифіката 

і дата 

видачі 

статутному 

капіталі  

( %) 

          

          

          

          

          

          

12. Кількість працівників усього_____________, у т. ч.:  

12.1. Кількість постійних працівників-аудиторів_____ осіб  

П. І. Б. аудитора Посада Номер та дата 

видачі 

сертифіката 

Дата закінчення терміну 

чинності сертифіката 

 

        

        

        

        

        

12.2. Середньорічна кількість сумісників (аудиторів) ______ осіб  

13. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (вказати назви фірм), у 

вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) (надати перелік)  

  

  

  

  

Аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до 
вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П.  

Картку заповнив    ____________________                               _________________ 
                                          (підпис,                                                               ПІБ)  

Керівник          ____________          __________________                                  ____________________ 
          (підпис)                        (ПІБ)                                                                   (телефон) 
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Додаток 5 
до Порядку ведення  

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

 

 

В Аудиторську палату України  

________________________________ 
    (П. І. Б.директора аудиторської фірми /  

аудитора-підприємця) 

________________________________ 

________________________________ 
(№ сертифіката)  

 

ЗАЯВА 

про продовження терміну чинності Свідоцтва  

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  

Прошу продовжити термін чинності Свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №_____,  видане  рішенням 

Аудиторської палати України від  

«___» ______ 20___ р. № ___, 

_____________________________________________________________________

__ 
(назва аудиторської фірми/П. І. Б. аудитора, ідентифікаційний код/номер) 

_____________________________________________________________________

__ 
(місцезнаходження аудиторської фірми/місце проживання аудитора, телефон/факс, e-mail) 

До заяви додаються:  

1. Реєстраційна картка.  

2. Оригінал Свідоцтва про включення до Реєстру, термін чинності якого 

закінчується.  

3. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при 

наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ).  

4. Документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.  

Аудиторська фірма/аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати 

України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П.  

«___» ____________ 20__р, _______________________________ (                  )  
(особистий підпис керівника аудиторської фірми) 
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Дата і номер реєстрації заяви «__» ____________ 20___ р.  № ________  

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв _________________________ (             ) 
                                                      (підпис) 

В Аудиторську палату України  

________________________________ 
    (П. І. Б.директора аудиторської фірми /  

аудитора-підприємця) 

________________________________ 

________________________________ 
(№ сертифіката)  

ЗАЯВА 

про видачу дубліката Свідоцтва  

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  

Заявник 

_______________________________________________________________________ 
(назва аудиторської фірми, ПІБ аудитора) 

______________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код/номер) 

______________________________________________________________________ 
(місцезнаходження/місце проживання) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів) 

 

Прошу видати дублікат Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів на підставі: 

______________________________________________________________________ 
(зазначити причину) 

______________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються такі документи:  

1. Інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у відповідних 

засобах масової інформації (у разі втрати Свідоцтва).  

2. Непридатне для користування Свідоцтво (у разі наявності).  

3. Документ про внесення плати за оформлення бланка Свідоцтва. 

 

 

«___» ____________ 20____ року  

 

             _________________                                                         _________________ 

             (Підпис керівника АФ/ аудитора)                                                                                 (ініціали, прізвище)    

М. П. (за наявності)                                                                                                                     
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

П О С Т А Н О В А  

від 20 квітня 2006 р. № 550  

Київ  

 

Про затвердження Порядку проведення інспектування державною  

контрольно-ревізійною службою  

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006 

№ 918 (918-2008-п) від 16.10.2008 }  

 

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в 

Україні" (2939-12) Кабінет Міністрів України  

п о с т а н о в л я є:  

Затвердити Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною 

службою, що додається. 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                            

Ю.ЄХАНУРОВ  

 

Інд. 34  

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                             постановою Кабінету Міністрів України  

                                  від 20 квітня 2006 р. № 550  

 

ПОРЯДОК  

проведення інспектування державною  

 контрольно-ревізійною службою  

 

Загальна частина  

 

     1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування в міністерствах та 

інших органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і у суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в 

організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з 

бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у 
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період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні 

установи), а на підставі рішення суду - в інших суб'єктів господарювання.  

     2. Інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу 

або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і 

проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення 

законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально 

відповідальних осіб.  

     3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  

     акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт 

її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та 

висновки на них є невід'ємною частиною акта;  

     винні особи - посадові та матеріально відповідальні особи, з вини яких порушено 

законодавство під час проведення фінансово-господарських операцій;  

     зустрічна звірка - метод документального підтвердження у суб'єктів 

господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, 

обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх 

реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи;  

     об'єкт контролю - підконтрольна установа, інший суб'єкт господарювання, 

включаючи його структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, 

щодо якого орган служби має повноваження та підстави для проведення ревізії 

відповідно до законодавства;  

     орган державної контрольно-ревізійної служби (далі - служба) - ГоловКРУ, 

контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі, контрольно-ревізійні відділи, групи в районах, містах і районах у містах;  

     планова виїзна ревізія - ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані 

контрольно-ревізійної роботи органу служби і проводиться за місцезнаходженням 

такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об'єкта права власності, 

стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на календарний рік;  

     позапланова виїзна ревізія - ревізія, яка не передбачена в планах контрольно-

ревізійної роботи органу служби і проводиться за наявності обставин, визначених 

Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (2939-12) 

(далі - Закон);  

     посадові особи служби - працівник або група у складі двох і більше працівників 

служби, що в межах компетенції служби проводять ревізію об'єкта контролю;  

     правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки;  

     ревізія місцевого бюджету - форма контролю за виконанням функцій із складання і 

виконання місцевого бюджету, яка полягає в одночасному проведенні ревізій стану 

дотримання вимог бюджетного законодавства місцевими фінансовими органами, 

органами Державного казначейства і учасниками бюджетного процесу, що здійснюють 

управління коштами відповідного місцевого бюджету чи комунальним майном та/або 

їх використовують; {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 (918-

2008-п) від 16.10.2008}  
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     фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю - сукупність рішень, дій та 

операцій, які об'єкт контролю приймає та здійснює в частині володіння, використання 

та розпорядження фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами. {Пункт 

3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 (918-2008-п) від 16.10.2008}  

 

Організація і проведення ревізій  

 

     4. Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться органами служби відповідно до 

Закону (2939-12) та цього Порядку.  

     5. Планові виїзні ревізії проводяться відповідно до планів контрольно-ревізійної 

роботи, затверджених в установленому порядку, позапланові виїзні ревізії - за 

наявності підстав, визначених Законом (2939-12). Органи служби за письмовим 

зверненням можуть отримувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, що стосується 

діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.  

     7. У ході підготовки до ревізії посадовими особами служби складається в двох 

примірниках програма ревізії, в якій визначаються найменування об'єкта контролю, 

тема, період та питання, що підлягають ревізії відповідно до компетенції служби. 

Програма затверджується керівником органу служби чи його заступником.  

     Під час проведення ревізії для повноти дослідження питань посадовими особами 

служби можуть вноситися за письмовим погодженням з керівником органу служби чи 

його заступником зміни до програми ревізії.  

     Один примірник програми ревізії видається керівнику об'єкта контролю чи його 

заступнику під розписку на примірнику органу служби для ознайомлення. Якщо 

керівник об'єкта контролю чи його заступник відмовляється від підпису, але не 

заперечує проти проведення ревізії, це зазначається у вступній частині акта ревізії.  

     8. Орган служби, що проводить планову виїзну ревізію, повідомляє об'єкту 

контролю одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, про дати її 

початку та закінчення. Планова виїзна ревізія розпочинається не раніше ніж через 10 

календарних днів після надіслання об'єкту контролю повідомлення. Про проведення 

позапланової виїзної ревізії та зустрічної вірки не повідомляється.  

     9. Склад, кількість посадових осіб служби та строки проведення ревізії 

визначаються органом служби з урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії 

питань та в межах визначеної її тривалості (30 робочих днів для планової та 15 - для 

позапланової). {Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006}  

     Строк  проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за 

рішенням керівника органу служби, а понад визначену Законом тривалість - за 

рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії 

та 5 - для позапланової виїзної ревізії. {Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови 

КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006}  
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     10. До участі в ревізії за письмовим зверненням керівника органу служби можуть 

залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій.  

     11. На проведення ревізії органом служби на кожну посадову особу служби та 

залученого спеціаліста оформляється в двох примірниках направлення встановленого 

ГоловКРУ зразка.  

     12. Перед початком ревізії посадові особи служби та залучені спеціалісти повинні 

під розписку на примірнику органу служби видати керівнику об'єкта контролю чи його 

заступнику направлення та копію рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної 

ревізії за рішенням суду).  

     Якщо керівник об'єкта контролю чи його заступник відмовляється від підпису, але 

не заперечує проти проведення ревізії, про це зазначається у вступній частині акта 

ревізії.  

     13. У разі продовження строку планової або позапланової виїзної ревізії в межах 

визначеної Законом (2939-12) тривалості посадові особи служби зобов'язані пред'явити 

керівнику об'єкта контролю чи його заступнику направлення з продовженим строком 

проведення ревізії.  

     Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової виїзної ревізії, яка 

проводиться за рішенням суду, продовжений понад визначену Законом (2939-12) 

тривалість, посадові особи служби зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта контролю 

також копію відповідного рішення суду.  

     14. Посадові особи служби зобов'язані розписатися в журналі реєстрації перевірок 

об'єкта контролю (у разі його наявності). Факт ненадання об'єктом контролю журналу 

фіксується у вступній частині акта ревізії.  

     15. Керівники об'єкта контролю та суб'єкта господарювання, у якому проводиться 

зустрічна звірка, забезпечують посадовим особам служби місце для роботи, створення 

умов для зберігання документів, можливість користування зв'язком, комп'ютерною, 

розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших послуг для виконання 

службових обов'язків.  

     16. Ревізія проводиться шляхом:  

     документальної перевірки, що передбачає контроль за установчими, фінансовими, 

бухгалтерськими (первинними і зведеними) документами, статистичною та 

фінансовою звітністю, господарськими договорами, розпорядчими та іншими 

документами об'єкта контролю, пов'язаними з плануванням і провадженням фінансово-

господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової 

звітності (далі - документи об'єкта контролю). У разі ведення бухгалтерського обліку з 

використанням електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу 

посадової особи служби керівник об'єкта контролю повинен забезпечити оформлення 

відповідних документів на паперовому носії. Надання документів об'єкта контролю 

посадовим особам служби забезпечується керівником об'єкта чи його заступником;  

     фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних 

паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших 
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матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, 

обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм 

витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом 

організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової 

продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних спеціалістів. Посадові особи 

служби мають право вимагати від керівників об'єкта контролю організацію та 

проведення фактичної перевірки в присутності посадових осіб служби та за участю 

матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу виконаних робіт - також 

представників суб'єкта господарювання - виконавців робіт.  

     Документальна і фактична перевірки проводяться щодо дотримання вимог законів 

та інших нормативно-правових актів.  

     У разі відмови керівників об'єкта контролю від проведення інвентаризації посадові 

особи служби вживають заходів відповідно до Закону (2939-12 ).  

     17. Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на об'єкті контролю не 

підлягають розголошенню до їх повного документування в акті ревізії, крім випадків, 

передбачених законодавством.  

     Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії, посадові особи служби 

мають право отримувати на об'єкті контролю перелік відомостей, що становлять 

комерційну таємницю.  

     18. У разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого 

віднесено до компетенції служби, посадові особи служби повинні вимагати від 

працівників об'єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.  

     Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються від надання письмових пояснень, 

цей факт фіксується в акті ревізії.  

     Для з'ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності об'єкта 

контролю посадові особи служби можуть вимагати письмові пояснення від працівників 

об'єкта контролю, а також інформацію від інших осіб, які мали правові відносини з 

об'єктом контролю.  

     Пояснення оформляються на ім'я керівника органу служби, який призначив ревізію, 

з обов'язковим зазначенням дати. Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається 

під особистий підпис про отримання відповідний перелік питань.  

     19. Якщо під час ревізії виявлено факти порушення законодавства, вжиття заходів 

щодо яких не належить до компетенції органів служби (зокрема, з питань обігу готівки, 

валютних перацій, формування об'єкта та/або бази оподаткування, ціноутворення, 

управління державним майном, дотримання антимонопольного законодавства та 

інших), посадові особи служби невідкладно письмово повідомляють про це керівнику 

органу служби чи його заступнику, які забезпечують інформування відповідних 

державних органів про такі факти.  

     20. У разі коли під час проведення ревізії виявлено документи, які свідчать про 

порушення законодавства, і на об'єкті контролю не гарантується збереження та не 

виключена можливість їх підробки, посадові особи служби можуть на підставі рішення 

суду вилучати на строк до закінчення ревізії оригінали таких документів та оформляти 
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вилучення відповідним актом із залишенням у справах об'єкта контролю копій 

вилучених документів та їх опису.  

     Копії акта вилучення та опису вилучених документів об'єкта контролю вручаються 

під розписку уповноваженій особі об'єкта контролю. Якщо уповноважена особа об'єкта 

контролю відмовляється від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання 

його копії, відповідні документи видаються об'єкту контролю одним із способів, 

визначених у пункті 39 цього Порядку.  

     У разі вилучення документів об'єкта контролю у зв'язку з їх підробленням або 

виявленими зловживаннями орган служби негайно повідомляє про це правоохоронні 

органи для прийняття рішення про вилучення таких документів. Якщо 

правоохоронними органами не прийнято відповідне рішення, зазначені документи в 

останній день ревізії повертаються об'єкту контролю.  

     Для повернення вилучених оригіналів документів об'єкта контролю, а також їх 

передачі правоохоронним органам складається відповідний акт та опис повернутих 

(переданих) документів. Про передачу вилучених оригіналів документів 

правоохоронним органам орган служби повідомляє об'єкту контролю з наданням копії 

опису переданих документів.  

     Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення (передачі) та опис 

повернутих (переданих) документів реєструються органом служби не пізніше 

наступного робочого дня після їх підписання в журналі реєстрації описів, форма якого 

встановлюється ГоловКРУ.  

     21. Для підтвердження викладених в акті ревізії фактів порушень посадові особи 

служби у разі потреби отримують від об'єкта контролю завірені копії документів, які 

засвідчують відповідні порушення, і долучають їх до матеріалів ревізії.  

     Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання завірених копій 

документів, це зазначається в акті ревізії.  

     22. Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі необхідності проведення 

значної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення 

ревізії в межах встановленої Законом (2939-12) тривалості, а також за обґрунтованим 

зверненням об'єкта контролю і погодженням з керівником підрозділу служби. При 

цьому ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів.  

     Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії приймає керівник 

органу служби за письмовим поданням посадової особи служби, що проводить ревізію.  

     У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні орган служби надсилає об'єкту 

контролю та органу, який ініціював проведення ревізії, письмове повідомлення про 

дату зупинення ревізії.  

     Поновлення проведення ревізії можливе одразу після повідомлення про це об'єкта 

контролю. Повідомлення здійснюється одним із способів, визначених у пункті 39 цього 

Порядку.  

     Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення. В усіх 

випадках зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні складається акт із 

зазначенням фактів, виявлених на момент зупинення ревізії, який долучається до 
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матеріалів ревізії. Акт підписується та вручається об'єкту контролю у тому ж порядку, 

що і акт ревізії.  

     23. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті контролю, недопущення 

посадових осіб служби до проведення ревізії та ненадання необхідних для перевірки 

документів, наявності інших об'єктивних і незалежних від органу служби обставин, що 

унеможливлюють або перешкоджають проведенню ревізії, посадовою особою служби 

складається акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вручається об'єкту 

контролю у тому ж порядку, що і акт ревізії.  

     За таких обставин ревізія не вважається проведеною і орган служби має право 

вдруге організувати та провести ревізію об'єкта контролю, зокрема в плановому 

порядку, протягом того ж календарного року.  

     Про факти недопущення посадових осіб служби до проведення ревізії, ненадання 

необхідних для перевірки документів та інші незалежні від органу служби обставини, 

що перешкоджають проведенню ревізії, орган служби письмово інформує 

правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.  

     Перешкоджання посадовим особам служби у проведенні ревізії є підставою для 

застосування до об'єкту контролю санкцій, передбачених законодавством, і для 

притягнення керівника об'єкта контролю до адміністративної відповідальності.  

     На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку орган служби пред'являє 

письмові вимоги об'єкту контролю щодо приведення обліку у відповідність із 

законодавством та інформує про це орган управління об'єкта контролю.  

     24. Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта 

контролю дає можливість проводити ревізію з інших питань програми, така ревізія 

проводиться за цими питаннями. Орган служби, який виявив відсутність 

бухгалтерського обліку окремих операцій, пред'являє письмову вимогу об'єкту 

контролю щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує 

орган управління об'єкта контролю. Факт відсутності належного бухгалтерського 

обліку окремих операцій об'єкта контролю фіксується в акті ревізії.  

     25. Керівник об'єкта контролю повинен забезпечити поновлення бухгалтерського 

обліку в строк не більш як два місяці з дати надіслання органом служби відповідної 

вимоги. Посадовим особам служби забороняється брати участь у поновленні 

бухгалтерського обліку на об'єкті контролю.  

     26. З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з 

об'єктом контролю - підконтрольною установою, з'ясування їх реальності та повноти 

відображення в обліку органами служби можуть проводитися зустрічні звірки у 

суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з об'єктом контролю - 

підконтрольною установою. {Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006}  

     Для проведення зустрічної звірки посадовій особі служби видається направлення 

встановленого ГоловКРУ зразка за підписом керівника, скріпленим печаткою 

відповідного органу служби.  
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     Зустрічна звірка проводиться шляхом документального і фактичного дослідження 

виду, обсягу операцій, проведених між суб'єктом господарювання та об'єктом 

контролю - підконтрольною установою. За результатами такої звірки складається у 

двох примірниках довідка, один примірник якої видається суб'єкту господарювання, 

що мав правові відносини з об'єктом контролю - підконтрольною установою, у тому ж 

порядку, що і акт ревізії. Другий примірник довідки долучається до матеріалів ревізії. { 

Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 (1618-

2006-п) від 16.11.2006}  

     У разі недопущення посадової особи служби до проведення зустрічної звірки 

складається за підписом посадових осіб служби акт, у якому фіксується такий факт, і 

невідкладно письмово інформуються правоохоронні органи для вжиття заходів, 

передбачених законодавством.  

     Стосовно осіб підконтрольної установи, які чинять перешкоди у проведенні 

зустрічної звірки і ревізії, вживають заходів для притягнення до адміністративної 

відповідальності.  

 

Особливості проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу  

 

     27. За зверненням правоохоронного органу органи служби в межах своєї 

компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням 

об'єкта контролю.  

     28. У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення 

позапланової виїзної ревізії та за відсутності у зверненні правоохоронного органу 

фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких 

віднесено до компетенції служби, можливе включення ревізії об'єкта контролю до 

плану контрольно-ревізійної роботи органу служби на наступний плановий період за 

умови, що така установа не ревізувалася органами служби у плановому порядку 

протягом поточного календарного року. Звернення правоохоронного органу 

розглядається ГоловКРУ, контрольно-ревізійним управлінням в Автономній 

Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, якщо воно підписане керівником 

відповідного органу чи його заступником і містить: повну назву об'єкта контролю, дані 

про його місцезнаходження, організаційно-правову форму; інформацію про належність 

об'єкта контролю до підконтрольних установ; обґрунтування необхідності проведення 

ревізії; перелік питань, на які відповідно до компетенції органів служби необхідно дати 

відповідь; зазначення періоду проведення ревізії об'єкта контролю. Рішення щодо 

включення ревізії об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу до плану 

контрольно-ревізійної роботи приймається керівником ГоловКРУ, контрольно-

ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі.  

     Про прийняте рішення інформується протягом 10 робочих днів після отримання 

звернення відповідний правоохоронний орган.  
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     29. Позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного 

органу проводиться у разі надання ним:  

     - постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та 

рішення суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, 

дати її початку та закінчення, а також номер, дата і підстави порушення кримінальної 

справи, орган, що порушив кримінальну справу (для ревізії суб'єкта господарської 

діяльності, не віднесеного Законом (2939-12) до підконтрольних установ);  

     - постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії, 

винесеної після порушення кримінальної справи проти посадових осіб об'єкта 

контролю - підконтрольної установи; {Абзац третій пункту 29 із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006}  

    - інформації про факти, що свідчать про порушення об'єктом контролю - 

підконтрольною установою законів та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в 

якому зазначаються підстави проведення, дати початку та закінчення. У разі 

надходження зазначеної інформації без рішення суду ГоловКРУ, контрольно-ревізійне 

управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

протягом 7 робочих днів самостійно подає до суду письмове обґрунтування підстав 

такої ревізії із зазначенням дати початку та закінчення. Про відмову суду у видачі 

дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії об'єкта контролю невідкладно 

інформується відповідний правоохоронний орган.  

     30. Звернення правоохоронного органу, що не відповідає вимогам визначеним у 

пунктах 28 і 29 цього Порядку, та/або не належить до компетенції служби, підлягає 

поверненню протягом 10 робочих днів правоохоронному органу для уточнення.  

     31. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається 

відповідно до компетенції служби на підставі питань, що містяться у зверненні, 

постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово 

погоджується з правоохоронним органом. {Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 1618 (1618-2006-п) від 16.11.2006}  

     32. З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією питань фінансово-

господарської діяльності об'єкта контролю до програми крім зазначених у зверненні 

правоохоронного органу питань можуть включатися за ініціативою органу служби інші 

питання відповідно до компетенції служби.  

     33. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення 

суду долучаються до матеріалів ревізії і залишаються в органі служби.  

     34. Органи служби проводять з правоохоронними органами щоквартальні звірки 

результатів розгляду переданих їм матеріалів ревізій відповідно до порядку, 

встановленого ГоловКРУ разом з Генеральною прокуратурою, МВС та СБУ.  

 

Оформлення результатів ревізії  

 

     35. Результати ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії 

державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому 
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титульному аркуші акта ревізії, який оформляється на бланку органу служби, 

зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи 

селища) та номер примірника.  

     Акт ревізії містить: вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення 

ревізії, тема ревізії, повна назва об'єкта контролю, його місцезнаходження, відомості 

про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення ревізії, 

період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб служби та залучених спеціалістів, 

що проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-

господарську діяльність об'єкта контролю у період, що підлягав ревізії;  

     констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати ревізії в розрізі 

кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, 

суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, а також висновок про 

наявність або відсутність порушень законодавства.  

     Виявлені допущені об'єктом контролю порушення законодавства, контроль за 

дотриманням якого віднесено до компетенції служби, фіксуються в констатуючій 

частині акта ревізії з обов'язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-

правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.  

     За результатами проведення ревізії з окремих питань програми посадовими особами 

служби та залученими спеціалістами, що проводили ревізію в складі групи, можуть за 

рішенням керівника групи складатися довідки, які підписуються відповідною 

посадовою особою служби чи спеціалістом та працівниками об'єкта контролю, що є 

відповідальні з цих питань. Довідки складаються в одному примірнику, видаються 

керівнику групи для прийняття рішення щодо включення до акта ревізії викладених в 

них фактів та долучаються до матеріалів ревізії. На вимогу об'єкта контролю йому 

можуть бути видані копії довідок.  

     36. Акт ревізії підписується посадовою особою служби та керівником і головним 

бухгалтером об'єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення 

бухгалтерського обліку (далі - головний бухгалтер), а також за необхідності іншими 

працівниками об'єкта.  

     У разі проведення посадовими особами служби і залученими спеціалістами ревізії в 

складі групи акт ревізії підписується керівником групи.  

     Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні іншими працівниками 

об'єкта контролю, зокрема колишніми керівником і головним бухгалтером, що є 

відповідальні за фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю у період, що 

підлягає ревізії, визначається посадовою особою служби самостійно. {Пункт 37 

виключено на підставі Постанови КМ № 918 (918-2008-п) від 16.10.2008}  

     38. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу служби, 

другий - для об'єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у 

випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.  

     Для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою 

служби на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості 

сторінок.  
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     Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у 

матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, 

коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу, орган служби 

повідомляє про його назву, реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта 

ревізії.  

     39. Після складення акта ревізії посадова особа служби підписує всі його 

примірники та забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів ревізій, форма якого 

визначається ГоловКРУ.  

     Перший і третій примірники акта ревізії надаються для ознайомлення і підписання 

об'єкту контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії одним 

із таких способів: а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта 

контролю;  

     б) через канцелярію (діловодну службу) з відміткою на примірнику акта органу 

служби про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та 

підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;  

     в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на 

примірнику акта, що залишається в органі служби, зазначаються реквізити поштового 

повідомлення, яке долучається до матеріалів ревізії.  

     40. Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники об'єкта контролю 

зобов'язані ознайомитися з актом ревізії та у разі погодження з викладеними у ньому 

фактами підписати отримані примірники акта. У разі наявності заперечень (зауважень) 

щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із 

застереженням.  

     Підписані примірники акта ревізії об'єкт контролю зобов'язаний повернути органу 

служби у строк не пізніше ніж 3 робочих дні після отримання. У разі ненадходження 

до органу служби підписаних примірників акта ревізії протягом зазначеного строку 

посадові особи служби засвідчують це актом про відмову від підпису, що складається у 

трьох примірниках, один з яких видається об'єкту контролю способом, визначеним у 

пункті 39 цього Порядку.  

     Після складення акта про відмову від підпису орган служби має право здійснити 

належні заходи щодо реалізації результатів ревізії з обов'язковим інформуванням про 

факт відмови від підписання акта ревізії органу управління об'єкта контролю і за 

необхідності відповідних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

     У разі неповернення об'єктом контролю першого і третього примірників акта ревізії 

орган служби у передбачених цим Порядком та законодавством випадках подає 

правоохоронним органам акт про відмову від підпису, належним чином завірену копію 

другого примірника акта ревізії та долучає оригінал цього примірника до матеріалів 

ревізії.  

     41. Після надходження підписаних керівником і головним бухгалтером об'єкта 

контролю першого і третього примірників акта ревізії орган служби не пізніше 
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наступного робочого дня з моменту отримання видає об'єкту контролю другий 

примірник акта ревізії.  

     42. У разі підписання акта ревізії із запереченнями (зауваженнями) керівник об'єкта 

контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення органу служби акта 

ревізії повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). Якщо протягом цього 

строку заперечення (зауваження) щодо акта не надійдуть, то орган служби має право 

вжити відповідних заходів для реалізації результатів ревізії. Рішення про розгляд 

заперечень (зауважень), що надійшли з порушенням встановленого строку, приймає 

керівник органу служби.  

     43. Орган служби аналізує правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях 

(зауваженнях), і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після отримання заперечень 

(зауважень) дає на них письмовий висновок, який затверджується керівником органу 

служби або його заступником.  

     44. З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях) фактів посадові 

особи служби мають право вимагати від об'єкта контролю необхідні для перевірки 

документи та додаткові пояснення.  

 

Реалізація результатів ревізії  

 

     45. У міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові особи служби, не 

чекаючи закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівникам об'єкта 

контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.  

     46. Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення 

виявлених порушень, органом служби у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після 

реєстрації акта ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього - не 

пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження) 

надсилається об'єкту контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією 

порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.  

     Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства цей об'єкт 

контролю у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати 

відповідний орган служби з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та 

інших документів, що підтверджують усунення порушень.  

     47. Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів та інших нормативно-

правових актів, у визначені в пункті 46 цього Порядку строки інформуються органи 

управління об'єкта контролю та за необхідності відповідні органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування.  

     48. У разі проведення ревізії на підставі звернення правоохоронних органів, а також 

коли ревізією, проведеною з інших підстав, виявлено порушення, за які передбачено 

кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь, матеріали 

таких ревізій у визначені в пункті 46 цього Порядку строки передаються до 

правоохоронних органів.  
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     Про результати розгляду матеріалів ревізії (крім проведених за порушеними 

кримінальними справами) правоохоронні органи повідомляють органу служби 

протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.  

     Якщо виявлено порушення законодавства, за які не передбачено кримінальну 

відповідальність або які не містять ознаки корупційних діянь, орган служби у 

визначені в пункті 46 цього Порядку строки письмово інформує про такі порушення 

правоохоронні органи.  

     49. У разі коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта контролю державі або 

підконтрольній установі заподіяна матеріальна шкода, орган служби ставить вимоги 

перед керівником об'єкта контролю та органом його управління щодо пред'явлення 

цивільних позовів до винних осіб.  

     50. За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав органи служби 

вживають заходів для забезпечення:  

     притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності 

винних у допущенні порушень працівників об'єктів контролю;  

     звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених ревізією порушень 

законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід 

держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом 

підстав або з порушенням вимог законодавства;  

     застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.  

     51. За спільним рішенням органу служби та об'єкта контролю або його органу 

управління інформація про результати ревізії виноситься на обговорення на колегіях, 

нарадах, що проводяться об'єктом контролю. Відомості про результати ревізії можуть 

оприлюднюватися через засоби масової інформації.  

     52. Органи служби здійснюють контроль за усуненням об'єктами контролю 

порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про 

вжиті заходи, а також під час наступних ревізій цих об'єктів контролю, систематично 

вивчають матеріали ревізій і на підставі їх узагальнення вносять відповідним органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо перегляду 

нормативно-правових актів, усунення причин і умов, що сприяли порушенням 

законодавства.  

 

Особливості ревізії місцевого бюджету  

 

     53. План ревізій місцевого бюджету складається на рік і погоджується з 

відповідними місцевими фінансовими органами, органами Державного казначейства та 

органами державної податкової служби.  

     54. До проведення ревізії місцевого бюджету органи служби можуть залучати інші 

органи державної влади в установленому законодавством порядку.  

     55. Результати ревізії місцевого бюджету відображаються у зведеній довідці, яка 

формується на підставі актів ревізій та інших матеріалів, оформлених за результатами 

контрольних заходів.  
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     Методику проведення органом державної контрольно-ревізійної служби ревізії 

місцевого бюджету, складання зведеної довідки та реалізації зазначених матеріалів 

затверджує ГоловКРУ. {Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 918 

(918-2008-п) від 16.10.2008}  
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ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

15.12.2005 № 444 

 

Про вдосконалення проведення аудиту 

ефективності виконання бюджетних програм 

 

 З метою вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних 

програм  

  Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення органами державної 

контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми 

(додаються). 

 

2. Керівникам контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі організувати вивчення даних Методичних рекомендацій. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази ГоловКРУ України від 02.04.2003 № 

75 (v0075501-03) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 

аудиту ефективності виконання бюджетної програми", від 24.12.2003 № 315 (v0315501-

03) "Про внесення змін до наказу", від 24.12.2003 № 316 "Про затвердження Порядку 

взаємодії". 

 

4. Загальному відділу Управління справами (М'якшило Н.Г.) довести цей наказ до 

відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів апарату ГоловКРУ 

України, керівників контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі. 

 

 

 

Голова                                                                                                          Н.I.Рубан 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ГоловКРУ України 

15.12.2005 № 444 

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ 

щодо проведення органами державної 

контрольно-ревізійної служби аудиту 

ефективності виконання бюджетної програми 

  

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-

ревізійної служби (далі - ДКРС) аудиту ефективності виконання бюджетної програми 

розроблено на виконання вимог ст. 113 Бюджетного кодексу України (2542-14) та на 

підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1017 (1017-2004-п) 

"Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної 

служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм". 

 

1.2. Терміни, що їх ужито у цих Методичних рекомендаціях, мають такі значення: 

1.2.1. Аудит ефективності - це форма контролю, яка спрямована на визначення 

ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та 

встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Аудит ефективності здійснюється з 

метою розроблення обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності 

використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі виконання 

бюджетних програм. 

     1.2.2. Аудитор - працівник органу ДКРС, що проводить аудит ефективності 

виконання бюджетної програми. 

     1.2.3. Аудиторський звіт - письмовий документ, у якому керівник аудиторської 

групи (аудитор) повідомляє про обсяги та результати виконаного аудиту ефективності. 

     1.2.4. Гіпотези аудиту - припущення аудитора (здогад) щодо причини виникнення та 

існування проблем, недосконалості певних позицій в організації виконання бюджетної 

програми. 

     1.2.5. Об'єкт аудиту ефективності - бюджетні кошти, що спрямовані на виконання 

бюджетної (державної) програми, ефективність якої необхідно оцінити у процесі 

аудиту. 

     1.2.6. Принцип ефективності - прагнення всіх учасників бюджетного процесу при 

складанні та виконанні бюджетної програми досягти запланованих цілей при залученні 

мінімального обсягу бюджетних коштів та досягти максимального результату при 

використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 

     1.2.7. Проблема аудиту ефективності - невиконання запланованих результативних 

показників бюджетної програми через неефективне використання бюджетних коштів. 

     1.2.8. Результативні показники бюджетної програми – кількісні та якісні показники, 

які характеризують результати виконання бюджетної програми і підтверджуються 

http://uazakon.com/documents/date_1k/pg_imcbsj.htm
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статистичною, фінансовою та іншою звітністю та дають можливість здійснити оцінку 

використання коштів на виконання бюджетної програми. 

     1.2.9. Iнші поняття та економічні категорії, що використовуються у цих 

Рекомендаціях, уживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі (2542-14) та 

інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини. 

  

II. МЕТА, ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТI 

  

     2.1. Метою аудиту ефективності є здійснення оцінки досягнення запланованих 

показників (продукту, ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні 

бюджетної програми та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності  

використання  ресурсів держави. 

      2.2. Основними завданнями аудиту ефективності є: 

     2.2.1. Оцінка ефективності виконання бюджетних програм шляхом порівняння 

звітних даних щодо виконання програми (виконання результативних показників) із 

заданими параметрами, у т.ч. зазначеними в паспорті бюджетної програми, порівняння 

рівня досягнутих показників з рівнем їх фінансування. 

     2.2.2. Виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та 

фінансового характеру, які перешкоджають своєчасному і повному виконанню 

бюджетної програми. 

     2.2.3. Визначення ступеня впливу виявлених упущень і недоліків на досягнення 

запланованих показників. 

     2.2.4. Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) більш 

раціонального та ефективного використання ресурсів держави, поліпшення організації 

виконання бюджетної програми з наголосом на можливостях зменшення витрат, 

підвищення продуктивності програми та якості послуг, її подальшої реалізації із 

залученням оптимального (або додаткового) обсягу бюджетних коштів чи її 

припинення. 

      2.3. Здійснюючи аудит ефективності, аудитори вибирають та застосовують 

прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам. Ці прийоми та 

процедури повинні дозволяти отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, які 

вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні точки зору та висновки, зокрема: 

     - аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обґрунтувань, 

методичних документів, видань і публікацій у сфері реалізації бюджетної програми, 

стосовно якої проводиться аудит ефективності; 

     - аналіз результатів раніше здійснених контрольних заходів; 

     - аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності; 

     - порівняння фактично досягнутих результативних показників виконання бюджетної 

програми із запланованими в динаміці за кілька років, з вітчизняним і зарубіжним 

досвідом у сфері реалізації бюджетної програми, з технологічними стандартами тощо; 
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     - інтерв'ювання, анкетування (процес опитування учасників бюджетної програми та 

користувачів її продукту з метою встановлення проблемних питань, результати якого 

фіксуються письмово); 

     - одержання інформації від юридичних осіб. 

     Iнформація, необхідна для проведення аудиту ефективності, може бути отримана 

від юридичних осіб за письмовими запитами органів ДКРС. 

  

III. ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТI 

 

     3.1. Для проведення аудиту ефективності, як правило, створюється аудиторська 

група. 

     Аудитори, що входять до складу цієї групи, повинні мати навички проведення 

аналізу, написання звітів зі складних питань, що вимагають логічного і ретельного 

обґрунтованого викладу. Крім того, аудит ефективності може вимагати додаткової 

підготовки в таких галузях знань як державне управління, економіка та соціальні 

науки. 

      3.2. У разі необхідності до проведення аудиту ефективності можуть залучатись 

фахівці підприємств, установ та організацій, оскільки в окремих випадках тільки їхня 

кваліфікація та компетентність у специфічних питаннях дозволяють зробити 

відповідні висновки та підготувати аудиторський звіт і обґрунтовані пропозиції. 

Питання щодо залучення до аудиту таких фахівців, залежно від конкретних обставин, 

вирішує керівник органу ДКРС з направленням відповідного звернення. Залучені 

фахівці по питаннях, які входять до їх компетенції, мають надати письмово відомості 

для використання їх при складанні аудиторського звіту. 

      3.3. Керівник аудиторської групи проводить інструктаж серед аудиторів та 

залучених фахівців щодо визначення ключових питань, методів дослідження тощо. 

     3.4. Керівнику аудиторської групи (аудитору - у разі коли аудит ефективності 

проводиться одноосібно) необхідно враховувати, що в ході ревізій та перевірок 

розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (які можуть бути проведені до 

початку аудиту ефективності) працівниками органів ДКРС може бути зібрана корисна 

для аудиту ефективності інформація. За відповідним зверненням керівника 

аудиторської групи (аудитора) керівництвом органу ДКРС, що проводить аудит 

ефективності, приймається рішення щодо надання доручень з отримання зазначеної 

інформації. 

     3.5. Планування контрольно-ревізійної роботи з проведення аудиту ефективності 

проводиться відповідно до вимог Порядку планування контрольно-ревізійної роботи 

органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (955-2001-п) (із змінами та 

доповненнями), Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами 

державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого наказом ГоловКРУ від 

26.10.2005 № 319 (v0319219-05). 

  

http://uazakon.com/documents/date_86/pg_gfwksl.htm
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     3.6. Організація роботи: 

     3.6.1. Аудит ефективності бюджетних програм, що фінансуються з державного 

бюджету, на рівні головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється фахівцями 

ГоловКРУ України із залученням для дослідження інших стадій проходження 

бюджетних коштів фахівців регіональних КРУ (участь в аудиті ефективності). 

     Аудит ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів здійснюється 

фахівцями органів ДКРС відповідного рівня. 

     Рішення про необхідність залучення до аудиту ефективності підпорядкованих 

контрольно-ревізійних підрозділів приймається керівництвом відповідного органу 

ДКРС самостійно, виходячи з необхідності цього. 

     3.6.2. Проведенню аудиту ефективності передує направлення головному 

розпоряднику бюджетних коштів за досліджуваною программою (відповідальному 

виконавцю) не пізніше, ніж за 10 днів до початку проведення аудиту ефективності, 

повідомлення про проведення аудиту ефективності (Додаток 1). 

     3.6.3. Збір інформації в процесі аудиту ефективності може проводитися як за 

місцезнаходженням учасника бюджетного процесу, так і за письмовим зверненням до 

нього органів ДКРС. Збирання інформації за місцезнаходженням учасника бюджетного 

процессу здійснюється на підставі направлення, виданого керівником органу ДКРС або 

його заступником. 

     Аудитор зобов'язаний пред'явити керівнику учасника бюджетного процесу 

направлення на право проведення аудиту ефективності та на його прохання 

розписатися в журналі відвідування учасника бюджетного процесу. 

      3.7. Процес аудиту ефективності складається з таких основних етапів: 

      I. Підготовка до аудиту. 

      II. Проведення аудиту. 

      III. Реалізація результатів аудиту. 

      Послідовність організації та проведення аудиту ефективності в часі наведено на 

схемі 1 (Додаток 2). 

     Схему дій та джерел (форм) інформації орієнтовно визначено на схемі 2 (Додаток 

3). 

     3.7.1. Підготовка до аудиту полягає у попередньому вивченні питань, пов'язаних з 

досліджуваною програмою (попередній аудит) та подальшій розробці програми 

аудиту. 

     3.7.2. Попередній аудит починається із збору даних про досліджувану бюджетну 

програму для збільшення знань аудитора про неї, визначення результативних 

показників бюджетної програми, або критеріїв оцінки. 

     Як правило, за критерії оцінки приймаються результативні показники паспорта 

бюджетної програми. У разі недостатності показників паспорта бюджетної програми 

або за відсутності чітко визначених показників виконання бюджетної програми 

необхідно разом з головним розпорядником (відповідальним виконавцем) визначити 

найбільш значущі звітні дані про надані послуги, виконані роботи, реалізований 
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продукт або фінансовий результат, що можуть характеризувати досягнення мети 

бюджетної програми. 

     Дані доцільно зібрати за кілька років, що підвищить ступінь достовірності оцінки 

ефективності виконання бюджетної програми. 

     3.7.3. На підставі зібраних даних необхідно: 

     - оцінити рівень досягнення результативних показників бюджетної програми через 

співвідношення фактично отриманих та запланованих результативних показників; 

     - оцінити ефективність програми порівнянням забезпеченого рівня виконання 

результативних показників програми до рівня їх фінансування. 

     Зокрема, виконання бюджетної програми може бути оцінено як: 

     - ефективне (рівень показників виконання показників продукту, ефективності, якості 

перевищував або дорівнював рівню забезпеченого фінансування); 

     - недостатньо ефективне (рівень виконання деяких показників продукту, 

ефективності, якості був менший за забезпечений рівень фінансування); 

     - неефективне (рівень показників виконання показників продукту, ефективності, 

якості був значно менший за забезпечений. 

     3.7.4. Якщо виконання бюджетної програми оцінено як ефективне, на етапі 

попереднього аудиту керівництвом органу ДКРС може бути прийнято рішення про 

відміну проведення аудиторського дослідження. 

     3.7.5. Виходячи з аналізу виконання результативних показників бюджетної 

програми, в залежності від того, які показники бюджетної програми  виконувались 

найгірше, необхідно сформулювати проблему, яка існує у виконанні бюджетної 

програми, тобто проблему аудиту. 

     Це повинна бути актуальна проблема, яка реально існує, хвилює Уряд, громадян, 

потребує глибокого вивчення на предмет її усунення. 

     3.7.5.1. Якщо при проведенні аудиту ефективності планується зосередити увагу на 

продуктивності бюджетної програми (забезпечення максимального обсягу вироблених 

товарів (робіт, послуг) за виділений обсяг бюджетних коштів), орієнтовною проблемою 

аудиту можуть бути питання: Чи існують шляхи підвищення продуктивності 

програми? Чи можна було досягти кращих результатів при реалізації програми іншими 

шляхами? 

     Наприклад, за результатами аналізу виконання результативних показників 

бюджетної програми "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських 

забудовників" за 2000-2003 роки аудиторська група прийшла до висновку, що із 

врахуванням отриманих обсягів фінансування в цілому кількісні показники програми 

щорічно виконувались. При цьому забезпечено нарощування кількості будинків з 

незавершеного будівництва, введених в експлуатацію та газифікованих, збільшилася 

кількість сімей, що отримали кредити. 

     Водночас, поряд з виконанням результативних показників продукту програми, 

спостерігалась тенденція незабезпечення попиту на такий вид кредитів. Так, з 25 тис. 

заяв, які надійшли до фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

протягом 2000-2003 років, укладено кредитні угоди лише з половиною заявників (10,57 
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тис.), з яких фактично профінансовано 10,36 тис. кредитних угод, тобто задоволене 

лише 41,5% заяв щодо надання кредитів. 

     За висновками аудиторської групи здобутки бюджетної програми були б 

вагомішими, якби потреба сільського населення у кредитах була задоволена повною 

мірою. Тому проблемою дослідження обрано питання: Чи можливо забезпечити 

потребу сільського населення в отриманні кредитів? 

     3.7.5.2. Якщо при проведенні аудиту ефективності аудитор приділяє основну увагу 

економності (зменшення витрат на одиницю виготовлених товарів (робіт, послуг), 

проблемою аудиту можуть бути питання: Чи існують шляхи зменшення вартості 

продукту бюджетної програми? Чому не забезпечено зменшення вартості продукту 

бюджетної програми? 

     Наприклад, при дослідженні ефективності використання бюджетних коштів, 

спрямованих у 2002-2003 роках на санаторно-курортне лікування хворих на 

туберкульоз у санаторних закладах Міністерства охорони здоров'я, встановлено, що 

санаторії були завантажені в середньому на 70-75%, а в окремі періоди - менше ніж 

наполовину. 

     При виконанні плану фінансування за загальним фондом у 2002 та 2003 роках 

відповідно на 73,5 та 100%,  план ліжкоднів виконано відповідно на 68 та 73%, тобто 

рівень виконання результативних показників програми є нижчим від забезпеченого 

рівня фінансування. 

     Впродовж 2002-2003 років санаторними закладами на адресу медичних установ 

було надіслано 76 тис. путівок, з яких останніми використано 60,7 тисячі, або 80%. 

Відповідно фактична вартість лікування одного хворого була більшою за заплановану. 

     З огляду на ці факти для дослідження було обрано проблему (основне питання): 

Чому при щорічному зростанні кількості хворих на туберкульоз санаторні заклади не 

працюють на повну потужність? 

     3.7.5.3. Якщо основна увага приділяється результативності (досягненню 

визначеного результату), то проблемою аудиту може бути питання: Чому не 

забезпечено виконання показників продукту програми? 

     Наприклад, в ході аудиту ефективності використання бюджетних коштів на 

капітальні вкладення за 2001-2003 роки встановлено, що при загальному фінансовому 

забезпеченні на рівні 84% до затвердженого, рівень виконання окремих показників 

продукту, а це будівництво очисних споруд, водопроводів, поліклінік, лікарень, 

шкіл, газопроводів, перебував від 7 до 80%. Таким чином, за проблему аудиту обрано 

питання: Чому не виконано запланованих обсягів будівництва, передбачених 

державними та регіональними програмами економічного і соціального розвитку? 

     3.7.5.4. Якщо увага зосереджується на якості виконаних робіт, 

наданих послуг, вироблених товарів, то проблемою аудиту може бути питання: Чи 

існують шляхи підвищити вплив бюджетної програми на зменшення негативних 

тенденцій (збільшення позитивного впливу) у досліджуваній сфері? 

     Наприклад, при дослідженні ефективності використання бюджетних коштів на 

підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах (далі - 
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ПТНЗ) Міністерства освіти і науки України встановлено, що у 2002-2003 роках в 

систему профтехосвіти спрямовано 1542,6 млн.грн. бюджетних коштів, або біля 97% 

затвердженого. При цьому, в середньому по Україні державне замовлення протягом 

2002-2003 років виконано на 100,6 та 100% відповідно. Таким чином, з врахуванням 

відсотку фактичного фінансування та виконання державного замовлення можна 

констатувати, що програмою досягнуто заплановані показники продукту - випуск 

підготовлених учнів. 

     Однак, враховуючи, що загальною метою зазначеної бюджетної програми є 

забезпечення потреб економіки у кваліфікованих кадрах, конкурентоспроможних в 

умовах ринкових відносин, оцінку ефективності програми аудиторська група вирішила 

здійснювати через критерій якості - рівень працевлаштування випускників ПТНЗ. 

     Шляхом направлення запитів до підприємств-роботодавців що для підтвердження 

працевлаштування (згідно звітності) 38,6 тис. випускників ПТНЗ (8% від загальної 

кількості випуску), встановлено, що 10,4% з них, або 4 тис. випускників, так і не були 

працевлаштовані, 9,4%, або 3,6 тис. випускників пропрацювали не більше трьох 

місяців, ще 15,4% або 5,9 тис. звільнились протягом першого року. Тобто, закріпитися 

на першому робочому місці змогли лише 55% випускників ПТНЗ. 

     Як свідчать дані органів державної служби зайнятості, працевлаштування 

випускників ПТНЗ за окремими професіями ускладнено. Так, в 2002-2003 роках до 

служби зайнятості звернулося понад 58 тис. випускників ПТНЗ, що становить понад 

25% від кількості осіб, яких приймають щорічно на навчання за державним 

замовленням. 

     Таким чином, через високий рівень безробіття випускників робітничих професій не 

забезпечено максимальної віддачі від вкладених бюджетних коштів. Виходячи з 

наведеного, проблемою наведеного аудиту ефективності обрано питання: Чому 

випускники професійно-технічних навчальних закладів не користуються попитом на 

ринку праці? 

     3.7.6. Після визначення проблеми аудиту для підготовки програми аудиту 

збираються дані з різних джерел, що характеризують бюджетну програму. Такими 

даними можуть бути: інформація про діяльність головного розпорядника бюджетних 

коштів за программою (відповідального виконавця) та його органів на місцях, 

механізми управління та форми контролю головного розпорядника за виконанням 

програми, законодавче, економічне та інше середовище, заходи для забезпечення 

функціонування бюджетної програми тощо. 

     На підставі аналізу зібраних даних визначаються гіпотези аудиту, які можуть 

стосуватись кожної стадії проходження бюджетних коштів: 

     - планування; 

     - розподіл; 

     - використання; 

     - контроль. 

     Також, в якості гіпотез аудиту можливо розглядати: 



 120 

     - недосконалість (недостатність, суперечливість) законодавчо-правової бази, 

нормативно-методологічного забезпечення; 

     - відсутність (недосконалість) звітності про виконання бюджетної програми. 

     Приклади гіпотез аудиту: 

     - через недостатнє обґрунтування реальних потреб у коштах затверджено занижені 

асигнування, в результаті чого не досягнуто мети реалізації бюджетної програми; 

     - відсутність чітких критеріїв відбору учасників виконання програми спричинила 

розподіл бюджетних коштів тим одержувачам, які не змогли їх освоїти; 

     - відсутність, неузгодженість нормативно-правової бази щодо порядку проходження 

бюджетних коштів спричинила дублювання обов'язків учасників програми і уникнення 

відповідальності за досягнення результатів; 

     - відсутність повної, достовірної та своєчасної інформації, взаємодії учасників 

бюджетної програми не дозволила оперативно управляти бюджетними коштами; 

     - складна процедура оформлення документів, недоліки в обслуговуванні не сприяли 

своєчасному і повному використанню бюджетних коштів, в результаті чого роботи не 

виконано. 

     3.7.7. За результатами проведеної роботи розробляється програма аудиту, у якій 

конкретизуються період, мета та процедури аудиту, зазначаються гіпотези аудиту та 

методи їх дослідження. 

     Метою розробки програми аудиту є визначення заходів, які необхідно виконати під 

час проведення аудиту ефективності, та надання детальної інструкції з роботи. 

Програма, як правило, узгоджується з головним розпорядником бюджетних коштів або 

з відповідальним виконавцем бюджетної програми. 

     В окремих випадках, за рішенням керівника органу ДКРС, програма аудиту також 

може погоджуватись з ініціатором його проведення. 

     В разі непогодження головного розпорядника бюджетних коштів або відповідного 

виконавця бюджетної програми з розробленою програмою аудиту, рішення про мету та 

процедури проведення аудиту ефективності приймає керівник органу ДКРС, що його 

проводить. 

     3.7.8. Для спрощення процесу узагальнення інформації та забезпечення єдиних 

підходів до її збору та виду до програми аудиту доцільно розробляти таблиці, анкети 

тощо. 

      3.8. Проведення аудиту ефективності (II етап) складається з таких стадій: 

     - збір даних, їх узагальнення та аналіз з метою підтвердження або спростування 

висунутих гіпотез аудиту; 

     - підготовка висновків та пропозицій, реалізація яких підвищила б рівень виконання 

бюджетної програми; 

     - обговорення результатів з учасниками аудиту ефективності. 

     3.8.1. На рівні головного розпорядника бюджетних коштів для спростування чи 

підтвердження гіпотез аудиту мають бути досліджені такі орієнтовні питання: 
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     - оцінити, чи цілі досліджуваної бюджетної програми пов'язані з цілями 

довгострокової державної програми та відповідають функціям головного 

розпорядника; 

     - визначити, чи не дублює та суперечить досліджувана программа іншим 

програмам; 

     - з'ясувати, чи визначав головний розпорядник показники, яких необхідно досягнути 

кожному виконавцю бюджетної програми, чи правильно вони визначені; 

     - дослідити відповідність фактичних отримувачів бюджетних коштів тим, які були 

визначені на етапі планування, та з'ясувати причини відхилення; 

     - дослідити обґрунтованість розрахунків, наявність проектно-кошторисної 

документації та затвердженого механізму проходження коштів; 

     - проаналізувати достатність затверджених обсягів бюджетних коштів для 

задоволення технологічних потреб, можливість залучення альтернативних джерел 

фінансування; 

     - проаналізувати ефективність запровадженої системи звітності, у т.ч. стосовно її 

орієнтації на продукт; 

     - визначити, чи звітував головний розпорядник щодо реалізації досліджуваних 

програм, а також наскільки його звіти є надійними; 

     - визначити, чи аналізував головний розпорядник можливість реалізації і програми 

іншими шляхами чи засобами; 

     - встановити, чи регламентовано порядок проведення контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, чи дотримуються встановлені вимоги. 

     З метою з'ясування цих питань дослідженню підлягають документи: 

     - нормативно-правові акти, в тому числі внутрішні нормативні документи, які  

регламентують діяльність головного розпорядника та реалізацію бюджетної програми; 

     - стратегічний план (довгострокова/середньострокова програма); 

     - паспорт бюджетної програми та обґрунтування до неї, кошториси, розрахунки до 

кошторисів та укладені договори по виконанню програми; 

     - порядок проходження та використання бюджетних коштів; 

     - порядок звітування про результати; 

     - матеріали внутрішнього та зовнішнього контролю; 

     - бухгалтерська та статистична звітність; 

     - внутрішньовідомчі річні звіти за сферою діяльності. 

     3.8.2. У розпорядників бюджетних коштів (відповідальних виконавців) аналіз 

зосереджується на механізмах, які дозволяють ефективно управляти бюджетними 

коштами, виконувати вказівки вищого керівництва та своєчасно надавати надійну 

фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію. 

     3.8.3. На рівні одержувачів бюджетних коштів необхідно проаналізувати: 

     - чи забезпечено єдине трактування існуючої нормативно-методологічної бази щодо 

цільового та ефективного використання бюджетних коштів, чи зрозумілими були 

вказівки розпорядника бюджетних коштів (відповідального виконавця) та стан їх 

виконання; 
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     - чи дозволяла матеріально-технічна база, наявні кадри тощо бути виконавцем 

бюджетної програми; 

     - чи звітність, яка направлялась розпоряднику бюджетних коштів (відповідальному 

виконавцю), була достовірною; 

     - як вплинула ритмічність фінансування на досягнення запланованих результатів. 

     3.8.4. На рівні користувачів результатами бюджетної програми методом опитування 

(співбесіди, анкетування, інтерв'ювання) з'ясовується: 

     - стан поінформованості громадян про існування досліджуваної програми; 

     - стан задоволення попиту громадян у програмі, якістю отриманих соціальних 

послуг за кошти бюджетної програми; 

     - доцільність функціонування досліджуваної бюджетної програми; 

     - недоліки та прорахунки при виконанні програми, бачення шляхів їх усунення. 

      3.9. На всіх етапах і стадіях аудиту ефективності застосовуються такі методи 

порівняння: 

     - в динаміці показників діяльності галузі, міністерства, підприємства, установи (до і 

після затвердження програми); 

     - планових і звітних показників; 

     - відповідних показників у одержувачів бюджетних коштів і суб'єктів 

господарювання, які не приймали участі у виконанні бюджетної програми; 

     - з кращим з вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері реалізації бюджетної 

програми, технологічними та іншими нормами тощо. 

      3.10. На всіх етапах та рівнях процесу дослідження може проводитися опитування у 

формі анкетування. 

     Основні вимоги до складання анкет: 

     - анкета має містити не більше 12 запитань; 

     - запитання формуються у порядку від простих - до складних; 

     - лаконічність запитань (не більше 15 слів); 

     - однозначність запитань; 

     - охоплення не менше 5% користувачів програми; 

     - опитувані мають бути завірені в тому, що анкети є анонімними і зібрані дані 

будуть використані в узагальненому вигляді. 

      3.11. Безпосередній керівник аудитора (керівника аудиторської групи) 

систематично контролює хід проведення аудиту ефективності, виконання його 

програми, дотримання термінів та обґрунтованість висновків. 

 

IV. ОФОРМЛЕННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ РЕЗУЛЬТАТIВ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТI 

 

     4.1. Результати аудиторського дослідження відображаються в аудиторському звіті. 

     При проведенні аудиту ефективності бюджетної програми державного бюджету на 

регіональному рівні складається інформація про участь в аудиті ефективності, яка є 

складовою аудиторського звіту. 
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     За результатами аудитів ефективності програм місцевих бюджетів складається 

аудиторський звіт. 

     За результатами аудиту ефективності у одержувачів бюджетних коштів складається 

довідка про участь в аудиті ефективності, один примірник якої залишається в 

одержувача бюджетних  коштів. 

Рекомендується підписання довідки посадовою особою, що проводила збір інформації 

для аудиторського дослідження за місцезнаходженням одержувача бюджетних коштів, 

та посадовою особою одержувача бюджетних коштів. 

      4.2. Аудиторський звіт має бути написаний відповідно до специфіки користувачів, 

для яких він призначений. 

     Аудиторський звіт викладається в довільній формі і має виключати можливість 

двоякого трактування та нечіткість і містити тільки ту інформацію, яка отримана з 

компетентних джерел, є об'єктивною та забезпечена надійними та достовірними 

фактами аудиторського дослідження. 

      4.3. Iнформація аудиторського звіту має бути зрозумілою та конструктивною, 

речення - короткими та чіткими. Кожне слово повинно бути точним і недвозначним. 

Слід уникати сленгових виразів, специфічних технічних термінів, повторів, 

літературних цитат. Звіт не повинен містити будь-яких обвинувачень з приводу 

порушень, помилок або невідповідностей. 

     4.4. За можливості інформацію доцільно подавати у вигляді таблиць, діаграм, 

графіків. Робочі матеріали, які підтверджують встановлені факти, можуть бути 

оформлені як додатки до звіту. 

     4.5. При посиланні на документи, статистичні, бухгалтерські, аналітичні дані 

доцільно у тексті аудиторського звіту зазначати джерела інформації. З метою не 

загромадження текстової частини аудиторського звіту посилання на джерела 

інформації в тексті позначати цифрами, що відповідають порядковому номеру 

використаних документів, наведеному у переліку, який є додатком до аудиторського 

звіту. 

     4.6. Типовий аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) має 

наступну структуру: 

     1. Резюме (супровідний лист). 

     2. Вступ. 

     - фонова інформація 

     - причини проведення аудиту 

     3. Структура аудиту. 

     4. Опис досліджуваної бюджетної програми. 

     5. Результати аудиту. 

     6. Висновки аудиту. 

     7. Пропозиції. 

     8. Джерела інформації 

     9. Додатки. 
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     4.6.1. "Резюме (супровідний лист)" - короткий зміст проведеного аудиту 

ефективності (участі в аудиті ефективності) з описом найважливіших моментів (мети, 

методів, результатів, висновків аудиту ефективності), який призначено для тих, хто не 

має часу для вивчення всього звіту, але повинен зосередитись на найважливіших його 

аспектах. 

     4.6.2. "Вступ" може включати коротку характеристику сфери діяльності, в якій 

реалізується досліджувана бюджетна програма, опис мети та механізму державного 

фінансування, результати попередніх контрольних заходів, причини проведення аудиту 

ефективності саме відібраної теми. 

     4.6.3. В розділі "Структура аудиту" описується процесс організації та поетапне 

здійснення роботи аудиторів. Цей розділ має бути коротким і надавати інформацію 

щодо масштабності досліджень, методів збирання даних, учасників дослідження. 

     4.6.4. В розділі "Опис об'єкта аудиту" надається інформація щодо мети і напрямів 

впровадження бюджетної програми, її учасників, запланованих і досягнутих 

результатів. У цьому розділі надається оцінка ефективності програми, а також 

зазначається проблема аудиту. 

     4.6.5. У розділі "Результати" наводяться гіпотези аудиту щодо неефективного 

управління ресурсами держави, які досліджувались, стисло виписується процедура 

дослідження та наводяться результати, які підтверджують або спростовують ці 

гіпотези. 

     Цей розділ аудиторського звіту є найбільшим за обсягом. 

Зведені розрахунки, анкети, аналітичні матеріали, які підтверджують результати 

аудиту ефективності, у разі необхідності залучаються до аудиторського звіту в якості 

додатків. В тексті цього розділу наводяться лише узагальнені дані, іноді з наведенням 

1-2 прикладів. 

     4.6.6. В розділі "Висновки" підводяться підсумки проведенного аудиту 

ефективності, а саме, надається висновок щодо ефективності бюджетної програми, 

коротко наводяться причини неефективного використання ресурсів держави. 

     4.6.7. У розділі "Пропозиції" пропонуються необхідні дії щодо проведення якісних 

змін в управлінні ресурсами держави, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, які повинні ґрунтуватися на результатах аудиту ефективності. 

     Вимоги до пропозицій: 

     - мають ґрунтуватися на результатах роботи, фактах, висновках; 

     - зосереджуватися на тому, що треба змінити; 

     - залишити на розсуд користувачів аудиторського звіту способи проведення змін; 

     - повинні бути достатньо детальними і реальними, щоб їх можливо було 

впровадити; 

     - по можливості, мають бути диференційовані за рівнями та виконавцями. 

     Під час складання пропозицій аудитор повинен передбачити їх майбутній корисний 

вплив на виконання бюджетної програми. При цьому може очікуватися: зменшення 

витрат, досягнення аналогічних результатів за менших затратах ресурсів, чіткіше 

визначення програмних цілей, збільшення користі для юридичних і фізичних осіб, 
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підвищення якості продукції, удосконалення процесів планування, управління, 

контролю тощо. 

     4.6.8. Розділ "Джерела інформації" містить перелік нормативно-інструктивних 

документів, облікових та звітних форм, інформаційних та аналітичних матеріалів, на 

які аудитор посилається в аудиторському звіті. 

      4.7. Реалізація результатів аудиту (III етап) 

     4.7.1. Проект аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефективності) 

передається для обговорення розпоряднику бюджетних коштів (виконавцю). Не 

виключено, що оцінка стану виконання бюджетної програми може стати предметом 

дискусії, за наслідками якої конструктивні зауваження мають бути враховані. 

Результати обговорення проекту звіту (інформації) оформляються протоколом 

(Додаток 4). 

     4.7.2. Рішення щодо оприлюднення аудиторського звіту (інформації про участь в 

аудиті ефективності) приймається керівництвом органу ДКРС, що проводив аудит 

ефективності. 

     Аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) може 

направлятись Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Мінфіну, відповідним органам державної влади та місцевого 

самоврядування, які причетні до виконання бюджетних програм, головному 

розпоряднику бюджетних коштів, а також зацікавленим науковцям, закладам освіти, 

підприємствам, установам та організаціям тощо. 

     4.7.3. Аудиторський звіт ефективності виконання програми державного бюджету 

може виноситись на розгляд колегії головного розпорядника бюджетних коштів чи 

Міністерства фінансів України. 

     Аудиторські звіти регіональних програм та інформацій про участь в аудиті 

ефективності програм державного бюджету можуть виноситись на розгляд колегії 

обласних (районних) державних адміністрацій, засідань міськвиконкомів, а також на 

розгляд сесій місцевих рад, якими затверджено регіональну програму, аудит 

ефективності якої проводився. 

     4.7.4. Орган ДКРС здійснює моніторинг та облік стану впровадження відображених 

в аудиторському звіті (інформації про участь в аудиті ефективності) пропозицій. 

 

Начальник Управління аудиту 

бюджетних програм                                                                                   I.М.Удачина 
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Додаток 1 

до Методичних рекомендацій, 

затверджених наказом 

ГоловКРУ 

15.12.2005 № 444 

 

__________________________    
(бланк органу ДКРС)             

 _________________________________________________ 
                                            (посада керівника підприємства, установи, організації, на ім'я якого надсилається 

_____________________________________________________________________ 

повідомлення про проведення аудиту ефективності, ініціали, прізвище керівника) 

№ _______                                                                                                        "___" ____________ 200_ р. 

                               
                                               
 

ЛИСТ-ПОВIДОМЛЕННЯ 

про проведення аудиту ефективності 

_______________________________________________________ 
(назва органу ДКРС) 

 

повідомляє, що на виконання вимог ст. 113 Бюджетного кодексу України, п. 6 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1017 та згідно з 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 
(підстава для проведення аудиту ефективності) 

 

з "___" ___________ 200_ р. в _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи, організації, де буде проводитись аудит ефективності) 

 

буде проведено аудит ефективності за темою ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(тема аудиту ефективності) 

 

Метою даного аудиту ефективності є __________________________________________ 

 

Просимо Вашого сприяння у наданні матеріалів, необхідних для проведення аудиту 

ефективності. 

З повагою, 

____________________                     ________         ____________________ 
(посада керівника  органу ДКРС)                                     (підпис)                               (ініціали, прізвище) 



 127 

Додаток 2 

до Методичних рекомендацій, 

затверджених наказом 

ГоловКРУ 

15.12.2005 № 444 

 

СХЕМА 1. 

Схема організації та проведення аудиту ефективності 

 

 

 
 

Визначення та 

аналіз 

результативних 

показників, оцінка 

програми, 

проблеми аудиту 

Вибір 

групи 

Попереднє 

ознайомлення 

з об’єктом 

аудиту 

Ухвала 

теми 

аудиту 

Висунення 

гіпотез 

Підготовка 

проекту 

звіту 

Збір, опрацювання 

даних, узагальнення  

матеріалів програми  

Обговорення 

та 

затвердження 

Підготовка 

програми 

аудиту 

Аналіз, 

підготовка 

інформації 

для звіту 

Обговорення та 

підготовка 

пропозицій 

Обговорення 

проекту з 

учасниками 

бюджетної 

програми 

Контроль за 
впровадженням 

пропозицій 

Оприлюдне-

ння звіту 
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Додаток 3 

до Методичних рекомендацій, 

затверджених наказом 

ГоловКРУ 

15.12.2005 № 444 

 

СХЕМА 2. 

Орієнтована схема дій та джерел інформації 

Дії Джерела (форми) інформації 

I. Підготовка до проведення аудиту ефективності   

Попереднє ознайомлення з бюджетною 

програмою 

Дані про діяльність, законодавче, 

економічне середовище, систему 

контролю головного розпорядника 

бюджетних коштів 

Вивчення інформації про  виконання 

паспорта бюджетної програми, її 

результативних показників. Оцінка   

 ефективності бюджетної  програми та на 

її підставі визначення проблеми аудиту.   

Розрахунки, пояснення, плани, кошториси, 

виробничі показники, статистичні та 

фінансові звіти, оперативний облік. 

Результати аналітичних процедур. 

Визначення проблем у виконанні 

бюджетної програми (гіпотез аудиту), 

підготовка програми аудиту та її  

узгодження з головним  розпорядником 

бюджетних  коштів за програмою   

 (відповідальним виконавцем).   

Законодавчі (нормативні) акти, публікації 

в пресі, результати анкетування, матеріали 

перевірок  та інших контрольних заходів. 

II. Проведення аудиту ефективності 

Збір доказів для підтвердження 

(спростування) гіпотез аудиту. 

Статистичні, звітні, бухгалтерські дані, 

результати ревізій, перевірок, аналіз 

фінансово-господарської   

 діяльності, результати анкетування  

(інтерв'ювання). Результати аналітичних 

процедур. 

Підготовка аудиторського звіту з 

пропозиціями,  обговорення та 

узгодження.   

Аудиторський звіт, протокол узгодження. 

III. Реалізація матеріалів аудиту ефективності 

Публікація аудиторського звіту та 

інформації про  результати аудиту   

 ефективності, інформування,  контроль за 

станом   впровадження наданих   

 пропозицій.   

 

Iнформація, проекти доручень, 

аудиторський звіт, листування. 
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Додаток 4 

до Методичних рекомендацій, 

затверджених наказом 

ГоловКРУ 

15.12.2005 № 444 
 

ПРОТОКОЛ 

узгодження проекту аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефективності) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(посадова особа органу ДКРС, що здійснив аудит ефективності) 

 

та _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(посадова особа розпорядника бюджетних коштів (виконавця) 

 

розглянули та обговорили проект аудиторського звіту за темою 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(найменування теми аудиту ефективності) 

 

 

 Невраховані органом ДКРС зауваження розпорядника бюджетних коштів 

(виконавця) до аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефективності) 

наведено в додатку, що є невід'ємною частиною цього протоколу. 

___________________                                       _________________________________ 
(посада працівника                   (посада працівника розпорядника 

органу   ДКРС)                        бюджетних коштів (виконавця) 

 

____________________                                     _________________________________ 
         (ініціали, прізвище)                        (ініціали, прізвище) 

 

    "___" ____________ 200_ р.                                        "___" ____________ 200_ р 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  

 

№ 69 від 11.08.94  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

 26 серпня 1994 року за № 202/412  

 

Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів,  

нематеріальних активів, товарно-матеріальних  

цінностей, грошових коштів і документів та  

розрахунків  

 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну  № 268 (z0601-97) від 05.12.97  

№ 115 (z0339-00) від 26.05.2000,  № 731 (z1560-04) від 22.11.2004  

 № 353 (z0225-08) від 05.03.2008,  № 832 (z0922-10) від 05.08.2010}  

 

 

 Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в 

Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року 

№ 250 (250-93-п),  

 

 Н А К А З У Ю:  

 Затвердити Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків 

(додається).  

 

Заступник Міністра                                                          М.О. Гончарук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Міністерства фінансів України  

від 11 серпня 1994 р. № 69  

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ  

по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,  

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів  

та розрахунків  

 

     1. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 

(996-14), для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського 

обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та 

госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності 

інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. (Пункт 1 із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Мінфіну № 115 (z0339-00) від 26.05.2000) 

     2. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який 

повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити 

об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення 

інвентаризації є обов'язковим. 

     3. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

     а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна 

державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне 

товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством; 

     б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і 

зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. 

Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може 

проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - за рішенням керівника 

підприємства один раз на п'ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не 

менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням 

розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально 

відповідальної особи) протягом тридцяти днів; {Підпункт "б" пункту 3 із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ); 

     г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день 

встановлення таких фактів); 

     д) за приписом судово-слідчих органів; 

     е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення 

явищ); 

     є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). 

Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних 
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підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці 

підприємства; 

     ж) у разі ліквідації підприємства. 

     4. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення 

інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з 

колективу (бригади) більше половини його членів, а також за вимогою хоча б одного 

члена колективу (бригади). 

     5. У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації 

підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, та облік 

яких ведеться на позабалансових рахунках. 

     6. Уразі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо 

недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо 

недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які 

заявлені вказані претензії. 

     7. Основними завданнями інвентаризації є: 

     а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових 

документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі; 

     б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення 

фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; 

     в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну 

якість, застарілих фасонів і моделів, а також матеріальних цінностей та нематеріальних 

активів, що не використовуються; 

     г) перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових 

цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів; 

     д) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових 

вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в 

установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, 

незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів 

наступних витрат і платежів. {Підпункт "д" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     8. У разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінності 

підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, в інших 

випадках - завчасно. Вони повинні бути згруповані, розсортировані та розкладені за 

назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку. 

     9. Інвентаризація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться 

відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 6 квітня 1998 року № 84 (z0271-98), зареєстрованої у Міністерстві 

юстиції України 28 квітня 1998 року за № 271/2711. {Пункт 9 із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 z0922-10) від 05.08.2010} 
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     10. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених підпунктом "а" пункту 3 

цієї Інструкції, та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється у порядку, 

встановленому Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що 

приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та 

організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії 

договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 1993 р. № 158 (158-93-п). {Пункт 10 із змінами, внесеними згідно 

з Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     11. Проведення інвентаризації в інших випадках та регулювання інвентаризаційних 

різниць здійснюється в порядку, наведеному в пункті 10 цієї Інструкції, з урахуванням 

таких особливостей. 

     11.1. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах, розпорядчим 

документом їх керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі 

керівника структурних підрозділів, головного бухгалтера, які очолюються керівником 

підприємства або його заступником. 

     11.2. На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не 

може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення 

інвентаризації у місцях збереження та виробництва розпорядчим документом 

керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії у складі 

інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця, економіста, бухгалтера 

та інших досвідчених працівників, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та 

первинний облік. Робочі інвентаризаційні комісії очолюються представником 

керівника підприємства, який призначив інвентаризацію. Забороняється призначати 

головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально відповідальних 

осіб одного й того ж працівника два роки підряд. Інвентаризація проводиться повним 

складом інвентаризаційної комісії та у присутності матеріально відповідальної особи. 

{Підпункт 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     11.3. Постійно діючі інвентаризаційні комісії: 

     проводять профілактичну роботу по забезпеченню збереження цінностей, 

заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з цього питання; 

     організовують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктаж членів робочих 

інвентаризаційних комісій; 

     здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також 

вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та 

переробки в міжінвентаризаційний період. Основними завданнями перевірок і 

вибіркових інвентаризацій в міжінвентаризаційний період є здійснення контролю за 

збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх 

зберігання і ведення первинного обліку; 

     перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць, обгрунтованість 

пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх збереження; 
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     при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших 

випадках проводять за дорученням керівника підприємства повторні суцільні 

інвентаризації; 

     розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей 

або інші порушення, і свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат від 

псування цінностей, заліку внаслідок пересортиці відображають у протоколі. В 

протоколі мають бути наведені відомості про причини і про осіб, винних у нестачах, 

втратах і лишках та про вжиті до них заходи. 

     11.4 Робочі інвентаризаційні комісії: 

     здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних 

паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях 

зберігання та виробництва; 

     разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів 

інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за 

пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку; 

     вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску 

товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а 

також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна; 

     несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення 

інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність 

внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, 

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та 

заборгованості в розрахунках; 

     оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, 

результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та лишків 

за пересортицею, списанню нестач в межах норм природного убутку, а також 

понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів 

щодо запобігання таким втратам і нестачам. 

     11.5. Якщо матеріально відповідальні особи виявляють після інвентаризації 

помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, 

комори, відділу, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка після 

перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить виправлення помилок. 

     11.6. Контрольні перевірки інвентаризації повинні проводитись постійно діючою 

інвентаризаційною комісією з участю членів робочих інвентаризаційних комісій і 

матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов'язково до 

відкриття складу (комори, секції тощо), де проводилась інвентаризація. При цьому 

перевіряються з опису найбільш цінні матеріальні цінності та ті, що користуються 

підвищеним попитом. 

     При виявленні значних розходжень між даними інвентаризаційного опису і даними 

контрольної перевірки призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії 

для проведення повторної суцільної інвентаризації цінностей. 
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     Керівник підприємства повинен терміново по доповіді постійно діючої 

інвентаризаційної комісії розглянути питання про відповідальність першого складу 

робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення при проведенні 

інвентаризації цінностей. 

     Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом (додаток № 

1). Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтерія у спеціальній 

книзі (додаток № 2). 

     11.7. В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи 

спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При 

інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та 

інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на 

них. При виявленні придатних для використання об'єктів основних засобів, залишкова 

вартість яких дорівнює нулю, постійно діючою (робочою) інвентаризаційною комісією 

оформлюється пропозиція про визначення їх справедливої та ліквідаційної вартості. 

(Абзац перший підпункту 11.7 пункту 11 із змінами згідно з Наказом Мінфіну № 731 

(z1560-04) від 22.11.2004) 

     При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх 

оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, 

повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових 

інвестицій. 

     Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням 

назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення. 

Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на зберігання спеціальним 

організаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, відображених на 

відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок 

спеціальних організацій. (Підпункт 11.7 пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну № 115 

(z0339-00) від 26.05.2000) 

     11.8. При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей: 

     а) їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщення 

цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного 

виду цінностей до іншого. 

     При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у 

однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за 

місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбується і 

комісія переходить у наступне приміщення; 

     б) інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що 

знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та 

на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, 

на комісії, у переробці); 

     в) кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці 

постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в 

натурі частини вказаних цінностей; 
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     г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, що надійшли на 

об'єкт і прийняті під час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у 

присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка 

"після інвентаризації" з посиланням на дату опису, де записані ці цінності; 

     д) на видаткових документах про товарно-матеріальні цінності, які відпущені зі 

складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера 

у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, 

та вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для цінностей, що 

надійшли під час інвентаризації; 

     е) допускається складання групових інвентаризаційних  описів малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівників, із 

зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові 

картки) з їх розпискою в опису. 

     При інвентаризації бібліотечних фондів:   

     а) інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; 

виявляються помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, 

оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість 

користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не 

відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та 

документи, що потребують ремонту, оправи тощо; {Підпункт 11.8 пункту 11 

доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 

05.08.2010} 

     б) у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у 

строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування 

документом читачем, але не більше тридцяти днів. {Підпункт 11.8 пункту 11 

доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 

05.08.2010} 

     11.9. При інвентаризації незавершеного виробництва, незавершеного капітального 

будівництва і незавершеного ремонту: 

     а) в інвентаризаційних описах вказується найменування заділу, стадія або ступінь їх 

готовності, кількість або обсяг робіт; 

     б) сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих 

місць і не піддавались обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються, 

а фіксуються в описах матеріальних цінностей або в окремих описах; 

     в) кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або 

суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними розрахунками у 

порядку, передбаченому галузевими інструкціями з питань планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції; 

     г) інвентаризаційна комісія повинна перевірити чи не значиться у складі 

незавершеного капітального будівництва устаткування, що передане до монтажу, а 

фактично не розпочате монтажем, а також стан об'єктів, що законсервовані, і 

будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини і підстави для їх консервації; 
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     д) на збудовані об'єкти, що фактично введені в дію повністю або частково, але 

прийняття і введення в дію яких не оформлено належними документами, а також на 

завершені, але з якихось причин не введені в дію об'єкти в окремих інвентаризаційних 

актах вказуються причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних 

об'єктів.  

     11.10. Інвентаризація витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів майбутніх 

витрат і платежів полягає в перевірці обгрунтованості залишку вказаних сум на дату 

інвентаризації, відповідності затвердженому розпорядчим документом керівника 

підприємства переліку створюваних забезпечень та резервів, для чого: {Абзац перший 

підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     а) залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне 

соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за 

розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками 

підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників. 

     Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства. {Абзац 

другий підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Мінфіну № 115 (z0339-00) від 26.05.2000; в редакції Наказу Міністерства 

фінансів № 353 (z0225-08) від 05.03.2008} 

     Кількість днів невикористаної відпустки всіма працівниками підприємства, на яку 

створюється забезпечення, не може бути обчислена більш як за два роки із 

зменшенням на кількість авансованої відпустки в тих випадках, коли чергова відпустка 

частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду; {Підпункт "а" 

підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     б) при інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої законодавством 

винагороди за вислугу років уточнюється розмір забезпечення, який не повинен 

перевищувати суми нарахованої винагороди, і підлягає віднесенню на витрати 

виробництва і обігу; {Підпункт "б" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     в) до суми забезпечень на оплату відпусток і винагороди за вислугу років додаються 

відрахування за встановленими  нормативами на державне соціальне страхування з цих 

сум; {Підпункт "в" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     г) інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, що 

створюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, 

полягає в обгрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву граничному розміру 

такого резерву на дату інвентаризації, який обчислюється за Методикою формування 

небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення 

основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, 

іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними, затвердженою 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
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від 4 червня 2004 року № 912 (z0782-04), зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 24 червня 2004 року за № 782/9381; (Підпункт "г" пункту 11.10 в редакції 

Наказу Мінфіну № 268 (z0601-97) від 05.12.97; із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства фінансів № 832 ( z0922-10) від 05.08.2010) 

     д) залишку забезпечення на виробничі затрати для підготовчих робіт на 

підприємствах промисловості з сезонним виробництвом на кінець року не повинно 

бути. При складанні річного звіту затрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням 

виробництва, які були включені до собівартості продукції у кошторисно-

нормалізованому порядку, що визначається галузевими інструкціями з планування, 

обліку і калькулювання собівартості, повинні бути приведені у відповідність з 

фактичними витратами на утримання та експлуатацію устаткування, 

загальновиробничими і загальногосподарськими витратами; {Підпункт "д" підпункту 

11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 832 

(z0922-10) від 05.08.2010} 

     е) інвентаризаційна комісія за документами встановлює і включає до опису суму, 

що підлягає відображенню на рахунку обліку витрат майбутніх періодів і резерву 

сумнівних боргів. (Підпункт "е" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Мінфіну № 115 (z0339-00) від 26.05.2000) (Абзац другий підпункту "е" 

пункту 11.10 виключено на підставі Наказу Мінфіну № 268 (z0601-97) від 05.12.97)  

     є) перевірка правильності визначення залишку інших видів резервів на кінець року 

проводиться відповідно до галузевих вказівок, погоджених з Міністерством фінансів 

України. 

     11.11. При інвентаризації розрахунків: 

     а) всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх 

заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження 

реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов'язані протягом десяти днів з 

дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення; 

     б) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок після їх 

перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників розрахунково-платіжні 

документи. Постачальники зобов'язані подати покупцям такі документи або 

повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості; 

     в) на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і 

підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися виключно 

погоджені суми. 

     В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або 

залишились не з'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються 

кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів у 

бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними. 

     Зацікавлена сторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності на вирішення 

відповідних органів; 
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     г) суми за розрахунками з установами банків, фінансовими і податковими органами 

повинні бути погоджені з ними. Залишення в обліку неурегульованих сум за цими 

розрахунками не допускається; 

     д) до акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і 

кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із 

зазначенням осіб, винних у минуванні терміну позовної давності дебіторської 

заборгованості, а також назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і 

підстави виникнення заборгованості. 

     11.12. При регулюванні інвентаризаційних різниць: 

     а) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки 

щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості 

за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та 

однієї і тієї ж особи, яка перевіряється. 

     Органи державного управління, до відання яких відносяться підприємства, можуть 

установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений стосовно однієї і тієї ж 

групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, що входять до її складу, мають 

схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару (при  відпуску їх без 

розпаковки тари); 

     б) у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що 

виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку, різниця 

вартості повинна бути віднесена на винних осіб. 

     Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці 

розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх 

до складу інших витрат операційної діяльності. За такими сумовими різницями в 

протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення 

причин, за якими різниці не можуть бути віднесені на винних осіб. {Абзац другий 

підпункту "б" підпункту 11.12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства фінансів № 353 (z0225-08) від 05.03.2008} 

     Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості 

цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних 

обліку відповідних матеріальних цінностей та інших операційних доходів; {Абзац 

третій підпункту "б" підпункту 11.12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства фінансів № 353 (z0225-08) від 05.03.2008} 

     в) протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термін розглянутий і 

затверджений керівником підприємства; 

     г) затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку 

підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня 

місяця звітного року. 

     Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 

цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру 

збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням 

(псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 
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валютних цінностей" (217/95-ВР) та Порядку визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 (116-96-п). 

{Підпункт 11.12 пункту 11 доповнено абзацом  згідно з Наказом Міністерства 

фінансів № 832 (z0922-10) від 05.08.2010} 

     12. У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про результати 

проведених у звітному році інвентаризацій за формою, що наведена у додатку № 3. 

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 115 (z0339-00) від 

26.05.2000) 

     13. Міністерства і відомства України можуть, враховуючи галузеві особливості, 

розробляти вказівки по застосуванню цієї Інструкції.  
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Додаток № 1  

 до Інструкції по інвентаризації  

основних засобів, нематеріальних  

активів, товарно-матеріальних  

цінностей, грошових коштів і 

 документів та розрахунків  

___________________________ 

                                              (назва підприємства)  

"__"___________________199 р.  

 

АКТ 
Контрольної перевірки інвентаризації цінностей на_______________________________  
     (назва підприємста, складу, комори, цеху, дільниці і т.ін.,  

_______________________________________________________________________________________ 

де проводилась інвентаризація) 
  

Інвентаризація цінностей проводилась на _______________________________________  
                                                          (дата) 

комісією в складі:  

голова_____________________________________________________________________  
                          (посада, прізвище, ініціали) 

Члени комісії 

___________________________________________________________________________  
                          (прізвище, ініціали) 

Контрольною перевіркою, проведеною_________________________________________  
                                                                           (посада, прізвище, ініціали) 

встановлено:  

I. Згідно з інвентаризаційним описом значиться в наявності 

___________________________________ найменувань цінностей на суму  

 

II. Результати перевірки: 

 
№ за 

описом 

Найменування 

цінностей, які 

контрольно 

перевірені 

Значиться в 

інвентаризаційному 

описі 

Фактично виявлено 

контрольною 

перевіркою 

Результати 

перевірки 

кількість ціна сума кількість ціна сума кількість ціна сума 

           
 Усього  х х  х х  х х  

 

Підписи:   __________________________________________________________________  
                                      Особа, яка проводила контрольну перевірку 

___________________________________________________________________________  
                           Голова інвентаризаційноі комісії 

___________________________________________________________________________  
                           Члени  інвентаризаційної комісії 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ  

Н А К А З  
 

№ 90 від 30.10.98 Зареєстровано в Міністерстві  

м.Київ юстиції України  

16 листопада 1998 р.  

за № 728/3168  

Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних  

цінностей, розрахунків та інших статей балансу  

бюджетних установ  
 

       {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства України  

         № 122 (z0667-01) від 19.07.2001,  № 184 (z1242-05) від 05.10.2005,  № 311 (z0913-

10) від 02.09.2010}  
 

 З метою встановлення єдиних вимог до порядку проведення бюджетними 

установами і організаціями інвентаризації матеріальних цінностей, відповідно до 

завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом 

Президента України від 27.04.95 № 335/95 "Про Державне казначейство України" та 

Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.07.95 № 590 (590-95-п),  
 

Н А К А З У Ю:  
 

 1. Затвердити Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків 

та інших статей балансу бюджетних установ (додається). (Пункт 1 в редакції Наказу 

Державного казначейства України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади здійснювати 

інвентаризацію матеріальних цінностей відповідно до цієї Інструкції з моменту 

набрання нею чинності. Привести в повну відповідність до цієї Інструкції всі галузеві 

нормативно-правові акти з цього питання. 

 3. Вважати таким, що не застосовується на території України, розділ IV 

"Инвентаризация статей баланса" "Положения о бухгалтерских отчетах и балансах 

учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете СССР", яке 

затверджене наказом Міністерства фінансів СРСР від 28 грудня 1987 № 244.  

 

 

Заступник Міністра фінансів - 

начальник Головного управління 

Державного казначейства України                                                    П.Г.Петрашко 
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Затверджено  

Наказ Головного управління Державного  

казначейства України 30.10.98 № 90  

 

Інструкція  

з інвентаризації матеріальних цінностей,  

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ  

 

       Заголовок Інструкції в редакції Наказу Державного казначейства України № 184 

(z1242-05) від 05.10.2005)  

 

                      1. Загальні положення  

 

     1.1. Дана Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями, які 

утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів (надалі - установи). 

     1.2. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна. 

     1.3. Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його 

місцезнаходження, і всі види фінансових зобов'язань. 

     Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально 

відповідальними особами. Під час інвентаризації в обов'язковому порядку проводиться 

констатація наявності об'єктів. 

     1.4. Основними завданнями інвентаризації є: 

     виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків 

суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, спеціальних 

реєстраційних, валютних та поточних рахунках; (Абзац другий пункту 1.4 із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей; 

     дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також 

правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей; 

     перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум 

дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі - щодо якої термін позовної 

давності минув, та інших статей балансу; 

     виявлення товарно-матеріальних цінностей, які застарілі або частково втратили 

свою споживчу властивість. (Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом 

Державного казначейства № 311 (z0913-10) від 02.09.2010) 

     1.5. Установи зобов'язані проводити інвентаризацію: 

     1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів - не менше одного разу в три роки; 
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     2) музейних цінностей - у відповідності зі строками, встановленими Міністерством 

культури України; 

     3) бібліотечних фондів - за рішенням керівника установи один раз у п'ять років або 

протягом п'яти років з охопленням інвентаризацією щорічно не менше 20 відсотків 

одиниць бібліотечного фонду із обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації 

цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом 

тридцяти днів; (Підпункт пункту 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Державного казначейства № 31 (z0913-10) від 02.09.2010) 

     4) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: 

     у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних 

адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих органах місцевих рад - не 

менше одного разу в два роки; 

     в інших установах - не менше одного разу на рік. 

     Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше першого жовтня; 

     5) інвентаризація дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них, а 

також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться у відходах і брухті, 

здійснюється два рази на рік: станом на  перше січня і на перше липня за місцями їх 

зберігання і безпосередньо на виробництві; 

     6) капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів - не менше 

одного разу на рік, але не раніше першого грудня; 

     7) молодняку тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей 

бджіл - не менше одного разу на квартал; 

     8) готових виробів, сировини та матеріалів, пального, кормів, фуражу та інших 

матеріалів - не менше одного разу на рік, але не раніше першого жовтня; 

     9) продуктів харчування і спирту - не менше одного разу на квартал; 

     10) незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва у 

виробничих (навчальних) майстернях і підсобних сільських та навчально-дослідних 

господарствах, незавершених науково-дослідних робіт, які виконуються за договорами 

з підприємствами та організаціями - не раніше першого жовтня звітного року і, крім 

того, періодично - у терміни, які встановлюють відповідно міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи 

місцевих рад; 

     11) грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності - 

не менше одного разу на квартал; 

     12) реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та поточних рахунків - у 

міру отримання виписок органів Державного казначейства України, банків; (Підпункт 

12 пункту 1.5 в редакції Наказу Державного казначейства України № 184 (z1242-05) від 

05.10.2005) 

     13) розрахунків платежів до бюджету - не менше одного разу на квартал; 

     14) розрахунків установи з вищестоящою організацією - не менше одного разу на 

квартал; 
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     15) розрахунків із дебіторами та кредиторами - не менше двох разів на рік, 

розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами - не менше одного разу на 

місяць.  

     1.6. У терміни, передбачені п.1.5 даної Інструкції, підлягають інвентаризації 

матеріальні цінності, які не належать установі - як такі, що перебувають на обліку (в 

орендному користуванні, на відповідальному зберіганні тощо), так і не враховані з 

будь-яких причин. 

     1.7. Інвентаризація всіх цінностей проводиться в установлені терміни, включаючи 

цінності, на предмет наявності яких проведено позапланові перевірки протягом року. 

     1.8. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення й перелік майна та 

зобов'язань, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначаються 

керівником установи - крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. 

     1.9. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

     перед складанням річної фінансової звітності, крім випадків, передбачених п.1.5; 

(Абзац другий пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 

казначейства України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийняття-передання справ); 

     при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день 

установлення таких фактів); 

     після пожежі або стихійного лиха (повені, землетрусів та ін.) - терміново після 

ліквідації пожежі або стихійного лиха; 

     у випадку ліквідації установи; 

     згідно з розпорядженням судових та слідчих органів; 

     при передачі майна установи в оренду; 

     при передачі підприємств, установ, організацій або їх структурних підрозділів із 

одного підпорядкування в інше (на встановлену дату передачі). 

     Інвентаризація може не проводитися у випадках передачі установ чи їх структурних 

підрозділів, а також будівель та споруд усередині одного міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади (якщо інвентаризація була раніше проведена в 

терміни згідно з вимогами цієї Інструкції). 

     1.10. Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її 

проведення несе керівник установи. 

     Головний бухгалтер, разом із керівниками відповідних підрозділів та служб, 

зобов'язаний контролювати дотримання установлених правил проведення 

інвентаризації. 

     1.11. Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється 

комісія з числа працівників установи за обов'язкової участі головного (старшого) 

бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолює керівник установи чи його заступник. 

     Наказом установлюється також терміни початку та закінчення робіт з проведення 

інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку. 

     1.12. В установах, у яких унаслідок великого обсягу робіт проведення інвентаризації 

не може бути забезпечене однією комісією, утворюються також місцеві комісії, 
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очолювані керівниками відповідних структурних підрозділів, на які покладається 

проведення інвентаризації в структурних підрозділах цих установ. Забороняється 

призначати головою місцевої інвентаризаційної комісії в одній і тій самій установі 

одного й того самого працівника два роки підряд. До складу місцевої комісії 

включається працівник бухгалтерії. Робота місцевих комісій організовується та 

контролюється центральною комісією. 

     1.13. Проведення інвентаризації в установах, які обслуговуються централізованою 

бухгалтерією, оформляється (в частині затвердження центральної інвентаризаційної 

комісії та календарного плану проведення інвентаризації) наказом керівника установи, 

при якому утворена централізована бухгалтерія, а також затверджується розподіл 

працівників централізованої бухгалтерії в установах для участі їх у місцевих 

інвентаризаційних комісіях. На підставі цього наказу керівники установ, які 

обслуговуються централізованою бухгалтерією, призначають місцеві інвентаризаційні 

комісії, до складу яких обов'язково входять працівники бухгалтерії та інші фахівці 

(інженери, технологи, економісти та ін.), які добре знають об'єкт інвентаризації та 

первинний облік. Місцеві інвентаризаційні комісії очолюються представником 

керівника установи, який призначив інвентаризацію. 

     1.14. Центральна інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію матеріальних 

цінностей і грошових коштів, які належать централізованій бухгалтерії та установі, при 

якій вона створена, а також коштів у розрахунках та бланків суворої звітності, і керує 

роботою місцевих інвентаризаційних комісій; у разі потреби (при встановленні 

серйозних порушень правил проведення інвентаризації та інше) проводить, за 

рішенням керівника установи, повторні суцільні інвентаризації, розглядає пояснення, 

отримані від осіб, які припустилися недостачі чи псування цінностей, а також інших 

порушень, та дає пропозиції про порядок врегулювання виявлених недостач і втрат від 

псування цінностей. 

     Місцеві інвентаризаційні комісії проводять зняття фактичних залишків 

матеріальних цінностей, звіряють наявність вказаних цінностей з даними 

бухгалтерського обліку і складають свої висновки про виявлені недостачі та надлишки, 

вносять пропозиції з питань впорядкування приймання, зберігання та відпуску 

матеріальних цінностей, покращення обліку та контролю за їх збереженням. 

     Дані бухгалтерського обліку, які проставляються в описах, скріплюються підписом 

працівника бухгалтерії. Матеріали інвентаризації розглядаються та затверджуються 

особами, які були призначені комісією для проведення інвентаризації. 

     1.15. Інвентаризаційні комісії несуть відповідальність за: 

     своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризації відповідно до наказу 

керівника установи; 

     повноту і достовірність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні 

залишки майна, основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів, нематеріальних активів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках; 

     правильність і своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації відповідно до 

встановленого порядку. 
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     Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи неправильних даних про 

фактичні залишки матеріальних цінностей з метою приховання недостач або лишків 

матеріальних цінностей несуть відповідальність у встановленому законом порядку. 

     Забороняється проводити інвентаризацію цінностей при неповному складі членів 

інвентаризаційної комісії. Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні 

інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними. 

     Перевірка залишків матеріальних цінностей у натурі членами комісії проводиться за 

обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб. 

     1.16. До початку інвентаризації в бухгалтеріях необхідно закінчити обробку всіх 

документів про надходження і видачу матеріальних цінностей, провести відповідні 

записи в реєстрах аналітичного обліку і визначити залишки на день інвентаризації. 

     На складах та в інших місцях зберігання матеріальні цінності повинні бути 

розкладені за найменуваннями, сортами, розмірами тощо. На матеріальних цінностях 

слід вивісити ярлики з докладними відомостями, що характеризують ці цінності, зі 

вказівкою їх якості, кількості, ваги та міри. 

     1.17. Особи, відповідальні за збереження матеріальних цінностей, до початку 

інвентаризації дають розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи на 

товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію, всі товарно-матеріальні цінності, що 

надійшли на зберігання, оприбутковані, а ті, що вибули - списані. 

     1.18. Інвентаризація, крім інвентаризації продуктів харчування і грошових коштів, 

як правило, повинна проводитися на перше число місяця. Якщо інвентаризація 

цінностей в якомусь місці їх зберігання не може бути закінчена в один день, вона може 

бути розпочата раніше і закінчена після першого числа. У цьому випадку дані 

інвентаризації повинні бути скориговані станом на перше число місяця. 

     Якщо інвентаризація на складах або в інших закритих приміщеннях не закінчена в 

той самий день, то приміщення слід опечатати в кінці робочого дня інвентаризаційною 

комісією. Печатка на час інвентаризації зберігається у голови інвентаризаційної 

комісії. Під час перерв у роботі інвентаризаційних комісій (на обідню перерву, в 

нічний час, з інших причин) описи повинні зберігатися у ящиках, шафах, сейфах, у 

закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація. 

     1.19. (Абзац перший пункту 1.19 вилучено на підставі Наказу Державного 

казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

     Наявність цінностей при інвентаризації виявляється шляхом обов'язкового 

підрахунку, зважування, обміру і таке інше, виходячи зі встановлених одиниць виміру. 

Визначення ваги (або об'єму) матеріалів, що зберігаються насипом, можна проводити 

на підставі технічних розрахунків, про що в описах робиться відповідна відмітка. 

     Найменування інвентаризованих цінностей і об'єктів (предметів) та їх кількість 

відображаються в описах за субрахунками, номенклатурою та в одиницях виміру, 

прийнятих у обліку. 

     На цінності, які не належать установі, але знаходяться в її розпорядженні, 

складаються окремі описи з розподілом: на орендовані, прийняті на відповідальне 
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зберігання і таке інше. (Пункт 1.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 

казначейства України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     1.20. При проведенні інвентаризації матеріальних цінностей виявляються всі 

цінності, які не використовуються в установі, що можуть бути реалізовані. Реалізація 

матеріальних цінностей здійснюється відповідно до законодавства України. (Пункт 

1.20 в редакції Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005; із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 311 (z0913-10) від 

02.09.2010) 

     1.21. Дані інвентаризації з кожного виду цінностей записуються в інвентаризаційні 

описи окремо, за місцезнаходженням цінностей і особами, відповідальними за їх 

зберігання. 

     Ці описи складаються в двох примірниках. 

     При зміні матеріально відповідальних осіб складається три примірники опису. 

     Описи підписуються головою та всіма членами інвентаризаційної комісії. 

Матеріально відповідальні особи в кінці кожного інвентаризаційного опису 

розписуються про перевірені комісією і занесені в опис цінності. (Абзац четвертий 

пункту 1.21 в редакції Наказу Державного казначейства України № 184 (z1242-05) від 

05.10.2005) (Абзац п'ятий пункту 1.21 вилучено на підставі Наказу Державного 

казначейства України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

     Описи можуть бути заповнені як ручним способом, так і засобами обчислювальної 

та іншої оргтехніки. Описи, що складаються вручну, заповнюються чорнилами або 

кульковою ручкою чітко і ясно. Жодні виправлення і підчистки є неприпустимими. На 

кожній сторінці опису прописом вказуються число порядкових номерів матеріальних 

цінностей і загальний підсумок кількості всіх цінностей у натуральних показниках, 

записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, 

кілограмах, метрах і таке інше) ці цінності показані. У тих випадках, коли матеріально 

відповідальні особи виявлять після інвентаризації помилки в описах, вони повинні 

негайно (до відкриття складу, комори, секції і таке інше) заявити про це голові 

інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія виконує перевірку вказаних фактів 

і, у випадку їх підтвердження, проводить виправлення виявлених помилок у 

встановленому порядку. Виправлення повинні бути вказані і підписані всіма членами 

інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою. В описах не можна 

залишати незаповнені рядки. На останніх сторінках описів незаповнені рядки 

прокреслюються. 

     1.22. У разі зміни матеріально відповідальної особи в описах особа, яка прийняла 

цінності, розписується про їх отримання, а та, яка здала,- про їх здачу. 

     1.23. Матеріальні цінності, отримані під час проведення інвентаризації, 

приймаються матеріально відповідальними особами в присутності членів 

інвентаризаційної комісії та оприбутковуються після інвентаризації. Ці матеріальні 

цінності заносяться до окремого опису під найменуванням "Матеріальні цінності, 

отримані під час інвентаризації". В описі вказується: коли, від кого вони надійшли, 

дата і номер прибуткового документа, найменування, кількість, ціна та сума. 
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Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії 

робиться відмітка "Після інвентаризації" з посиланням на дату опису, в який записані 

ці цінності. 

     1.24. На великих складах при тривалому проведенні інвентаризації, у виключних 

випадках і тільки з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера установи, в 

процесі інвентаризації матеріальні цінності можуть відпускатися матеріально 

відповідальними особами за присутності членів інвентаризаційної комісії. 

     Ці цінності заносяться до окремого опису під найменуванням: "Матеріальні 

цінності, відпущені під час інвентаризації". Оформлення опису повинно здійснюватися 

у такому порядку, що і при надходженні матеріальних цінностей під час інвентаризації. 

У видаткових документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної 

комісії. 

     1.25. Об'єкти (предмети) основних засобів, матеріалів, інших матеріальних 

цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися не в установі (автомобілі, 

морські й річкові судна, які відбули в тривалі рейси; машини і обладнання, що 

відправлені на капітальний ремонт тощо) слід проінвентаризувати до моменту їх 

тимчасового вибуття з установи. 

     1.26. У міжінвентаризаційний період в установах з великою номенклатурою 

цінностей можуть проводитися вибіркові інвентаризації матеріальних цінностей у 

місцях їх зберігання й переробки. 

     Контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій і вибіркові 

інвентаризації, які проводять у міжінвентаризаційний період, виконуються 

інвентаризаційними комісіями за розпорядженням керівника установи. 

     1.27. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади можуть розробляти 

власні нормативно-правові акти, з урахуванням особливостей галузі, щодо 

застосування цієї Інструкції, за погодженням із Державним казначейством України. 

(Пункт 1.27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства України 

№ 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

2. Інвентаризація основних засобів  

2.1. До початку інвентаризації слід перевірити: 

     наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів та ін.); 

     наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації; 

     наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, 

на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити 

їх отримання чи оформлення. 

     При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній 

документації необхідно в ці документи внести відповідні виправлення й уточнення. 

     2.2. Для оформлення даних інвентаризації основних засобів (будівель, споруд, 

передавальних пристроїв машин і обладнання, транспортних засобів, інструментів, 

комп'ютерної техніки, виробничого і господарського інвентарю тощо) застосовується 

Інвентаризаційний опис основних засобів (додаток 1). (Абзац перший пункту 2.2 в 

редакції Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 
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     Машини, обладнання та інші об'єкти перевіряються за заводськими номерами і 

заносяться в описи окремо, із вказівкою інвентарного номера. 

     Основні засоби записуються в описі під найменуванням, відповідно з основним 

призначенням об'єкта. Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення 

чи переобладнання, внаслідок чого змінилось основне його призначення, вноситься до 

опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню. 

     При інвентаризації будівель, споруд, іншої нерухомості та земельних ділянок, 

водоймищ, інших об'єктів природних ресурсів комісія перевіряє наявність документів, 

що підтверджують право власності установи на ці об'єкти або право користування 

ними. (Пункт 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного 

казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     Під час інвентаризації основних засобів комісія в обов'язковому порядку проводить 

перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування 

цих об'єктів і їх інвентарні номери. (Пункт 2.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з 

Наказом Державного казначейства № 184 (z1242-05 ) від 05.10.2005) 

     2.3. У випадках, коли проведені капітальні роботи (надбудова поверхів, прибудова 

нових приміщень та інше) або часткова ліквідація будівель і споруд (злам окремих 

конструктивних елементів) не відображені в бухгалтерському обліку, комісія повинна 

за відповідними документами визначити суму збільшення або зменшення балансової 

вартості об'єкта і привести в описі дані про проведені зміни. Одночасно з цим комісія 

повинна встановити винних осіб і причини, з яких конструктивні зміни об'єктів не 

отримали відображення в обліку. 

     2.4. Окремі описи складаються при  інвентаризації садів, виноградників, ягідників, 

лісопосадок, ставків, водоймищ, іригаційних і меліоративних споруд. Насадження 

записуються за культурами, ботанічними сортами із вказівкою року закладення, 

площею, кількістю дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю. 

Іригаційні і меліоративні споруди записуються до опису за видом і родом споруд із 

зазначенням їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших 

відомостей, що характеризують їх призначення і стан. 

     2.5. Присвоєні об'єктам (предметам) основних засобів інвентарні номери не повинні 

змінюватися. Заміна номерів може бути проведена в тих випадках, коли виявлено, що 

об'єкти помилково відображаються не в тій групі основних засобів, до якої вони 

повинні бути включені за своїм техніко-виробничим призначенням, а також у випадках 

встановлення невірної нумерації. 

     2.6. При виявленні об'єктів (предметів), що не знаходяться на обліку, а також 

об'єктів (предметів) з відсутніми в обліку даними, що їх характеризують, комісія 

повинна включити в опис відсутні відомості і технічні показники цих об'єктів 

(предметів), наприклад: про будівлі - вказати їх призначення, основні матеріали, з яких 

вони побудовані, об'єм (зовнішнього чи внутрішнього обміру), площу (загальна 

корисна площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо. 

     2.7. Оцінка виявлених і не врахованих з моменту проведення останньої 

інвентаризації об'єктів повинна бути проведена за дійсною вартістю, а знос слід 

javascript:OpenDoc('z1242-05');
javascript:OpenDoc('z1242-05');


 151 

визначити за справжнім технічним станом об'єктів, із оформленням даних оцінки та 

зносу відповідними актами. 

     2.8.  На основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, 

складається окремий опис із вказівкою часу введення в експлуатацію та причин, що 

довели до стану непридатності ці об'єкти. Списання таких об'єктів проводиться у 

порядку, встановленому законодавством України. (Пункт 2.8 із змінами, внесеними 

згідно з Наказами Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005, № 311 

(z0913-10) від 02.09.2010) 

     2.9. Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які містяться у 

приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з інвентаризацією цих 

матеріальних цінностей у терміни, встановлені для матеріальних цінностей. 

     Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння проводиться 

відповідно до "Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 06.04.98 № 84 (z0271-98) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 28.04.98 за № 271/2711. 

     2.10. Після оформлення Інвентаризаційний опис основних засобів у встановленому 

порядку передається в бухгалтерію для складання Порівняльної відомості результатів 

інвентаризації основних засобів (додаток 2). 

     Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів застосовується 

для відображення результатів інвентаризації. На підставі даних Інвентаризаційного 

опису основних засобів розбіжності, які виникли між фактичними показниками та 

даними бухгалтерського обліку, відображаються у графі "Результати інвентаризації. 

(Розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 

(z1242-05) від 05.10.2005)  

             3. Інвентаризація нематеріальних активів  

     3.1. При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється або за 

документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, 

якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права. 

     Для відображення результатів інвентаризації нематеріальних активів (у т.ч. об'єктів 

права інтелектуальної власності) застосовується Інвентаризаційний опис 

нематеріальних активів (додаток 3). Інвентаризаційний опис нематеріальних активів 

складається на кожний окремий об'єкт нематеріальних активів чи групу однотипних за 

призначенням та умовами використання об'єктів нематеріальних активів, окремо за 

кожною особою, відповідальною за використання об'єкта чи групи об'єктів 

нематеріальних активів. (Пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     3.2. До опису комісією вносяться дані про назву нематеріального активу, 

характеристику, призначення, дату придбання (введення в експлуатацію), первісну 

вартість, строк корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів 

нематеріальних активів. (Пункт 3.2 в редакції Наказу Державного казначейства № 184 

(z1242-05) від 05.10.2005) 
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     3.3. У разі виявлення надлишків об'єктів нематеріальних активів, інвентаризаційна 

комісія записує їх в інвентаризаційний опис із внесенням потрібних даних. Оцінка 

таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і 

оформлюється відповідними актами. 

     3.4. У разі виявлення розходжень (недостач, лишків) між даними бухгалтерського 

обліку і даними інвентаризаційних описів складається Порівняльна відомість 

результатів інвентаризації нематеріальних активів (додаток 4). 

     Стосовно недостач і лишків інвентаризаційна комісія повинна одержати письмові 

пояснення осіб, відповідальних за використання та зберігання нематеріальних активів. 

(Розділ 3 доповнено  пунктом 3.4 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 

(z1242-05) від 05.10.2005)  

   4. Інвентаризація матеріалів, продуктів харчування та інших матеріальних запасів  

     4.1. Інвентаризація матеріалів, продуктів харчування, палива, продукції підсобних 

(навчальних) сільських господарств та виробничих (навчальних) майстерень, інших 

матеріальних запасів проводиться за місцями зберігання та окремо за матеріально 

відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи 

за кожним окремим найменуванням із вказівкою номенклатурного номера, виду, групи, 

сорту і кількості (рахунком, вагою або мірою). 

     4.2. На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності 

додатково складаються акти, в яких вказуються причини, ступінь і характер псування 

матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування. 

     4.3. Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і якісним складом 

(нова, яка була у споживанні, що потребує ремонту і таке інше). 

     На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією складається акт на 

списання зі вказівкою причин псування. 

     4.4. Для відображення результатів інвентаризації матеріалів, продуктів харчування 

та інших матеріальних запасів застосовується Інвентаризаційний опис інших 

необоротних матеріальних активів та запасів (додаток 5). Цей Інвентаризаційний опис 

складається на підставі перерахунку, зважування, виміру цінностей окремо за кожним 

місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою чи групою осіб, на 

зберіганні яких знаходяться цінності. 

     Після оформлення у встановленому порядку Інвентаризаційний опис інших 

необоротних матеріальних активів та запасів передається у бухгалтерію для складання 

Порівняльної відомості результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних 

активів та запасів (додаток 6). 

     Порівняльна відомість результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних 

активів та запасів застосовується для відображення результатів інвентаризації. На 

підставі даних Інвентаризаційного опису інших необоротних матеріальних активів та 

запасів розбіжності, які виникли між фактичними показниками та даними 

бухгалтерського обліку, відображаються у графі "Результати інвентаризації. (Розділ 4 

доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 (z1242-05) 

від 05.10.2005)  
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    5. Інвентаризація молодняку тварин та тварин на відгодівлі  

     5.1. Молодняк великої рогатої худоби та тварини на відгодівлі включаються в описи 

окремо, зі вказівкою інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи та інше. 

     5.2. Тварини на відгодівлі обліковуються у груповому порядку, включаються в 

описи за віком та статевими групами, з вказівкою кількості голів та живої ваги у 

кожній групі. 

     5.3. Описи складаються за видами тварин окремо у фермах, цехах, відділеннях, 

бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб. 

     5.4. Для відображення результатів інвентаризації молодняка тварин та тварин на 

відгодівлі застосовується Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних 

активів та запасів (додаток 5). (Розділ 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

    6. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів  

     6.1. Малоцінні та швидкозношувані предмети інвентаризуються за їх 

місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами. 

     6.2. Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмета. Малоцінні і 

швидкозношувані предмети заносяться до описів за найменуваннями відповідно до 

номенклатурних номерів і в одиницях виміру, що прийняті у бухгалтерському обліку. 

     6.3. При інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих в 

особисте користування працівникам, допускається складання групових 

інвентаризаційних описів зі вказівкою в них відповідальних за ці предмети осіб, на 

яких відкриті особові картки, з проставленням підпису в описі.  (Пункт 6.4 вилучено на 

підставі Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) (Пункт 

6.5 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 

05.10.2005)  

     6.4. Малоцінні та швидкозношувані предмети, які стали непридатними, але не 

списані, до інвентаризаційної відомості не вписуються, а складається акт із вказівкою 

часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів у 

господарських цілях. При цьому в описах робляться відмітки про непридатність. 

     6.5. За малоцінними та швидкозношуваними предметами, які обліковуються в 

оперативному порядку, описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих 

предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю 

оперативного обліку. Виявлена при цьому недостача предметів оформлюється актом. 

     6.6. Для відображення результатів інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних  

предметів застосовується Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних 

активів та запасів (додаток 5). (Розділ 6 доповнено пунктом 6.6 згідно з Наказом 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

      7. Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт  

     7.1. У бюджетних науково-дослідних установах та учбових закладах 

інвентаризуються незакінчені роботи, які виконуються за договорами з 

підприємствами та організаціями. 

     7.2. При проведенні інвентаризації потрібно встановити: 
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     наявність договору із замовником; 

     правильність визначення кошторисної вартості виконаних робіт за кожною темою 

на дату інвентаризації; 

     правильність відображення фактичних витрат за темою та наявність невикористаних 

матеріальних цінностей; 

     причини різкого або необгрунтованого відхилення фактичних витрат від 

кошторисної вартості; 

     врахування витрат за закінченими і сплаченими замовником роботами. 

     7.3. Інвентаризація проводиться за темами (договорами), при цьому 

інвентаризаційною комісією вивіряється кошторисна (договірна) вартість виконаної 

частини кожної теми, а в бухгалтерії - фактичні витрати. 

     7.4. Висновки інвентаризації розглядаються інвентаризаційною комісією наукової 

установи і оформлюються протоколом, у якому вказуються заходи, направлені на 

виявлення недоліків.  

      8. Інвентаризація незавершеного виробництва виробничих (навчальних) майстерень  

     8.1. У виробничих (навчальних) майстернях до незавершеного виробництва 

належать заготовки (деталі, вузли, агрегати) та вироби, обробка та складання яких ще 

не закінчена; готові вироби, не повністю укомплектовані і не передані на склад. 

     Перед початком інвентаризації необхідно здати на склад усі непотрібні для 

виробництва матеріали, куплені деталі та напівфабрикати, а також усі деталі, вузли та 

агрегати, обробка яких на даному етапі закінчена. 

     Заготовки незавершеного виробництва та напівфабрикати, які знаходяться у 

майстернях, слід привести до порядку, який забезпечив би зручність та вірність 

підрахунку їх кількості. 

     Перевірка залишків заготовок незавершеного виробництва (деталей, вузлів та ін.) 

проводиться шляхом фактичного підрахунку, переважування, перемірювання. 

     Описи складаються окремо по кожній майстерні зі вказівкою найменування 

заготовок, стадії або ступені їх готовності, кількості або об'єму. 

     8.2. Матеріали та куплені напівфабрикати, які знаходяться на робочих місцях і не 

піддані обробці, в описи інвентаризації незавершеного виробництва не включаються, а 

підлягають інвентаризації окремо і записуються в окремі описи.  

     9. Інвентаризація незавершеного виробництва в підсобних (навчальних) сільських 

господарствах  

     9.1. У підсобних (навчальних) сільських господарствах при установах до 

незавершеного виробництва включаються витрати під озимі посіви, на оранку зябу, 

підготовку пару, парників і теплиць, а також видатки для закладення садів, ягідників і 

виноградників. 

     Інвентаризація проводиться з кожного виду незакінчених робіт, при цьому 

інвентаризаційною комісією перевіряються натуральні показники та фактичні витрати. 

Фактичні витрати визначаються шляхом вибірки з первинних документів та облікових 

регістрів (наряди, вимоги на насіння та матеріали, шляхові листи та інше).  
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 10. Інвентаризація грошових коштів, цінностей і бланків суворої звітності в касі 

установи  

     10.1. При інвентаризації каси установи слід керуватися Положенням про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою 

Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (z0040-05) та 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (із змінами). 

(Пункт 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 

05.10.2005)  

     10.2. Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових  

коштів, цінних паперів, чекових книжок, поштових марок, оплачених путівок тощо, що 

знаходяться у касі установи, застосовується Акт інвентаризації наявності грошових 

коштів, цінностей (додаток 7). 

     До початку інвентаризації у касі установи комісією записуються останні номери 

прибуткового та видаткового касового ордерів, чекової книжки тощо. 

     Комісія шляхом повного перерахунку перевіряє наявність у касі усіх грошових 

коштів, цінних паперів, лімітованих чекових книжок, поштових марок тощо. (Розділ 10 

доповнено пунктом 10.2 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 (z1242-05) 

від 05.10.2005)  

     10.3. Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності бланків 

документів суворої звітності та виявлення кількісних розходжень їх з обліковими 

даними застосовується Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності 

(додаток 8). 

     За наявності бланків документів суворої звітності, що нумеруються одним номером, 

складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому. (Розділ 10 доповнено 

пунктом 10.3 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 (z1242-05 ) від 

05.10.2005)  

     11. Інвентаризація розрахунків  

     11.1. Інвентаризація реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та 

поточних рахунків, розрахунків з бюджетом, підзвітними особами, робітниками і 

службовцями, депонентами та іншими дебіторами і кредиторами полягає у звіренні 

документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обгрунтованості сум, відображених 

на відповідних рахунках. Комісія встановлює терміни виникнення заборгованості за 

цими рахунками, реальність заборгованості і винних осіб, у випадках пропуску 

термінів позовної давності. (Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     11.2. Усім дебіторам установи - кредитори повинні передати дані про їхню 

заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження 

реальної заборгованості. Дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання 

документального підтвердження підтвердити заборгованість або заявити свої 

заперечення. 

     На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися тільки 

узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалось усунути виниклі 
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розбіжності або невстановлені розбіжності, то розрахунки з дебіторами і кредиторами 

показуються кожною зі сторін у своєму балансі в сумах, які виходять з їх 

бухгалтерських записів і визнані нею вірними. 

     11.3. Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна також 

установити: 

     правильність розрахунків із банками, з фінансовими, податковими органами, 

державними цільовими фондами, з вищестоящою установою, іншими установами, а 

також зі структурними підрозділами установи, виділеними на окремі баланси; (Абзац 

другий пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства 

№ 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обгрунтованість сум 

заборгованості з недостач і крадіжок та  вжиті заходи про стягнення цієї 

заборгованості; 

     правильність і обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської 

заборгованості, включаючи суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо 

якої термін позовної давності минув. Суми кредиторської і депонентської 

заборгованості, строк позовної давності яких минув, підлягають списанню з 

бухгалтерського обліку за порядком, визначеним Державним казначейством України; 

(Абзац четвертий підпункту 11.3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Державного казначейства України № 122 (z0667-01) від 19.07.2001) 

     реальність заборгованості робітникам і службовцям із заробітної плати, з 

розрахунків із робітниками і службовцями про безготівкові перерахунки; 

     чи вжито заходів для стягнення дебіторської заборгованості у встановленому 

порядку. 

     11.4. Для відображення результатів інвентаризації розрахунків за дебіторською та 

кредиторською заборгованістю, що знаходиться на обліку установи на момент звітного 

періоду (інвентаризації), призначений Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і 

кредиторами (додаток 9). 

     В акті вказуються найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявленої 

неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованості, безнадійних боргів та 

кредиторської і дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності 

минув. 

     Акт складається інвентаризаційною комісією на підставі виявлених залишків сум за 

документами, які відображаються на відповідних субрахунках, підписується і 

передається до бухгалтерії. 

     До акта слід додати довідку (додаток 10), в якій наводяться найменування та адреси 

дебіторів і кредиторів, сума заборгованості, за що обліковується заборгованість, з 

якого часу і на підставі яких документів. Довідка складається у розрізі синтетичних 

рахунків бухгалтерського обліку. (Пункт 11.4 в редакції Наказу Державного 

казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005){Текст взято з сайта ВРУ - 

http://zakon.rada.gov.ua} 
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     11.5. За сумами дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності 

минув, в довідці вказуються особи, винні в пропущенні цих термінів. 

     Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується 

за рішенням керівника установи на зміни результату виконання кошторису доходів та 

видатків за минулий рік. (Абзац другий підпункту 11.5 пункту 11 в редакції Наказу 

Державного казначейства України № 122 (z0667-01) від 19.07.2001) Списання боргу 

внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування 

заборгованості. Заборгованість слід відображати поза балансом не менше п'яти років з 

часу списання для спостереження за можливістю її справляння у випадку зміни 

майнового стану боржника. 

     Ретельно слід перевірити і відобразити в довідці суми дебіторської заборгованості, 

списані з балансу внаслідок неплатоспроможності відповідача і неможливості 

звернення стягнення на його майно, як то: 

     обгрунтованість списання цієї заборгованості; 

     правильність обліку списаної заборгованості за балансом; 

     здійснення нагляду за можливістю її утримання у випадках зміни майнового 

становища боржників.  

   12. Інвентаризація незавершеного капітального будівництва і незакінчених 

капітальних ремонтів  

     12.1. Наявність і об'єм незавершеного капітального будівництва і незакінчених 

капітальних ремонтів встановлюється при інвентаризації шляхом перевірки їх у натурі. 

В актах, які складаються при цьому, вказуються найменування об'єкта, списання і об'єм 

виконаних робіт за кожним об'єктом і видом робіт, кошторисна і фактична вартість. 

     12.2. Інвентаризаційна комісія повинна перевірити: 

     чи не знаходиться у складі незавершеного капітального будівництва обладнання, 

яке передане для монтажу, але монтаж якого фактично не розпочатий. При виявленні 

такого обладнання необхідно зробити відповідні виправлення в обліку і звітності; 

     стан законсервованих і тимчасово зупинених будівельних об'єктів. У такому разі 

слід виявити причини і підстави їх консервації. 

     На закінчені об'єкти, що з якихось причин не введені в експлуатацію, складають 

окремі акти. 

     На об'єкт припиненого будівництва, а також на проектно-розвідувальні роботи з 

незакінченого будівництва, які підлягають списанню з балансу, складаються окремі 

акти, в яких вказуються усі дані про характер виконаних робіт і їх вартість згідно з 

кошторисом, з вказівкою причин припинення будівництва. 

     На незакінчений капітальний ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, 

енергетичних установок та інших об'єктів складається окремий акт, в якому 

вказуються: назва об'єкта, що ремонтується, опис і процент виконаних робіт, 

кошторисна і фактична вартість виконаних робіт.  

    13. Інвентаризація інших необоротних матеріальних активів  
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     13.1. Для відображення результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних 

активів застосовується Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних 

активів та запасів (додаток 5).  

     13.2. Білизна, постільні речі, одяг та взуття одного найменування, близькі за 

розмірами, якостями матеріалу і ціною, заносяться до опису сумарно, зі вказівкою 

кількості цих предметів та їх інвентарних номерів.  

     13.3. Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені у прання та ремонт, слід 

записувати в інвентаризаційний опис на підставі відомостей-накладних або квитанцій 

установ, що здійснюють ці послуги.  

     13.4. Після оформлення інвентаризаційний опис передається у бухгалтерію для 

складання Порівняльної відомості результатів інвентаризації інших необоротних 

матеріальних активів та запасів (додаток 6).  

     13.5. При інвентаризації бібліотечних фондів інвентаризаційною комісією 

визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, що допущені 

при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів 

користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, 

виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю 

комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що 

потребують ремонту, оправи тощо. 

     У разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, 

визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом 

читачем, але не більше тридцяти днів. (Розділ 13 доповнено пунктом згідно з Наказом 

Державного казначейства № 311 (z0913-10) від 02.09.2010) 

(Інструкцію доповнено розділом 13 згідно з Наказом Державного казначейства № 184 

(z1242-05) від 05.10.2005) 

       14. Інвентаризація матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне 

зберігання  

     14.1. При інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на 

відповідальне зберігання, застосовується Інвентаризаційний опис матеріальних 

цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (додаток 11). 

     При інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, 

записи в описі здійснюються інвентаризаційною комісією на підставі перевірки і 

перерахунку цінностей у натурі.  

     14.2. Товари і матеріали, які зберігаються на складах інших установ (організацій), 

записуються в опис на підставі підтвердних документів про передавання на 

відповідальне зберігання. (Інструкцію доповнено розділом 14 згідно з Наказом 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005)  

     15. Інвентаризація забалансових статей  

     15.1. Інвентаризація забалансових статей проводиться за порядком, установленим 

для інвентаризації статей балансу.  

     16. Перевірка та оформлення результатів інвентаризації  
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     16.1. Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) здаються в 

бухгалтерію для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів 

інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського 

обліку проставляються проти відповідних даних опису і шляхом співставлення 

виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку. 

     16.2. Результати інвентаризації цінностей, які належать іншим організаціям з 

додатком копії опису повідомляють їхнім власникам. На останній сторінці опису також 

слід зробити відмітку про перевірку цін, таксування та підрахунок результату за  

підписами осіб, які проводили цю перевірку. 

     16.3. Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визначення бухгалтерією 

результатів інвентаризації і свої висновки та пропозиції відображає у Протоколі 

інвентаризаційної комісії (додаток 12), що заповнюється після закінчення 

інвентаризації. (Абзац перший пункту 16.3 в редакції Наказу Державного казначейства 

№ 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     У протоколі наводяться докладні дані про причини та осіб, винних в недостачах, 

втратах, а також надлишках і вказуються, які вжито заходи стосовно винних осіб. 

     Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвентаризації, протоколи 

інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи; в централізованих 

бухгалтеріях протоколи центральної інвентаризаційної комісії затверджуються 

керівником установи, при якій утворена централізована бухгалтерія. 

     Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей 

затверджуються керівником установи з включенням результатів у звіт за той період, в 

якому закінчена інвентаризація, а також і в річний звіт. 

     16.4. Термін зберігання документів з інвентаризації (інвентарні описи, порівняльні 

відомості, акти, протоколи інвентаризаційних комісій) в установах становить три роки 

за умови завершення ревізій згідно з Переліком типових документів, що утворюються 

в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, 

установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим 

наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 

№ 41 (z0576-98), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 

(зі змінами). У випадках виникнення спорів, суперечностей, порушення кримінальних 

справ - зберігаються до винесення відповідного рішення. (Пункт 16.4 розділу 16 із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 311 (z0913-10) від 

02.09.2010) 

        17. Порядок регулювання інвентаризаційних різниць  

     17.1. Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками 

матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бухгалтерського обліку 

регулюються установою в такому порядку: 

     основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші матеріальні цінності, які 

виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на 

збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим установленням причин 
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виникнення лишків і винних у цьому осіб; (Абзац другий пункту 17.1 в редакції Наказу 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     недостача запасів у межах установлених норм природних втрат, виявлених під час 

інвентаризації і придбаних у поточному році, списується за розпорядженням керівника 

установи на фактичні видатки; придбаних у минулих роках - відноситься на зменшення 

результату кошторису установи. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише 

у разі виявлення фактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками 

при пересортуванні. За відсутності норм природних втрат втрата розглядається як 

недостача понад норму; (Абзац третій пункту 17.1 в редакції Наказу Державного 

казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     недостача цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування 

цінностей списуються з балансу установи та відносяться на рахунок винних осіб за 

цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і 

псування матеріальних цінностей; (Абзац четвертий пункту 17.1 в редакції Наказу 

Державного казначейства № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) 

     втрати і недостачі понад норми природних втрат матеріальних цінностей, у тих 

випадках, коли винні особи не встановлені та справи знаходяться в органах дізнання чи 

досудового  слідства, списуються з балансу установи і зараховуються на 

позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або до надання 

відповідної інформації від органів дізнання чи досудового слідства за цими справами. 

(Абзац п'ятий пункту 17.1 в редакції Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-

05) від 05.10.2005) 

     17.2. У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіжкою, недостачею 

або втратою, визначення сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.01.96 № 116 (116-96-п) "Про затвердження Порядку 

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею 

або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або  валютних цінностей" 

(217/95-ВР). 

     17.3. При встановленні недостач і втрат, які  виникли внаслідок зловживань, 

відповідні матеріали протягом п'яти днів після встановлення недостач і втрат 

підлягають переданню до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат 

подається цивільний позов.  

 

     (Пункт 17.4 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) 

від 05.10.2005)  

     (Пункт 17.5 вилучено на підставі Наказу Державного казначейства № 184 (z1242-05) 

від 05.10.2005 )  
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Додаток 1  
до Інструкції  

з інвентаризації  

матеріальних цінностей,  

розрахунків та інших статей  

балансу бюджетних установ  

                                                                                            ___________________________  

                                                                                           (установа, організація)  

                                                                           Ідентифікаційний код  

                                                                                             за ЄДРПОУ__________________  

  

 

ІНВЕРТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС  

основних засобів  

___________________________  
(дата складання)  

Основні засоби _____________________________________________________________  

Місцезнаходження __________________________________________________________  

 

Розписка  

 До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи 

на основні засоби здані в бухгалтерію і всі основні засоби, що надійшли на мою (нашу) 

відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. 

Особа (и), відповідальна (і) за збереження основних засобів:  

 

____________________                  _____________________        _____________________  
 (посада, підпис)                      (посада, підпис)         (посада, підпис)  

 

_______________________             _______________________  _____________________  
   (прізвище, ім'я, по батькові)                  (прізвище, ім'я, по батькові)          (прізвище, ім'я, по батькові) 

                             

  

На підставі (розпорядження) від "___" ______________200___ р.  

 

Виконано знімання фактичних залишків ___________________________,  

 що значаться на обліку станом на "___" _________________200___ р.  

 

Інвентаризація: розпочата "___" _________________200___ р.  

                            закінчена "___" _________________200___ р.  

 

 

При інвентаризації встановлено таке:  
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

     | N | Найменування |  Рік  |       Номер         |Рахується за станом на        |Відмітка| 

|з/п|  та коротка  |випуску|                     |"___"_______________200__ р.  |        | 

|   |характеристика|(будів-|---------------------+------------------------------+--------| 

|   |    об'єкта   |ництва)|інвен-|завод-|паспор-|   фактична   |   за даними   |про     | 

|   |              |       |тарний|ський |  та   |  наявність   |бухгалтерського|вибуття | 

|   |              |       |      |      |       |              |     обліку    |        | 

|   |              |       |      |      |       |--------------+---------------|        | 

|   |              |       |      |      |       |кількі-|варті-|кількі-|варті- |        | 

|   |              |       |      |      |       |сть    |сть   |сть    |сть    |        | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

| 1 |       2      |   3   |    4 |    5 |   6   |    7  |  8   |    9  |    10 |   11   | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

|   |              |       |      |      |       |       |      |       |       |        | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

|   |              |       |      |      |       |       |      |       |       |        | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

|   |              |       |      |      |       |       |      |       |       |        | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

|   |              |       |      |та ін.|       |       |      |       |       |        | 

|---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| 

|   |              |       |      |      |Разом  |       |      |       |       |   х    | 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

|     Рахується за станом на    |Відмітка|     Рахується за станом на    |Відмітка| 

|"__"__________________ 200__ р.|        |"__"__________________ 200__ р.|        | 

|-------------------------------+--------+-------------------------------+--------| 

|фактична    |     за даними    |  про   |фактична    |     за даними    |  про   | 

|наявність   |  бухгалтерського |вибуття |наявність   |  бухгалтерського |вибуття | 

|            |      обліку      |        |            |      обліку      |        | 

|------------+------------------|        |------------+------------------|        | 

|кіль-|варті-|кількість|вартість|        |кіль-|варті-|кількість|вартість|        | 

|кість|сть   |         |        |        |кість|сть   |         |        |        | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|   12|   13 |    14   |   15   |  16    | 17  |  18  |    19   |   20   |  21    | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |        |     |      |         |        |        | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |        |     |      |         |        |        | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |        |     |      |         |        |        | 
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|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |        |     |      |         |        |        | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |  та ін.|     |      |         |        |        | 

|-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| 

|     |      |         |        |     х  |     |      |         |        |      х | 

-----------------------------------------------------------------------------------  

 

Разом за описом: 

а) кількість порядкових номерів _____________________________  

                                             (прописом) 

б) загальна кількість одиниць, фактично _____________________  

                                                   (прописом) 

в) на суму, грн., фактично __________________________________  

                                             (прописом)  

 

Голова комісії ________  ________   _____________________________  

                (посада)  (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)  

 

Члени комісії: ________  ________   _____________________________  

                (посада)  (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)  

________  ________   _____________________________  

                (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  

 

________  ________   _____________________________  

                (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  

 

 Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №_____  до  

№_____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у 

зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, 

перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. 

Особа (и), відповідальна (і) за збереження основних засобів: 

"___"_____________________200___ р. 

___________________________________________________________________________  

 

Вказані у даному описі дані перевірив  __________                  __________  
                                                (посада)                             (підпис)  

"___"_____________________200___ р.  

 

Начальник Управління  методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку 

та звітності  Н.І.Сушко  
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ерховній Раді України ) 

 

  
 
 
  

 (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №2513 . 

Рішення АПУ від 23.02.2001р. №99) 

(Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів,які можуть проводити аудиторські перевірки 

 фінансових установ №000373 від 02.07.2004р) 

 

Вих.№10 від 06.04.2007р             

Аудиторський висновок 

про  фінансову звітність за 2006 рік  

Товариства з обмеженою відповідальністю „ОЛА”  

 

 

79058 м.Львів, пр.Червоної Калини,50                                           06 квітня 2007 року 

 

Основні відомості про аудитора : 

а) прізвище, ім'я та по батькові - Кравчук Наталія Михайлівна 

б) свідоцтво про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги : 

- номер –  2513 

- дата видачі – 23 лютого 2001 року. Рішенням аудиторської палати України 

від 15 грудня 2005 року №156/6 термін дії Свідоцтва продовжено  до 15 грудня 2010 

року. 

в) аудиторську перевірку здійснювала Кравчук Наталія Михайлівна: 

 Сертифікат аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора:  

- номер –  №003186 

- серія  –  А 

- дата видачі – 10 липня 1997 року,Рішенням аудиторської палати України 

від 18 травня 2001 року №101 термін дії сертифікату продовжено до 18 травня 2007 

року.  

КРАВЧУК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА серії А  №003186  
 продовжений рішенням АПУ від 18.05.2001р. №101 
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Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки 

фінансових установ: 

- номер –  №000373 

- серію –  А 

- дата видачі – 02.07.2004р,строк дії свідоцтва : з 02.07.2004р по 18.05.2007р. 

- телефон, поштова та електронна адреса – т.298-72-53,т/ф.297-16-86 

- e-mail: st – audit@intermerega.net 

 

 

Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю „ОЛА”: 

а) повна назва – товариство з обмеженою відповідальністю „ОЛА” 

б) код за ЄДРПОУ – 20774494; 

в) місцезнаходження – 79058, м.Львів, вул. Червоної Калини, 50; 

г) дата державної реєстрації – 28 вересня 2000 року, №787; 

д)основні види діяльності відповідно до статутних документів Товариства з 

обмеженою відповідальністю “ОЛА”: 

- оптова торгівля; 

е) чисельність працівників – 10 осіб; 

є) банківські реквізити ТОВ “ОЛА”: 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва установи банку Номера рахунків МФО 

1 2 3 4 

1 
 Львівське центальне відділення 

Промінвестбанку 
2602301410071 325633 

                                     

ж) Товариство з обмеженою відповідальністю „ОЛА”отримала ліцензію серії АА 

№773699 на право здійснення оптової торгівлі, строк дії ліцензії :05.08.2004р по 

05.08.2007р.  

з) відокремлених підрозділів (філій та відділень) ТОВ “ОЛА” немає. 

 

Відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

а) дата та номер договору - договір про надання аудиторських послуг № 623 від 

03.04.2007 р.;  

б) період, яким охоплено проведення аудиту – з 01 січня 2006 року по 31 грудня 

2006 року;  

mailto:audit@intermerega.net
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в) дата початку проведення перевірки 03 квітня 2007 р., дата закінчення 

проведення перевірки – 06 квітня 2007 р. 

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту . 

Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб 

одержати обгрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які 

підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська 

перевірка включає також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського 

обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а 

також оцінювання надання фінансових звітів в цілому. Ми вважаємо, що проведена 

нами аудиторська перевірка дає обгрунтовану підставу для висловлення нашої 

думки. 

Суттєвість відхилень з замовником не обумовлювались. 

Відповідальність за правильність підготовки і представлення фінансової 

звітності користувачам у відповідності з вимогами українського законодавства 

покладається на управлінський персонал кредитної спілки. Проведення аудиторської 

перевірки фінансової звітності підприємства не звільняє його керівництво від 

відповідальності за достовірність і повноту звітності. 

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе відповідальність згідно 

Закону України “Про аудиторську діяльність”. 

Управлінський персонал товариства відповідно до Законів України несе 

персональну відповідальність за повноту  та достовірність бухгалтерських та інших 

документів, які надаються аудитору для надання аудиторських послуг. 

В обов’язки аудитора входить проведення аудиту – перевірки відповідності 

первинним документам та чинному законодавству Балансу, Звіту про фінансовий 

результат, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до 

річної фінансової звітності за 2006 рік та річних звітних даних за 2006 рік , що 

подаються до Державної комісії з ррегулювання ринків фінансових послуг України, 

без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської 

документації. 

Перевірка проведена відповідно до вимог Законів України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні”, "Про аудиторську діяльність", Стандартів 

аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості 

Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 

18.04.2003 № 122 (далі - МСА)  

 

Фінансова звітність 

Товариства з обмеженою відповідальністю” ОЛА” за 2006 рік. 

Склад та обсяг обов’язкової фінансової звітності ТОВ “ОЛА” відповідає 

вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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Україні" № 996-14 від 16.07.99 р., затверджених Положень(стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

 Фінансова звітність ТОВ “ОЛА” складається з: балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до 

звітів.  

Фінансова звітність  “ТОВ” складена з дотриманням таких принципів:  

- автономності, за яким кожна кредитна спілка розглядається як юридична 

особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників 

не відображаються у фінансовій звітності товариства;  

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань 

товариства, виходячи з припущення, що її діяльність триватиме далі;  

- періодичності, що припускає розподіл діяльності товариства на певні періоди 

часу з метою складання фінансової звітності;  

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, 

виходячи з витрат на їх придбання;  

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення 

фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з 

витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 

витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від 

часу надходження і сплати грошей;  

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може 

вплинути на рішення, що приймаються на її основі;  

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування 

товариством обраної облікової політики.  

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в 

бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат і 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства;  

- превалювання змісту над формою, за яким операції обліковуються відповідно 

до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;  

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення 

всіх операцій товариства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 

У Балансі ТОВ “ОЛА” станом на 31 грудня 2006 року відображено активи, 

зобов'язання та власний капітал згідно вимог Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 2 "Баланс" , затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами та доповненнями). 

Підсумок активів балансу станом на 31 грудня 2006 року дорівнює сумі 

зобов'язань та власного капіталу.  

Звіт про фінансові результати за 2006 рік по ТОВ “ОЛА” заповнено згідно 

вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові 

результати" ,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 
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1999 р. № 87 (із змінами та доповненнями).Дохід у Звіті про фінансові результати 

відображено в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які 

призводять до збільшення власного капіталу кредитної спілки (крім зростання 

капіталу за рахунок внесків членів). Витрати відображено у Звіті про фінансові 

результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призвели до 

зменшення власного капіталу товариства (крім зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу членами).  

Звітні дані 

ТОВ” ОЛА” за 2006 рік. 

Звітні дані подано за формами: 

-  Загальна інформація про товариство;  

- Звітні дані про господарську діяльність товариства;  

-  Звітні дані про склад активів та пасивів ТОВ „ОЛА”. Активи товариства 

складаються з двох частин: Необоротні та оборотні активи. Пасиви товариства 

формуються із зобов'язань, капіталу;  

-  Звітні дані про доходи та витрати товариства;   

                

В процесі перевірки встановлено: 

 

1.На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, 

які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 

фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, керуючись 

принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення 

єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних 

операцій в обліку та складанні фінансової звітності. 

2. Облік розрахунків операцій здійснюється відповідно до Інструкції по 

застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань 

та господарських операцій підприємств і організацій ,затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291 (зі змінами та 

доповненнями). 

3. Доходи товариства, які отримані в процесі її діяльності, відображаються на 

рахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Склад доходів та порядок їх 

визнання формується у кредитній спілці відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 29.11.99 р. № 290.  

Облік витрат, які виникли у товариства в процесі провадження своєї діяльності 

протягом звітного періоду, здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати 

операційної діяльності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

31.12.99 р. № 318.  
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Відповідно до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємствами і 

організаціями від 30.11.99 № 291  кредитна спілка, для обліку своїх операційних 

витрат, використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами" Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. По дебету класу 8 відображається сума визнаних витрат, по 

кредиту - списання на субрахунок 79 "Результати господарської діяльності".  

Розмір нерозподіленого доходу товариства за касовим методом та 

відображення його у річних звітних даних визначено вірно та відповідає даним 

бухгалтерського обліку.  

4.Операції з грошовими коштами відображені в обліку і звітності правильно у 

відповідності до чинних положень.  

 

ВИСНОВОК: 

 У результаті проведення аудиту встановлено:надана інформація дає повне й 

реальне уявлення про наявний склад активів та пасивів ТОВ “ОЛА” . 

Система бухгалтерського обліку, яка застосовувалась у товаристві, відповідає 

законодавчим та нормативним вимогам.Фінансова звітність підготовлена на підставі 

дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно й повно подає фінансову 

інформацію про ТОВ „ОЛА” станом на 31 грудня 2006 року згідно з нормативними 

вимогами про бухгалтерський облік та звітність в Україні. 

Даний висновок складений у трьох примірниках, два з яких передано 

Товариству з обмеженою відповідальністю „ОЛА”  

  

  

________________               Н.М.КРАВЧУК 

(сертифікат серії А №003186 продовжений  

               рішенням АПУ  від 18.05.2001р. 

№101, 

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,  

які можуть проводити перевірки  

                                                             фінансових установ №000373 серії А від 

02.07.2004р 
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УКРАЇНА 

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ  

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ВІДДІЛ  У ЖОВКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Крип”якевича,12, тел. 61-202, факс 22-758 

E-mail: krv250@zhovkva.lv.ukrtel.net Код ЄДРПОУ 25249462 

 

А К Т 

 

17.12.2010                                                                             № 28-38 /22 

 

        м. Жовква 

   

 

 

  

 

 

Відповідно до п. 1.3.1 Плану контрольно-ревізійної роботи КРВ у Жовківському 

районі на ІУ квартал 2010 року та на підставі направлень на проведення ревізії від 

11.11.2010, 17.11.2010 №№177, 178, 179, 180,184 начальником КРВ у Жовківському 

районі Дунець Л.М. , головними контролерами-ревізорами відділу Гнідець К.І., Дунець 

Л.Я., старшим контролером-ревізором Голінкою О.Р. та контролером-ревізором 

Пущинською Г.В. та направлення від 26.11.2010 № 193 провідним контролером 

ревізором Вихопень Н.Г. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності відділу 

освіти Жовківської райдержадміністрації (надалі – відділ освіти) за період з 01.01.2008 

по 30.09.2010. До ревізії також залучено головного спеціаліста відділу доходів 

фінуправління Жовківської РДА  Ткачук О.М. 

Ревізію проведено з 11 листопада по 17 грудня 2010 року у відповідності до 

питань програми ревізії та робочого плану з відома керівника відділу освіти Соловйова 

Валерія Федоровича та в присутності головного бухгалтера Жук Олександри 

Степанівни. 

ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Жовківської 

райдержадміністрації за період з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2010 року 

mailto:krv250@zhovkva.lv.ukrtel.net
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Юридична та фактична адреса відділу освіти Жовківської райдержадміністрації: 

80300, м. Жовква, вул. Коновальця,4. 

Телефони - (03252) 21-173 - (керівника відділу освіти), (03252) 21-301 (головного 

бухгалтера). 

Код ЄДРПОУ – 02144683. 

Форма власності комунальна; організаційно-правова форма господарювання за 

КОПФГ - (410) орган державної влади. 

Керівник відділу освіти – посадова особа органів державної виконавчої влади. 

Протягом ревізійного періоду посадовими особами, яким було надано право 

розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, були:  

- з правом першого підпису - керівник відділу освіти Соловйов В.Ф. – за весь 

ревізійний період, з 01.01.2010 по даний час – головний спеціаліст  Бірбан Ю.І. 

- з правом другого підпису – головний бухгалтер Жук О.С. за весь ревізійний 

період, з 01.01.2010 по даний час Скугра Г.Я. 

В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік яких 

наводиться у Додатку 1 до акта. 

Централізована бухгалтерія відділу освіти Жовківської райдержадміністрації 

перебуває у віданні відділу освіти і діє на підставі „Положення про централізовані 

бухгалтерії” та здійснює облік видатків за наступними кодами функціональної 

класифікації видатків (надалі КФКВ):  070201 „Загальноосвітні школи, спеціалізовані 

школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”, 070401 „Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми”, 070802 „Методична робота, інші заходи у сфері 

народної освіти”, 070804 „Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 

відділів освіти”, 070805 „Групи централізованого господарського обслуговування”, 

130107 „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл”, 070808 „Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років”, 070809 „Здійснення виплат, визначених 

Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 

Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям 

працівників навчальних закладів”, 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, 

крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за  рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

Крім цього, централізована бухгалтерія проводить фінансування Рава-Руської 

загальноосвітньої школи-інтернату, Жовківського Центру творчості та оздоровчого 

табору «Росинка», які здійснюють облік видатків самостійно. 

        Централізована бухгалтерія відділу освіти здійснює облік видатків по всіх кодах 

економічної класифікації апарату районного відділу освіти, методичного кабінету, 

централізованої бухгалтерії, 7-и логопедичних груп, групи з централізованого 

господарського обслуговування закладів освіти, Рава-Руського Будинку школяра, 
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дитячо-юнацької спортивної школи, Рава-Руської гімназії та 75-ти загальноосвітніх 

шкіл району (в т.ч. 28 - ЗОШ І-ІІІ ст., 28 – ЗОШ І-ІІ ст., 19 - ЗОШ І ст.).   

 У 2008/2009 навчальному році в 76 загальноосвітньому навчальному закладі 

району укомплектовано  759 класів-комплектів, в яких навчалось 13429 учнів з 

середньою наповнюваністю 17,69 учня в класі.  

В 2009/2010 навчальному році в 76 загальноосвітньому навчальному закладі 

району укомплектовано 733 класів-комплектів, в яких навчалось 12944 учнів з 

середньою наповнюваністю 17,66 учня в класі.  

В 2010/2011 навчальному році в 76 загальноосвітньому навчальному закладі 

району укомплектовано 718 класів-комплектів, в яких навчалось 12250 учнів з 

середньою наповнюваністю 17,06 учня в класі.  

У 2008 році відділом освіти в Головне управління освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації направлено замовлення на виготовлення атестатів в кількості 1320 

шт. та свідоцтв в кількості 1675 шт., які одержано і видано у повному обсязі.  

У 2009 році замовлено 1169 атестатів та 2707 свідоцтва, які одержано і видано 

повністю. 

Протягом січня-вересня 2010 року замовлено 1221 атестат та 1558 свідоцтв , які 

одержано і видано в повному обсязі. (Довідка про надходження і видачу випускної 

продукції в Додатку 2 до акта). 

 Ревізією дотримання вимог Порядку замовлення, видачі та обліку документів 

про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 

10.12.2003 №811 та Порядку затвердження нових зразків деяких документів про 

загальну середню освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.08.2001 №615, порушень не встановлено. 

 

    Ревізією встановлено: 

 

Стан усунення недоліків та порушень, виявлених попередніми  

контрольними заходами 

Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами, встановлено, що попередня планова ревізія фінансово-

господарської діяльності відділу освіти проведена працівниками контрольно-

ревізійного управління у Львівській області за період з 01.10.2005 по 31.12.2007 та 

оформлена актом від 15.02.2008 №03-21/10. За наслідками ревізії видано наказ від 

28.02.2008 № 95, порушення повністю усунено. 

          За період, що підлягав ревізії, проведено 9 перевірок контролюючими органами, 

а саме: 
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- перевірка, проведена фінансовим управлінням Жовківської РДА з питань 

цільового використання субвенцій, виділених з обласного бюджету у 2007 році. 

(Довідка від 21.04.2008); 

- перевірка, проведена територіальним управлінням Рахункової палати по 

питанню результатів впровадження мікропроекту «Покращення умов надання 

освітніх послуг для жителів с. Туринка (ЗОШ І-ІІІ ступенів: будівництво котельні 

школи, навчання, безбар»єрний доступ».(Акт від 04.08.2008); 

- позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності відділу 

освіти, проведена працівниками КРУ у Львівській області ( Акт від 12.12.2008);  

- перевірка, проведена фінуправлінням Жовківської РДА по питанню цільового 

використання субвенцій, виділених з обласного бюджету у 2008 році (Довідка від 

25.06.2009); 

- перевірка, проведена фінансовим управлінням Жовківської РДА по питанню 

правильності нарахування та виплати заробітної плати працівникам освіти за І 

півріччя 2009 року; 

- перевірка стану обліку, нарахування та використання коштів Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності (Акт перевірки від 27.11.2009); 

- зустрічна звірка, проведена КРВ у Жовківському районі по питанню 

документального підтвердження поставок, повноти оприбуткування та 

використання матеріальних цінностей в установах і закладах освіти (Довідка від 

31.08.2010); 

- перевірка, проведена КРВ у Жовківському районі, по питанню дотримання 

порядку проведення процедур закупівель (меблів) (Довідка перевірки від 

03.09.2010); 

- перевірка, проведена фінуправлінням Жовківської РДА по питанню правильності 

використання бюджетних коштів, виділених з районного бюджетів на 

реконструкцію, капітальні та поточні ремонти установ відділу освіти за період 

01.01.2009 по 10.08.2010.(Довідка перевірки від 01.09.2010). 

  Суми порушень виявлені в ході контрольних заходів усунуто в повному обсязі.   

Питання, що перевірені зазначеними контрольними заходами, в ході цієї ревізії 

не досліджувалися, крім питань правильності нарахування та виплати заробітної плати. 

Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загальний стан 

виконання кошторису 

          Ревізію складання та затвердження кошторисів закладів освіти на 2008-2010 роки, 

внесення до них змін, а також ревізію загального стану виконання кошторису за 2008-2009 

роки та звітний період 2010 року проведено суцільним способом.  

Кошториси доходів і видатків закладів освіти на 2008-2010 роки складені на підставі 

лімітних довідок за кодами функціональної класифікації видатків у відповідності до вимог 
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Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторису доходів і видатків 

бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 року №228, із змінами 

та доповненнями, і затверджені у встановленому порядку. 

Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним та 

спеціальним фондами кошторисів на 2008-2010 роки за кодами економічної класифікації 

порушень не встановлено.  

Ревізією відповідності сум затверджених в кошторисах бюджетних асигнувань 

доведеним лімітними довідками за кодами функціональної класифікації за 2008-2010 роки 

порушень не встановлено. 

Протягом 2008-2009 років та 9 місяців 2010 року згідно розпоряджень районної 

державної адміністрації та рішень районної ради, у зв’язку з підвищенням розміру 

мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників, на покращення 

матеріально-технічної бази, капітальний ремонт та оплату енергоносіїв вносилися зміни до 

кошторисів доходів та видатків та виділялись додаткові кошти. 

Ревізією фактичного виконання кошторису за кодом функціональної класифікації 

видатків 070000 встановлено, що протягом 2008 року за загальним фондом кошторису 

надійшло коштів на суму 69273,6 тис.грн., при кошторисних призначеннях 69470,2 

тис.грн., що становить 99,7 відсотка суми річних бюджетних призначень та за спеціальним 

фондом – 1401,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях 1430,7 тис.грн., що становить 

97,9 відсотків суми річних бюджетних призначень. Касові видатки за загальним фондом 

кошторису відповідають отриманому фінансуванню, фактичні видатки склали 68002,9 тис. 

грн., за спеціальним фондом касові видатки відповідають фінансуванню, фактичні видатки 

склали 1342,1 тис.грн. 

Розбіжність між касовими і фактичними видатками по загальному фонду в сумі 

1467,9 тис.грн. пояснюється перехідними залишками матеріалів та погашенням 

кредиторської заборгованості по виплатах, згідно ст. 57 Закону України „Про освіту” 

щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням та надбавки за вислугу 

років і матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.  

По КФКВ 091108 затверджено кошториси доходів та видатків на 2008 рік по 

загальному фонду в сумі 384,2 тис. грн., з яких надійшло 384,0 тис.грн., що відповідає 

проведеним касовим видаткам, фактичні склали 384,7 тис.грн. Розбіжність між касовими та 

фактичними видатками пояснюється списанням інвентаря за 2007 рік. 

На 2008 рік по КФКВ 130107 затверджено кошториси доходів та видатків по 

загальному фонду в сумі 529,5 тис.грн. Протягом року надійшло коштів в сумі 518,6 тис. 

грн., що відповідає проведеним касовим видаткам, фактичні видатки склали 518,4 тис.грн. 

Розбіжність між касовими та фактичними видатками пояснюється залишком матеріалів. 

По КФК 210105 на 2008 рік асигновано 18,2 тис.грн., що відповідає касовим 

видаткам, фактичні видатки склали 20,2 тис.грн. Розбіжність між касовими та фактичними 

видатками пояснюється списанням матеріалів, які були в наявності на початок року. 
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Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань у 2009 році встановлено, 

що за КФКВ 070000 затверджено кошторис доходів та видатків з урахуванням внесених 

змін, за загальним фондом на суму 76030,0 тис.грн. 

Ревізією фактичного виконання кошторису за вищевказаним КФКВ встановлено, що 

протягом 2009 року за загальним фондом кошторису надійшло коштів на суму 72714,6 

тис.грн., що становить 95,6 відсотків суми річних бюджетних призначень та за спеціальним 

фондом – 276,3 тис.грн. при кошторисних призначеннях – 334,3 тис.грн., що становить 82,6 

відсотків суми річних бюджетних призначень. Касові видатки за загальним фондом 

кошторису відповідають отриманому фінансуванню, фактичні видатки склали 72954,9 

тис.грн., за спеціальним фондом касові видатки відповідають асигнуванням, фактичні 

склали - 302,4 тис.грн. Залишок коштів на кінець року відсутній. 

Розбіжність між касовими і фактичними видатками по загальному фонду в сумі 

240,3 тис. грн. пояснюється погашенням кредиторської заборгованості по виплатах, 

згідно ст. 57 Закону України „Про освіту” щодо безоплатного користування житлом з 

опаленням і освітленням та надбавки за вислугу років і матеріальної допомоги на 

оздоровлення педагогічним працівникам та перехідними залишками матеріалів. 

По КФКВ 091108 затверджено кошториси доходів та видатків на 2009 рік по 

загальному фонду в сумі 50,0 тис. грн. Протягом 2009 року надійшло коштів в сумі 49,9 

тис. грн., що відповідає проведеним касовим видаткам. Фактичні видатки склали 76,9 

тис.грн. Розбіжність між касовими та фактичними  видатками пояснюється списанням 

матеріалів та інвентар»я , які були в залишку на початок року. 

 На 2009 рік по КФКВ 130107 затверджено кошториси доходів та видатків по 

загальному фонду в сумі 482,5 тис.грн. Протягом року надійшло коштів в сумі 443,9 тис. 

грн., що відповідає проведеним касовим видаткам, фактичні видатки склали 442,8 тис.грн. 

Розбіжність між касовими та фактичними видатками пояснюється дебіторською 

заборгованістю по розрахунках з фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності в сумі 0,8 тис.грн. та списанням матеріалів, які були в залишку на початок 

року.  

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань у 2010 році встановлено, 

що за загальним фондом затверджено кошторисні призначення доходів та видатків за 

КФКВ 070000 на суму 97716,0 тис.грн,  за КФКВ 130107 –  650,0 тис.грн., за КФК 091108 – 

50,0 тис.грн. 

За січень-вересень поточного року по КФКВ 070000, 130107 та 091108 за загальним 

фондом кошторису надійшло коштів, відповідно в сумах 59810,5 тис. грн., 419,9 тис.грн. та 

50,0 тис.грн., касові видатки склали відповідно 59775,5 тис.грн., 416,3 тис.грн. та 50,0 

тис.грн., фактичні – 60761,3 тис.грн., 409,4 тис.грн. та 63,5 тис.грн. По спеціальному фонду 

кошторису протягом вказаного періоду надійшло коштів в сумі 746,4 тис.грн., що 

відповідає касовим видаткам,  фактичні  видатки склали  706,8 тис. грн. 

Залишок коштів за станом на 01.10.2010 по загальному фонду кошторису склав 38,6 

тис.грн. та по спеціальному фонду – 67,9 тис.грн.  
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          Ревізією дотримання порядку взяття і обліку бюджетних зобов’язань, першочергового 

фінансування по захищених статтях видатків, утримання чисельності та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату працівникам в межах кошторисних асигнувань, 

недопущення простроченої заборгованості із розрахунків за комунальні послуги та 

енергоносії порушень не виявлено. 

Інформація про обсяги бюджетних асигнувань та фактичне виконання 

кошторисів установ освіти у Додатку 3  до акта. 

        Ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними особами 

        Ревізію касових операцій у періоді, що підлягав ревізії, проведено суцільним 

способом.  

Ревізією визначення відповідальних за ведення касових операцій встановлено, що 

обов’язки касира у відділі освіти у періоді, що підлягав ревізії, виконувала бухгалтер 

Орищин Л. Є., з якою укладено відповідний договір про повну матеріальну 

відповідальність. Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено. 

В ході організації фактичного контролю за збереженням коштів в касі відділу 

освіти відповідно до наказу від 11.11.2010 № 1075 проведено інвентаризацію наявних 

коштів за станом на 11.11.2010, якою встановлено, що фактичний залишок коштів в касі 

складає 1,18 грн., що відповідає залишку, виведеному в касовій книзі на вказану дату. 

Порушень при організації фактичного контролю за збереженням коштів в касі не 

встановлено. (Наказ на створення інвентаризаційної комісії та акт інвентаризації 

каси в Додатку 4,5 до акта). 

Ревізією дотримання строків, порядку та обов’язковості проведення у 

передбачених випадках інвентаризації готівки в касі, порушень не встановлено.  

Ревізією дотримання ліміту готівки в касі порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти 

оприбуткування готівки в касу, порушень не встановлено. 

В ревізійному періоді виплата заробітної плати, премій, заборгованості із виплат, 

передбачених ст.57 Закону України „Про освіту” працівникам, матеріальної допомоги та 

інших коштів підзвітним особам проводилася як через касу бухгалтерії, так і через карткові 

рахунки, відкриті у Жовківському відділенні ЗГРУ “ПриватБанк” (договір від 27.02.2004 

№54/04, продовжений від 20.01.2009 № 01/09), та відділенні Ощадного банку - №6325 у м. 

Жовква (договір від 15.03.2007 № 3).  

Ревізією дотримання законодавства в ході списання готівки з каси відповідно до 

видаткових касових документів, правильності підрахунків сум по приходу і розходу та 

виведення залишків на кінець дня по касових книгах, а також перевіркою підрахунків 

сум у платіжних відомостях на виплату заробітної плати за березень-квітень 2009 року 

та січень-лютий 2010 року, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання термінів виплати заробітної плати порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання порядку ведення касових операцій встановлено, що касові 

операції ведуться відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у 
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національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 

15.12.2004 №637, із змінами та доповненнями. 

Ревізією дотримання чинних нормативних актів в частині своєчасності та повноти 

оприбуткування готівки в касу, а також зарахування виданих з каси відділу освіти коштів 

на реєстраційні рахунки, відкриті в ГУДКУ у Львівській області, порушень не встановлено. 

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проведено вибірковим способом за 

квітень-травень 2008 року, вересень-листопад 2009 року та січень-лютий 2010 року. 

Ревізією розрахунків з підзвітними особами встановлено, що відшкодування 

витрат на відрядження проводилося згідно вимог Інструкції про службові відрядження 

в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

13.03.1998 №59 та вимог постанови КМУ від 23.04.1999 №663 «Про норми 

відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон». До авансових 

звітів прикладені підтверджуючі документи (товарні чеки, рахунки, проїзні квитки).  

Порушень в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, 

проведених за рахунок підзвітних коштів, а також порушень в частині своєчасності 

звітування про використання коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними 

особами сум невикористаної готівки ревізією не встановлено.  

За даними бухгалтерського обліку відділу освіти станом на 01.01.2009,  

01.01.2010 та 01.10.2010 дебіторська та кредиторська заборгованість по розрахунках з 

підзвітними особами відсутня.  

Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державного 

казначейства, та на рахунках в установах банків 

          Відділом освіти у ревізійному періоді відкрито 9 реєстраційних рахунків в ГУДКУ у 

Львівській області. (Довідка про відкриті рахунки у Додатку 6  до акта).  

Операції на всіх відкритих рахунках обревізовано суцільним способом за січень-

грудень 2009 року. 

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню 

коштів на рахунки відділу освіти та законності списання коштів з рахунків, в тому 

числі щодо їх цільового використання, порушень не встановлено. Протягом 

ревізійного періоду залишки коштів у виписках органів казначейства на кінець 

кожного дня відповідають залишкам на початок наступного дня. 

Використання коштів на проведення різного роду урочистих та культурно-масових 

заходів, оплату штрафів, пені по раніше отриманих кредитах, санаторно-курортних 

пільгових путівок, утримання вищестоящих організацій, перерахування бюджетних коштів 

на депозитні рахунки, ревізією не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 09.10.2006 №1404 „Питання 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” 

порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 04.04.2001 №332 «Про 

затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
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обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, 

а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і 

місцевих бюджетів» за 2009 рік порушень не встановлено. 

Штатна дисципліна. Оплата праці працівників 

та нарахування на заробітну плату 

 Ревізію з питань штатної дисципліни, оплати праці працівників та нарахувань на 

заробітну плату проведено вибірковим способом (спосіб вибіркової ревізії викладено в 

розрізі питань даного розділу акта). 

Нарахування заробітної плати працівникам установ та закладів освіти проводиться 

на підставі наказів про прийняття на роботу, переміщення і звільнення, зміни окладів, 

табелів обліку робочого часу, у відповідності із затвердженими штатними розписами і 

тарифікаційними списками. 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису 

працівників установ освіти охоплено 23 загальноосвітніх заклади району станом на 

01.09.2008, 01.09.2009 та 01.09.2010. 

Штатна чисельність працівників затверджена у відповідності до вимог Типових 

штатів дошкільних закладів, затверджених наказом Міносвіти СРСР від 31.12.1971 

№103 та Методичних рекомендацій із питань формування штатів загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів, доведених листом Міністерства освіти і науки України 

від 19.06.2001 №1/9-234.  

Утримання штатів проводилось в межах затверджених штатних розписів. 

Станом на 01.09.2008 по загальному фонду бюджету тарифікаційними списками 

установ освіти затверджено 1587 педагогічних ставок з місячним фондом оплати праці 

2391,0 тис. грн.  

На 01.09.2009 тарифікаційними списками установ освіти затверджено 1543 

педагогічних ставки з місячним фондом оплати праці 2486,0 тис.грн.   

На 01.09.2010 тарифікаційними списками установ освіти затверджено 1505 

педагогічних ставок з місячним фондом оплати праці 2734,4 тис.грн.  

Зменшення кількості штатних одиниць станом на 01.09.2010 в порівнянні з 

01.09.2009 та 01.09.2008 зумовлено, в основному тим, що в загальноосвітніх 

навчальних закладах зменшилась кількість класів – комплектів і відповідно, скорочено 

посади педагогів. 

Станом на 01.09.2008, 01.09.2009 та 01.01.2010 по спеціальному фонду установ 

освіти тарифікаційними списками педагогічні ставки не затверджені.  

Посадові оклади і ставки заробітної плати працівникам закладів освіти в 

ревізійному періоді визначені на підставі діючих кваліфікаційних вимог, коефіцієнтів 

підвищення і тарифних коефіцієнтів, передбачених „Інструкцією про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженою наказом Міністерства 

освіти України від 15.04.1993 № 102, з врахуванням передбачених чинним 

законодавством змін і доповнень (надалі Інструкція №102), постанови КМУ „Про 
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оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери” від 30.08.2002 №1298 (зі змінами) та вимог наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових 

установ”, із змінами та доповненнями (надалі наказ №557).  

Ревізією правильності встановлення посадових окладів згідно схеми тарифних 

розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших 

працівників навчальних закладів, установ освіти у відповідності до штатних розписів 

охоплено за 2008 та 2009 роки ЗОШ I-III ст. с.Зіболки, с.Добросин, с.Бишків, с.Нова 

Скварява, ЗОШ I-II ЗОШ I-III ст.ст. с.Забір'я, с.Синьковичі, с.Кунин. Порушень не 

встановлено. 

Ревізією правильності проведення тарифікації та встановлення ставок заробітної 

плати педагогічним працівникам в залежності від присвоєння їм за наслідками 

атестацій кваліфікаційних категорій охоплено ЗОШ I-III ст. м. Жовква №1,№2,№3, 

с.Зіболки, с.Добросин, с.Бишків, с.Нова Скварява, ЗОШ I-II ст. с.Забір'я, с.Синьковичі, 

с.Кунин. Порушень не встановлено. 

 

Ревізією дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті 

працівникам доплат та надбавок до заробітної плати в двох випадках встановлено 

недоплату набдавки за вислугу років на загальну суму 1384,05 грн. 

Так, в порушення вимог п.5 Порядку виплати надбавок за вислугу років 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ 

освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 № 78, із змінами, вчителю 

фізичного виховання ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Жовква Гупало О.О. до стажу педагогічної 

роботи не зараховано час перебування на військовій службі, що призвело до 

заниження педагогічного стажу та відповідно недоплати надбавки за вислугу років за 

період січня-вересня 2010 року в сумі 940,75 гривень. 

Аналогічно, вчителю фізичного виховання та ДПЮ ЗОШ І-ІІІ ст. с. Зіболки 

Романіву І.М. до стажу педагогічної роботи не зараховано час перебування на 

військовій службі, що призвело до заниження педагогічного стажу та, відповідно 

недоплати надбавки за вислугу років за період січня-грудня 2009 року в сумі 443,30 

грн. (з 01.01.2010 надбавка нарахована в належному розмірі). (Розрахунок в Додатку 7 

до акта). 

В письмових поясненнях від 13.12.2010 вчителі Гупало О.О. та Романів І.М. 

вказали, що ними не були представлені документи про військову службу по незнанню. 

(Пояснення в Додатку 8,9 до акта). 

Операцію з нарахування надбавок за вислугу років в бухгалтерському обліку 

відображено в меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із 

заробітної плати та стипендій» за 2009 та січень-вересень 2010 року за дебетом 

рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», 

кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати». 
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Внаслідок допущених порушень при нарахуванні надбавок працівникам 

навчальних закладів відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 1384,05 

гривень.  

Ревізією відпрацювання робочого часу працівниками шкіл порушень не 

встановлено. Тривалість щоденної роботи визначалася згідно правил внутрішнього 

розпорядку, які затверджує керівник закладу освіти, відповідно до наказу МОН 

України від 20.12.1993 №455 „Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України”. 

В процесі ревізії вибірково проведено перевірку відпрацювання робочого часу 

керівниками гуртків ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 1,2,3 м.Жовква за 2009/2010 н.р., якою виплату 

заробітної плати за невідпрацьований робочий час не встановлено. 

Ревізією з питань наявності фактів оплати праці за невідпрацьований час охоплено 

3 працівники, які працюють в установах освіти за сумісництвом. Випадків співпадання 

годин роботи та нарахування заробітної плати в періоди перебування працівників у 

відрядженні та на лікуванні не встановлено.  

Протягом 2009 року та жовтня 2010 року працівникам установ освіти району 

видано 123 путівки на санаторно-курортне лікування. Ревізією випадків співпадання 

робочого часу працівників з часом перебування на лікуванні за виділеними з Фонду 

соціального страхування путівками на санаторно-курортне лікування вибірковим 

методом за 2009 рік порушень не встановлено.  

В процесі ревізії проведено перевірку правильності поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів, якою охоплено станом на 01.09.2009 ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 

1,2,3 м.Жовква, №№ 1,2 м.Рава-Руська та м.Дубляни. Порушень з даного питання не 

встановлено, поділ класів проведено відповідно до Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128. 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат 

заробітної плати працівникам за час відпустки встановлено, що в порушення вимог 

п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, педагогічним працівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів не проводилось коригування заробітної плати за 

час перебування у відпустці (тоді як у випадках підвищення посадових окладів 

відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, 

протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата 

(посадовий оклад з урахуванням постійних доплат і надбавок), за проміжок часу до 

підвищення коригується на коефіцієнт їх підвищення). 

Наведене привело до недоотримання працівниками заробітної плати за час 

перебування у відпустці за період червня-серпня 2010 року в сумі 13458,18 

гривень.(Розшифровка донарахованої суми відпускних в Додатку 10 до акта). 

В письмовому поясненні від 14.12.2010 керівник обліку заробітної плати відділу 

освіти Лужна М.Я. вказала: недоплата коригування відпускних педагогічних 
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працівників виникла внаслідок нечітких роз’яснень, які друкуються у фахових 

журналах. (Пояснення Лужної М.Я. в Додатку 11 до акта). 

Операції з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено у 

меморіальному ордері № 5 “Зведення розрахункових відомостей з заробітної плати” за 

червень-серпень 2010 року за дебетом рахунку 802 ,,Видатки з місцевого бюджету на 

утримання установи та інші заходи” та кредитом рахунку 661 “Розрахунки із заробітної 

плати”. 

 Внаслідок допущених порушень працівникам навчальних закладів відділу освіти 

завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 13458,18 гривень.  

Ревізією наявності фактів несвоєчасних виплат та простроченої заборгованості з 

оплати праці встановлено, що станом на 01.01.2009, 01.01.2010 та 01.10.2010 

прострочена кредиторська заборгованість з оплати праці відсутня. Станом на 

01.10.2010 наявна дебіторська заборгованість по розрахунках з Фондом соціального 

страхування в сумі 31431,49 грн. внаслідок непогашення заборгованості по листках 

непрацездатності за 2010 рік. 

Вибірковою ревізією правильності нарахування допомог по листках 

непрацездатності за травень-червень 2009 року порушень не встановлено. Нарахування 

проводиться відповідно до Закону України “Про розмір внесків на деякі види 

загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 №2213- 

III.  

Ревізією нарахування та виплати надбавок за вислугу років педагогічним 

працівникам, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, на виконання 

постанови КМУ від 19.09.2005 №934 „Про реалізацію Закону України „Про 

реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України 

„Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників 

навчальних закладів” встановлено, що протягом 2009 року проведено виплату 

заборгованості по заробітній платі в сумі 654999,10 грн. та сплату комунальних 

послуг в сумі 325345,43 гривень.   

Згідно даних звіту ф. №7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ” по КФКВ 

070809 „Здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію 

заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” за 

КЕКВ 1343 „Інші поточні трансферти населенню” станом на 01.01.2010 кредиторська 

заборгованість відсутня. 

Ревізією відповідності даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського 

обліку по виплатах, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”,  розбіжностей 

не виявлено. 

Ревізією правильності нарахування та виплати премій в 2009 році охоплено 

загальноосвітні заклади I-III ст. м. Жовква №1,№2,№3, с.Зіболки, с.Добросин, 

с.Бишків, с.Нова Скварява, ЗОШ I-II ст. с.Забір'я, с.Синьковичі, с.Кунин, порушень не 

встановлено. 

Під час ревізії суцільним методом за грудень 2009 звірено особові картки по 
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нарахуванню заробітної плати педагогічним працівникам ЗОШ I-IIІ ст. м.Рава-Руська 

та с.Добросин в частині належної до виплати заробітної плати та авансу з даними 

платіжних відомостей на перерахування заробітної плати на карткові рахунки 

працівників та на її виплату через касу установи. Розбіжностей не виявлено. 

Порушень дотримання законодавства при здійсненні операцій з депонованою 

заробітною платою не виявлено. 

Ревізією правильності проведення індексації заробітної плати встановлено, що 

пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 „Про 

затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” 

передбачено, що місяць, в якому відбулось підвищення доходів населення за рахунок 

його постійних складових визначається базовим при обчисленні індексу споживчих цін 

для індексації грошових доходів населення. 

В порушення наведеного, педагогічним працівникам, в яких у квітні та жовтні 

2009 року відбулося підвищення грошових доходів (підвищення кваліфікаційних 

категорій за наслідками атестацій, збільшення надбавки за вислугу років), проведено 

індексацію заробітної плати на загальних підставах, хоча сума підвищення перевищила 

суму індексації, що призвело до зайвої виплати за квітень-грудень 2009 року коштів на 

суму 3470,43 грн., нарахування на заробітну плату склали 1263,24 грн. (Розрахунок у 
Додатку 12 до акта). 

Операції з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено в 

меморіальному ордері №5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та 

стипендій” за квітень-грудень 2009 року за дебетом рахунку 802 ,,Видатки з місцевого 

бюджету на утримання установи та інші заходи” та кредитом рахунку 661 „Розрахунки 

із заробітної плати”. 

В письмовому поясненні від 14.12.2010 керівник обліку заробітної плати відділу 

освіти Лужна М.Я. вказала, що індексацію заробітної плати проведено помилково. 

(Пояснення Лужної М.Я. в Додатку 11 до акта).  

Внаслідок вищенаведеного, установі завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 

4733,67 гривень. 

 Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату 

обов’язкових платежів до державних цільових фондів встановлено, що Законом 

України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 

№ 400/97 ВР із змінами, відрахування у Пенсійний фонд із заробітної плати інвалідів 

слід проводити в розмірі 4 відсотки від суми нарахованої заробітної плати. 

Всупереч вищенаведеному, відрахування із заробітної плати працюючих у НВК 

Рава-Руській школі-гімназії, ЗОШ І-ІІІ ст. м.Рава-Руська та с.Нова Камянка інвалідів 

Нестерак Л.Ф., Кіщак О.М. та Марій Г.І. упродовж ревізійного періоду проводились в 

розмірі 33,2 відсотки замість належних 4, що призвело до зайвих відрахувань в сумі 

19874,75 грн. (Розшифровка та копії посвідчень про встановлення інвалідності в 

Додатку 13,14до акта). 
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Операції з відповідних нарахувань в бухгалтерському обліку відображено в 

реєстрах №5 “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати” за 2008-2009 

роки та січень-вересень 2010 року за дебетом субрахунку 802 “Видатки з місцевого 

бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом субрахунку 651 

“Розрахунки із Пенсійним фондом України”. 

В письмовому поясненні від 14.12.2010 керівник обліку заробітної плати відділу 

освіти Лужна М.Я. вказала: в квітні 2010 року відділом освіти проведена звірка 

працюючих вчителів інвалідів з Жовківським Пенсійним фондом. Однак, Пенсійним 

фондом не було підтверджено при звірці інвалідність на таких працівників: Нестерак 

І.Ф., Кіщак О.М. та Марій Г.І. В зв’язку з цим виникла сума зайвих відрахувань до 

Пенсійного фонду за 2008-2010 роки в сумі 19874,75 грн. (Пояснення Лужної М.Я. в 

Додатку 11 до акта). 

Внаслідок вищенаведеного, установі завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 

19874,75 грн. 

Загалом, ревізією виявлено незаконних видатків з виплати заробітної плати в сумі 

3470,43 грн., перерахувань до цільових фондів на загальну суму 21137,99 грн. та 

недоотримання фінансових ресурсів працівниками – 14842,23 гривень.  

Під час ревізії в повному обсязі відшкодовано незаконні видатки та донараховано 

недоотримані фінансові ресурси. ( Копії відомостей  у Додатку 15  до акта). 

 

Внаслідок допущених порушень по нарахуванню заробітної плати, викладених в 

даному розділі акта, у формах №2 „Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду” по КЕКВ 1110 „Оплата праці працівників бюджетних установ” 

завищено касові і фактичні видатки за 2009 рік на суму 3027,13 грн., та занижено 

касові та фактичні видатки за 9 місяців 2010 року на 14398,93 гривень;    

по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” завищено касові та фактичні 

видатки за 2008, 2009, та 9 місяців 2010 року відповідно на суми 4547,06 грн., 9196,77 

грн. та 7394,16 гривень.  

Вищевказане є порушенням п.1.2 „Порядку складання річних фінансових звітів на 

2008 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих 

бюджетів”, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2009 

№4 (далі – Порядок №4), п. 1.2 „Порядку складання місячної та квартальної фінансової 

звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного 

або місцевих бюджетів”, затвердженого наказом Державного казначейства України від 

25.03.2009 №123 (далі – Порядок №123), п.1.2 „Порядку складання  фінансової 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів”, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 

25.05.2010 №164 (далі – Порядок 164), та п. 1 ст.3, п.8 ст. 9 Закону України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 №996-ХІV. 
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Ревізія стану розрахункової дисципліни, обсягів, характеру, строків і причин 

утворення, а також достовірності дебіторської і кредиторської заборгованості по 

розрахунках з установами і організаціями 

         Ревізію стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод 

проведено суцільним методом за період з 01.01.2008 по 31.05.2008, з 01.10.2009 по 

30.11.2009 та з 01.01.2010 по 28.02.2010. 

Ревізією обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що за 

даними бухгалтерського обліку відділу освіти за загальним фондом кошторису 

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2008 відсутня, станом на  01.01.2009 – 6,3 

тис.грн. та 01.01.2010  - 66,72 тис.грн. заборгованість фонду соціального страхування. 

Станом на 01.01.2009 за даними бухгалтерського обліку по загальному фонду 

кошторису кредиторська заборгованість становила 980,34 тис.грн. - по КЕКВ 1343 

„Інші поточні трансферти населенню” (заборгованість по виплатах згідно статті 57 

Закону України „Про освіту”). 

 За даними бухгалтерського обліку відділу освіти станом на 01.01.2010 за 

загальним фондом кошторису кредиторська заборгованість становила 1996,30 тис.грн., 

в тому числі: по КЕКВ 1131 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 470,40 

тис.грн., КЕКВ 1134 „М’який інвентар та обмундирування” – 45,04 тис.грн., КЕКВ 

1172 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку” - 16,51 тис.грн., КЕКВ 2110 „Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування” – 667,38 тис.грн., КЕКВ 2133 „Капітальний ремонт 

інших об’єктів” – 796,96 тис.грн.  

 Дебіторська заборгованість на вказану дату становила за КЕКВ 1120 

„Нарахування на заробітну плату” в сумі 66,72 тис.грн. 

За спеціальним фондом кошторису установи на звітні дати дебіторська 

заборгованість відсутня, а кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 склала 

1,34 тис.грн. (Довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість у Додатку 16  

до акта).  

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації розрахунків 

відповідно до вимог „Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків 

та інших статей балансу бюджетних установ”, затвердженої наказом Головного 

управління Державного казначейства України від 30.10.1998 №90, порушень не 

встановлено. 

Ревізією достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості 

встановлено, що вся заборгованість, яка рахується по обліку, підтверджена наявними в 

бухгалтерії документами, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при взятті зобов’язань за рахунок бюджетних 

асигнувань порушень не встановлено. 
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Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з утримання установи 

         Ревізію оплати послуг з утримання установи проведено вибірковим способом за 

2009 рік.  

Ревізією правильності витрачання коштів на комунальні послуги та енергоносії 

встановлено, що оплата за комунальні послуги проводиться на підставі укладених угод, 

відповідно до представлених для оплати рахунків, приладів обліку кількості спожитих 

енергоносіїв та діючих тарифів.  

Ревізією дотримання у ревізійному періоді чинних норм і нормативів, цін та 

тарифів на комунальні послуги за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 порушень не 

встановлено. 

Під час ревізії проведено зняття показників лічильників споживання  

електроенергії, води та газу у Жовківській ЗОШ № 1, Глинській ЗОШ, Ново-

Скварявській ЗОШ, Крехівській ЗОШ, Великодорошівській ЗОШ, Грядівській ЗОШ, 

Куликівській ЗОШ, Смереківській ЗОШ, В»язівській ЗОШ, Замочківській ЗОШ та  

Любельській ЗОШ. 

При порівнянні знятих показників лічильників електроенергії, води та газу з 

даними оперативного обліку розбіжностей не встановлено. (Акти зняття показів 

лічильників у Додатку 17 до акта). 

Згідно з п.20 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 „Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ” під час визначення обсягів видатків 

розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні врахувати об’єктивну 

потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і 

контингентів, які встановлюються для установ, обсягу виконуваної роботи, штатної 

чисельності та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат 

у плановому періоді. 

Ревізією правильності визначення потреби обсягів видатків порушень не 

встановлено. 

Ревізією правильності нарахування, своєчасності поступлення та відображення в 

обліку відділу освіти операцій по комунальних послугах в орендованих приміщеннях 

порушень не встановлено.    

 По оплаті за комунальні послуги взаємозаліки і вексельні операції не 

проводились.  

Відповідно до ст. 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 

рік” від 28.12.2007 №107-VI та ст. 26 Закону України „Про Державний бюджет України 

на 2009 рік” від 26.12.2008 №835-VІ, головних розпорядників бюджетних коштів 

зобов’язано установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній 

бюджетній установі, виходячи з обсягів затверджених призначень, з урахуванням 
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зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 і, відповідно, на 20 

відсотків.  

      Згідно рішення Жовківської районної ради від 13.01.2009 №-3 „Про районний 

бюджет Жовківського району на 2009 рік” для головних розпорядників коштів 

районного бюджету затверджено граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних 

розмірах. Крім того, розпорядженнями голови РДА на кожен рік затверджуються 

ліміти споживання енергоносіїв для кожної установи освіти. 

       Ревізією дотримання встановлених лімітів споживання енергоносіїв на 2009 рік 

встановлено, що фактичне їх споживання установами освіти у фізичних обсягах 

проведено в межах доведених лімітів. 

Проведеним в ході ревізії аналізом фактичного споживання енергоносіїв 

встановлено, що споживання електроенергії у 2009 році проти споживання 2008 року 

зменшилось по природному газу на 2,3 тис.куб.м, що складає 16,2 відсотка, 

використання вугілля зменшилось на 263 т. Однак, споживання електроенергії 

збільшилось на 62,4 тис.кВАТ, що складає 5 відсотків від використання електроенергії 

у 2008 році. Відповідно до пояснення головного бухгалтера відділу освіти Жук О.С. 

збільшення у використанні електроенергії пояснюється введенням в експлуатацію плит 

для гарячого харчування дітей у школах. (Аналіз споживання енергоносіїв в Додатку 

18  до акта). 

 За надані послуги по дератизації, вивіз твердих побутових відходів та за 

користування місцевим телефонним зв’язком розрахунки з постачальниками 

проводяться на підставі укладених угод, діючих тарифів. Ревізією здійснення видатків 

по оплаті вказаних послуг за період з 01.06.2009 по 31.12.2009 порушень не 

встановлено. 

                             

Стан обліку, збереження, використання та списання 

необоротних активів та запасів 

           Ревізію повноти оприбуткування, правильності списання основних засобів та 

інших товарно-матеріальних цінностей проведено вибірковим методом (за травень-

жовтень 2008 року, червень-грудень 2009 року та липень-вересень 2010 року).  

Станом на 01.01.2009 року на балансі відділу освіти рахується основних засобів 

первісною вартістю на суму 71964,0 тис.грн. з нарахованим зносом 42735,4 тис.грн., 

станом на 01.01.2010 року сума основних засобів складає 81576,4 тис.грн. з 

нарахованим зносом 47173,7 тис.грн., станом на 01.10.2010 року сума основних засобів 

складає 83733,6 тис.грн. з нарахованим зносом 54847,3 тис.грн.  

Станом на 01.01.2009 року по балансу відділу освіти рахується інших 

необоротних активів первісною вартістю 6455,4 тис.грн., станом на 01.01.2010 року - 

7276,4 тис.грн. з нарахованим зносом 3639,4 тис.грн. та станом на 01.10.2010 року - 

7982,1 тис.грн. з нарахованим зносом 3733,4 тис.грн. 
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Станом на 01.01.2009 року рахується вартість незавершеного будівництва на 

суму 64,5 тис.грн., станом на 01.01.2010 року на суму 73,5 тис.грн. та  станом на 

01.10.2010 року на суму 82,5 тис.грн.    

Ревізією стану закріплення основних засобів та необоротних активів за 

матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі основні засоби та 

необоротні активи закріплено за 126-ма матеріально-відповідальними особами, з якими 

укладено договори про матеріальну відповідальність. Порушень з відповідного 

питання не встановлено. 

          В ході ревізії, відповідно до наказу керівника відділу освіти від 11.11.2010 року 

№ 1075 проведено вибіркову інвентаризацію наявності основних засобів та 

необоротних активів у 11-ти матеріально-відповідальних осіб. (Наказ №1075 від 

11.11.2010 року та Інвентаризаційні описі в Додатку 4,19 до акта).  

         Так, проведеною інвентаризацією у Великодорошівській ЗОШ І-ІІ ст. в 

матеріально-відповідальної особи – директора школи Гундзи В.П. встановлено лишки 

матеріальних цінностей (2 гардини), які за даними бухгалтерського обліку ради не 

рахуються. 

У своєму поясненні директор школи Гундза В.П. вказав, що матеріальні 

цінності придбані та подаровані за кошти батьківського комітету.(Пояснення 

директора школи Гундзи В.П. в Додатку 20 до акта). 

 Під час проведення інвентаризації в Жовківській ЗОШ І-ІІ ст. № 1 в 

матеріально-відповідальної особи – директора школи Шевчук І.С. встановлено лишки 

матеріальних цінностей (телевізор, 2 ваги товарних, карнизи, тюлі), які за даними 

бухгалтерського обліку ради не рахуються. 

 У своєму поясненні директор школи Шевчук І.С. вказав, що матеріальні 

цінності (карнізи, тюлі) придбані та подаровані за кошти батьків випускників, 

телевізор подаровано спонсором, ваги товарні передано з Жовківської 

райспоживспілки.(Пояснення директора школи Шевчук І.С. в Додатку 21 до акта). 

Таким чином, в порушення вимог п.3 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» та п. 1.24 Інструкції з обліку необоротних 

активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства України від 

17.07.2000 № 64 в якій зазначено, що необоротні активи, отримані безкоштовно у 

вигляді безповоротної допомоги, оцінюються комісією і відображаються в обліку, 

занижено вартість  необоротних активів. 

 Під час ревізії інвентаризаційною комісією оцінено вищевказані матеріальні 

цінності  на загальну суму 2546,0 грн. та оприбутковано по відділу освіти. (Акти 

оприбуткування в Додатку 22  до акта). 

Відповідні порушення призвели до заниження у рядку 130 форми звітності 

«Баланс» за 9 місяців 2010 року балансової вартості необоротних активів на суму 

2546,0 грн., що є порушенням Порядку № 246 та п.1.ст.3, п.5 ст.9 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
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Проведеною ревізією повноти і своєчасності оприбуткування основних засобів 

та МШП встановлено, що бухгалтерією відділу освіти оприбуткування основних 

засобів та інших матеріальних цінностей проводиться  з деякими порушеннями.   

Так, ревізією встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 607 від 

17.04.2008 року відділом освіти перераховано кошти ТзОВ «Будсервіс» в сумі 80819,0 

грн. ТзОВ «Будсервіс» аванс за виконані роботи по реконструкції колишньої казарми 

під СШ № 3.    

Крім цього, згідно платіжного доручення № 1509 від 06.08.2008 року, № 2535 від 

12.12.2008 року відділом освіти перераховано кошти ТзОВ «Будсервіс» відповідно в 

сумах 179825,0 грн. (сума без ПДВ 149854,17 грн.) та 29486,0 грн. (сума без ПДВ 

24571,67 грн.) за виконані роботи по реконструкції колишньої казарми під СШ № 3. 

Також, ревізією встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 596 від 

17.04.2008 року відділом освіти перераховано кошти ПП «Техкомплект» в сумі 

183398,0 грн. за виконані роботи по реконструкції котлів(заміна котлів) Потелицької 

НСШ.    

Крім цього, згідно платіжного доручення № 1312 від 03.07.2008 року, №1592 від 

20.08.2008 року, № 2560 від 17.12.2008 року  відділом освіти перераховано кошти ПП 

«Техкомплект» відповідно в сумах 48799,20 грн., 36345,60 (сума без ПДВ 30288,0 грн.) 

та 13491,60 грн. (сума без ПДВ 11243,0 грн.) за виконані роботи по реконструкції 

котлів(заміна котлів) Потелицької НСШ. 

 Затрати в сумі 255244,84 грн., проведені на оплату виконаних робіт по 

реконструкції колишньої казарми під СШ та в сумі 273728,20 на оплату робіт по 

реконструкції котлів Потелицької НСШ, списані на видатки по дебету рахунку 802 

«Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», що суперечить 

вимогам п. 3 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” та п.1.6 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів 

бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 

17.07.2000 № 64 (в редакції наказу ДКУ від 21.02.2005 № 30) в якій зазначено, що зміна 

первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться при добудівлі, 

дообладнанні, реконструкції.  

Відповідні порушення призвели до заниження у рядку 120 форми звітності 

«Баланс» за 2008 рік балансової вартості основних засобів на суму 528973,0 грн., що 

є порушенням Порядку № 246 та п.1.ст.3, п.5 ст.9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Порушення допущено головним бухгалтером відділу освіти Жук Л.С., яка 

пояснила, що вартість будівель СШ № 3 м. Жовкви та вартість будівлі Потелицької 

НСШ не збільшено на вартість виконаних робіт помилково. (Пояснення головного 

бухгалтера Жук О.С. в Додатку 23 до акта). 

Під час ревізії збільшено вартість будівель і внесено зміни в бухгалтерському 

обліку. (Бухгалтерська довідка в Додатку 24 до акта).  
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 Відділом освіти 2008 році придбано основних засобів на суму 4648,1 тис.грн., в 

тому числі за рахунок загального фонду на суму 4631,0 тис. грн. та за рахунок 

спецкоштів на суму 17,08 тис. грн. Також отримано благодійних внесків та дарунків на 

суму 849,02 тис. грн.  

Крім цього у 2008 році отримано централізовано комп»ютери на суму 836,1 

тис. грн. 

 На протязі 2009 року придбано основних засобів на суму 900,0 тис. грн., в тому 

числі за рахунок загального фонду на суму 896,2 тис. грн. та за рахунок спецкоштів на 

суму 3,85 тис. грн. Також отримано благодійних внесків та дарунків на суму 28,4 тис. 

грн. 

Основні засоби оприбутковані по даних бухгалтерського обліку. 

Списано основних засобів у 2008 році на суму 863,37 тис. грн. та у 2009 році на 

суму 1020,78 тис. грн. На протязі 9 місяців 2010 року списання основних засобів не 

проводилось. 

 За ревізійний період реалізації основних засобів не проводилось.  

 

Ревізією правильності використання коштів на придбання канцелярських та 

господарських товарів, малоцінного інвентар»я, повноти їх оприбуткування та 

правильності списання за ревізійний період порушень не встановлено. Оприбуткування 

вищезгаданих товарно-матеріальних цінностей проведено в повному обсязі і віднесено 

в підзвіт матеріально-відповідальних осіб.      

 Списання товарно-матеріальних цінностей проводилось згідно актів на 

списання, затверджених керівником відділу освіти та директорами шкіл. Порушень не 

встановлено. 

Списання необоротних активів, матеріалів, малоцінного та швидкозношуваного 

інвентарю відділом освіти проводилось відповідно до вимог «Типової інструкції про 

порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ», 

затвердженої спільним наказом Державного казначейства та Міністерства економіки 

України від 10.08.2001 року № 142/181 (із змінами та доповненнями). 

Випадків безоплатної передачі матеріальних цінностей бюджетним установам, 

які утримуються за рахунок коштів іншого бюджету, не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування зносу на необоротні активи, порушень не 

встановлено. 

 Відповідно до вимог п.1.7 Інструкції з обліку основних засобів та інших 

необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 

17.07.2000 № 64, бухгалтерією відділу освіти проводилась індексація первісної 

вартості груп необоротних активів згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається 

за формулою, передбаченою п.8.3.3 Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, в якій застосовується індекс інфляції року. Порушень не встановлено.  

На виконання вимог Типової інструкції з інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів, розрахунків та інших статей бюджету, затвердженої наказом 
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Держказначейства 30.10.1998 № 90, бухгалтерією відділу освіти щорічно перед 

складанням річної звітності проводиться інвентаризація майна та розрахунків, однак з 

порушеннями, які відображені в попередніх розділах акту. 

 Ревізія повноти оприбуткування та цільового використання підручників і 

посібників для учнів, комп’ютерних класів, сучасних технічних засобів навчання 

з природничо-математичних дисциплін та шкільних автобусів, одержаних 

відповідно до державних та місцевих програм 

            Відділом освіти за період з 01.01.2008 по 30.09.2010 в порядку централізованого 

постачання від Головного управління освіти і науки Львівської ОДА, Львівської 

обласної науково-педагогічної бібліотеки, Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної безкоштовно одержано підручників та іншої літератури 

загальну суму 826667,04 грн., в т.ч. у 2008 році – на суму 356567,69 грн., у 2009 – на 

суму 389630,80 грн. та у 2010 – на 80468,55 грн., які оприбутковано по даних 

бухгалтерського обліку та видано для використання установам освіти району. Доставка 

підручників проводилася автотранспортом відділу освіти. (Довідка про надходження 

літератури у Додатку 25 до акта).  

У ревізійному періоді отримання підручників від Головного управління освіти і 

науки та передача їх школам району проводилася методистом відділу освіти Кузьменко 

Б.С.  

У 2008 році на підставі поданої відділом освіти інформації про потребу у 

комп’ютерних класах від Головного управління освіти і науки Львівської ОДА 

безкоштовно отримано 15 навчально-комп’ютерних комплексів, 107 комп»ютерних 

місць на загальну суму 628831,2 грн. без ПДВ. 

Відповідно до актів прийому-передачі ТзОВ «Рома Лтд» всі комп’ютерні 

комплекси в листопаді-грудні 2008 року введено в експлуатацію, термін гарантійного 

обслуговування 3 роки з дня підписання акту. 

Крім того, за програмою «Рівний доступ до якісної освіти» у 2008 році 

поставлено НКК Київським регіональним управлінням ЗАТ «ІНКОМ» 1 комп»ютерний 

клас, 13 комп»ютерних місць вартістю 67944,77 грн., який вчасно оприбуткований по 

бухгалтерському обліку відділу освіти. 

  (Довідка про одержання навчальних комп’ютерних комплексів у комп’ютерних 

класах у Додатку  26 до акта). 

Видатки по доставці зазначених комп’ютерів відділом освіти не проводилися. 

Перевіркою правильності оприбуткування комп’ютерних класів за даними 

бухгалтерського обліку порушень не встановлено. 

У ревізійному періоді відділом освіти шкільні автобуси в порядку 

централізованого постачання від Головного управління освіти і науки отримано 2 

автобуси «Школярик», які передано для підвозу дітей в Туринківську та Волицьку 

ЗОШ. 
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 Перевіркою правильності оприбуткування даних автобусів порушень не 

встановлено. 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

         Ревізію утримання транспортних засобів проведено суцільним способом за 

вересень-грудень  2009 року, лютий-червень 2010 року. 

Ревізією наявності власних транспортних засобів, користування 

транспортними послугами сторонніх підприємств, установ та організацій 

встановлено, що на балансі відділу освіти станом на 30.09.2010 рахується 18 одиниці 

автотранспорту, з яких всі знаходяться в технічно справному стані. (Довідка про 

наявність автотранспорту у Додатку 27 до акта). 

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням автомобілів 

проведено зняття показників спідометрів та залишків пального в баках 15 

транспортних засобів, за результатами якого розбіжностей між фактичними 

показниками спідометра, залишками пального та даними подорожніх листів не 

встановлено. (Акт зняття показників у Додатку 28 до акта). 

Ревізією наявності орендованих транспортних засобів, користування 

транспортними послугами сторонніх юридичних та фізичних осіб відповідно до 

перевірених в ході ревізії документів встановлено, що відділом освіти Жовківської 

РДА протягом ревізійного періоду укладались договора оренди автобусів з 

Дублянською міською радою для перевезення учнів Дублянської ЗОШ, з ФОП Шай 

Л.Г. для перевезення учнів до Любельської ЗОШ, з ТзОВ «Кунин» для перевезення 

учнів Кунинської ЗОШ. Порушень умов договорів не встановлено.   

Наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43 „Про 

затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті” базові лінійні норми на пробіг автобусів марки А-079, А-075, А-0752 та 

БАЗ А-079 не передбачені. Відповідно до п.2.1.5. вищезазначеного наказу тимчасові 

індивідуальні базові лінійні норми витрат палива для автомобілів, які не ввійшли до 

вказаного наказу, повинні розроблятись головним інститутом Міністерства транспорту 

України – Державтотранс НДІ проектом за заявками заводів-виробників чи 

підприємств-власників автомобілів на договірних засадах. 

Списання пального на вищезазначені автобуси відділом освіти  проводилося, 

виходячи із актів замірів фактичного розходу пального та затвердженого відповідного 

розрахунку. Ліміти витрачання нафтопродуктів на кожен рік та на кожен транспортний 

засіб затверджені розпорядженнями голови РДА.  

Списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автомобілів Газ 93, Daewo 

Lanos, МАZDA E проводилось відповідно до вищезазначеного наказу від 10.02.1998 № 

43. 

Ревізією дотримання законодавства при списанні шин, запасних частин, оплаті 

послуг з обслуговування та ремонту автомобілів порушень не встановлено. 
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Ревізією дотримання порядку оформлення подорожніх листів порушень не 

встановлено. 

Ревізією фактів використання легкових автомобілів у вихідні, святкові та інші 

неробочі дні, а також не на виконання функцій відділу освіти за вересень-грудень 2008 

року, лютий-червень 2009 року не встановлено. 

 

Ревізія застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг 

за державні кошти 

 

        Ревізію застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні 

кошти проведено вибірковим способом за 2009 рік щодо окремих предметів закупівель 

(продукти харчування). 

На виконання вимог ст. 12 частин 1,7 Закону України „Про закупівлю товарів, 

робіт та послуг за державні кошти” від 22.02.2000 №1490-ІІІ у відділі освіти створено 

тендерний комітет в кількості 7 осіб, з вересня 2006 року головою тендерного комітету 

призначено керівника відділу освіти Соловйова В.Ф.  Наказом від 04.04.2008 №1-

01/121 по відділу освіти внесено зміни до складу тендерного комітету. 

Члени тендерного комітету у грудні 2009 року пройшли повторні навчання з 

питань організації та здійснення процедур закупівель та мають відповідні свідоцтва 

встановленого зразка про проходження навчання з питань організації та здійснення 

процедур закупівель.  

Положення про тендерний комітет відділу освіти Жовківської 

райдержадміністрації щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, 

робіт і послуг за державні кошти, якими визначено порядок створення, загальні 

організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, затверджені 

головою тендерного комітету. 

Відповідно до Звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти (форма №1-торги (тендери)) за 2009 рік, відділом освіти планувалося 

проведення 19 процедур закупівель на загальну суму 6222,0 тис.грн., у тому числі: 

відкритих торгів – 13, запитів цінових пропозицій – 4. Загальна сума коштів за 

укладеними договорами по результатах торгів склала 5772,7 тис.грн., у тому числі: за 

результатами відкритих торгів – 5081,4 тис.грн., за процедурою запиту цінових 

пропозицій – 691,3 тис.грн. 

Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти в 2009 році з застосуванням 

тендерних процедур проведена щодо закупівлі м’яса свіжого та замороженого, 

м’ясопродуктів, овочів свіжих, масла вершкового, фруктів, ягодів та горіхів, соків 

фруктових та овочевих , сиру сичужного (кисломолочного), соків, кондитерських 

виробів, молочних продуктів, продуктів нафтопереробки рідких, вугілля кам’яного, 

шкільні автобуси, меблі кухонні (комплекти для шкільних їдалень, приладдя 

канцелярське, меблі конторські та магазинні, стільці та сидіння.)    
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(Перелік кількості проведених процедур закупівель у Додатку 29  до акта). 

Згідно наданого для ревізії Звіту про проведення процедур закупівель товарів, 

робіт і послуг за державні кошти (форма №1-торги (тендери)) за січень-вересень 2010 

року проведено 14 процедур закупівель, по яких заключено договора на загальну суму 

6063,3 тис.грн., в тому числі за результатами відкритих торгів – 5336,1 тис.грн., за 

процедурою запиту цінових пропозицій – 727,2 тис.грн.  

Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти в 2010 році з застосуванням 

тендерних процедур проведена щодо закупівлі м’яса свіжого та замороженого, 

м’ясопродуктів, овочів свіжих, масла вершкового, фруктів, ягодів та горіхів, соків 

фруктових та овочевих , сиру сичужного (кисломолочного), соків, кондитерських 

виробів, молочних продуктів, продуктів нафтопереробки рідких, вугілля кам’яного, 

шкільні автобуси, меблі кухонні (комплекти для шкільних їдалень, приладдя 

канцелярське, меблі конторські та магазинні, стільці та сидіння.     

 (Статистичний звіт форми №1-торги (тендери) та перелік кількості 

проведених процедур закупівель у Додатку 30  до акта).   

Ревізію питання дотримання  відділом освіти Положення про закупівлю товарів, 

робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 № 

921, із змінами та доповненнями, (далі – Положення №921) охоплено 2010 рік в частині 

правильності застосування процедур відкритих торгів на закупівлю м”яса свіжого, 

виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочні та масла вершкового, а також 

тендерних процедур, проведених шляхом запиту цінових пропозицій по закупівлі соків 

фруктових та овочевих та продуктів молочних. Порушень не встановлено. 

Ревізією правильності вибору необхідної процедури закупівлі порушень не 

встановлено.  

Для визначення потреби поставок продуктів харчування відділом освіти 

проводиться відповідний розрахунок.  

Так, наприклад, масло вершкове планувалося  закупити в кількості 5000 кг на 

загальну суму 275000,00  грн., тобто процедура закупівлі проводиться шляхом 

проведення відкритих торгів.   

У процедурі закупівель взяли участь два учасники, а саме: СПД ФО «Мостенська 

О.А.» , ТзОВ «Візит» запропонувала поставити 5000 кг масла вершкового на суму 

199,9 тис.грн. Проведеною оцінкою поданих пропозицій переможцем визначено СПД 

ФО «Мостенська О.А.» так-як цінова пропозиція була найнижчою в сумі 270,0 тис.грн. 

у порівнянні з тим, що ТзОВ «Візит» запропонував дану кількість масла поставити за 

285,0 тис. грн. 

Відділом освіти 15.03.2010 року укладено договір №7 з СПД ФО «Мостенська 

О.А.», як з переможцем торгів, на постачання установам освіти району вершкового 

масла. 

В ході ревізії проведено порівняння цін тендерної пропозиції на вершкове масло, з 

цінами за даними моніторингу цін станом на 28.02.2010 року, проведеного Державної 

інспекцією з контролю за цінами у Львівській області.     
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В час ревізії проведено порівняння цін по закупівлі м’яса свіжого та замороженого 

та по закупівлі овочів між загальною вартістю придбаних продуктів та їх вартістю за 

цінами, які діяли на дату (місяць) розкриття тендерних пропозицій (за лютий 2010 

року), наданими Державною інспекцією з контролю за цінами у Львівській області та 

даними моніторингу цін на продовольчих ринках у Львівській області.  

Проведеним аналізом збитків не встановлено, закупівля цих продуктів 

проводилася відповідно до укладених договорів.   

   

Ревізія видатків на харчування учнів 

         Ревізію видатків на продукти харчування проведено вибірковим способом (спосіб 

та період вибіркової ревізії викладено в розрізі питань даного розділу акта). 

Наказами по відділу освіти грошова норма вартості харчування в день на одного 

учня затверджена: на 2008 рік для харчування учнів 1-4 класів та дітей із 

малозабезпечених сімей у шкільних їдальнях в розмірі 3,00-5,00 грн., дітей-сиріт в 

розмірі 5,00-6,00 грн.; на 2009 рік для харчування учнів 1-4 класів та дітей із 

малозабезпечених сімей у шкільних їдальнях в розмірі 3,50-5,00 грн., дітей-сиріт в 

розмірі 6,00-7,00 грн.; на 2010 рік для харчування учнів 1-4 класів та дітей із 

малозабезпечених сімей в розмірі 3,50-5,50 грн., дітей-сиріт в розмірі 6,00-7,00 грн. 

(Довідка про вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закладах 

Жовківського району в Додатку 31 до акта). 

Харчування учнів в шкільних їдальнях забезпечується згідно примірного меню, 

яке розроблене з врахуванням необхідних натуральних норм, затверджених 

постановою КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» (надалі – Постанова КМУ №1591) і погоджене 

головним санітарним лікарем району. 

Видача продуктів харчування із комор навчально-виховних закладів та їх списання 

проводиться на підставі меню-розкладу, які складають кухарі та/або комірники  та 

затверджуються директорами цих закладів. 

Меню-розклад складається щодня  на кожний наступний день відповідно до 

наявних продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню. 

Ревізією своєчасності, повноти та правильності оприбуткування продуктів 

харчування, за наявними на об’єкті контролю документами за січень-лютий 2009 року 

у підзвіт матеріально-відповідальних осіб по ЗОШ №1 І-ІІІ ст. м. Жовква, ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Нова Скварява, ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Куликів, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Магерів, що 

обслуговуються бухгалтерією відділу освіти, порушень не встановлено.  

Ревізією стану організації харчування учнів установ відділу освіти з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей із малозабезпечених сімей 

встановлено, що харчування проводиться відповідно до вимог постанов КМУ від 

19.06.2002 №856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах” (із змінами), від 22.11.2004 № 1591 „Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” та спільного 
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наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 01.06.05 №242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах”.  

Харчування учнів, з числа дітей пільгових категорій та учнів початкових класів 

протягом ревізійного періоду забезпечувалося господарським способом власних 

їдалень. 

Крім цього перевіркою, проведеною методом зіставлення даних звіту про 

харчування учнів початкових класів по ЗОШ І-ІІІ ст. с. Магерів, ЗОШ І-ІІІ ст. смт. 

Куликів, ЗОШ №2 І-ІІІ ст. м.Жовква фактичній кількості учнів, що відвідували заняття 

за класними журналами за січень 2009 року, порушень не виявлено.  

Ревізію правильності списання продуктів харчування проведено суцільним 

способом за березень-травень 2008 року по ЗОШ І-ІІ ст. с.Волиця, січень-лютий 2009 

року по ЗОШ №1 І-ІІІ ст. м.Жовква по та вересень 2010 року по ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Смереків, ЗОШ І-ІІ ст.с. Крехів, ЗОШ І-ІІІ ст.с. Магерів, ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нова 

Скварява, якою встановлено наступні порушення.  

Так, відповідно до даних бухгалтерського обліку оборотної відомості кількісно-

сумового обліку продуктів харчування та книги складського обліку за станом на 

26.01.2009 року у підзвіті матеріально-відповідальної особи, комірника ЗОШ №1 І-ІІІ 

ст. м.Жовква Мелещенко М.В. рахувалось 1,52 кг сиру твердого та 42,5 кг м’яса грн. В 

період з 26 січня по 25 лютого 2009 року згідно накладних одержано 11 кг твердого 

сиру на загальну суму 451,00 грн. та 37 кг м’яса на суму 1646,50 грн. Згідно меню-

вимог за лютий 2009 року для харчування дітей списано 11,335 кг сиру та 76,95 кг 

м’яса.  

Так, залишок сиру твердого повинен становити 1,18 кг на суму 48,38 грн. та 2,55 

кг м’яса на суму 113,48 грн.  

Проте, за станом на 26.02.2009 року, відповідно до товарно-грошового звіту, у 

підзвіті комірника Мелещенко М.В. рахувалось лише 1 кг м’яса, що свідчить про 

нестачу продуктів харчування на загальну суму 117,35 грн., зокрема 1,18 кг сиру на 

суму 48,38 грн. та 1,55 кг м’яса на суму 68,97 грн. В ході ревізії проведено 

інвентаризацію продуктів харчування у комірника ЗОШ №1 І-ІІІ ст. м.Жовква 

Мелещенко М.В., за результатами якої нестач та лишків не встановлено. 
(Інвентаризаційний опис в Додатку 32 до акта). 

По вказаному факту допущено порушення вимог cт.10 Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ та 

Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей 

балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного 

казначейства України від 30.10.1998 №90. 

Відповідно до п.2 Порядку розміру визначення збитків від розкрадання, недостачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 22.01.1996 №116, розмір завданих збитків від недостачі 

продуктів харчування становить 234,70 грн. 

Внаслідок вищенаведеного порушення завищено касові та фактичні видатки по 

КЕКВ 1133 на суму 117,35грн. по загальному фонду та занижено рядок 150 форми №1 

Баланс станом на 01.01.2010 на цю суму. 

Таким чином, установі завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 234,70 грн. 

В своєму поясненні від 08.12.2010 року матеріально-відповідальна особа - 

комірник Мелещенко М.В. зазначила, що нестача продуктів харчування виникла через 

помилку при підрахунку залишків на звітну дату. (Питання та пояснення комірника 

Мелещенко М.В. в Додатку 33 до акта). 

Під час ревізії відшкодовано нестачу за рахунок винної матеріально-

відповідальної особи – комірника Мелещенко М.В. в сумі 234,70 грн. (Копія квитанції 
від 10.12.2010 №1 в Додатку 34 до акта). 

Інших порушень в частині списання продуктів харчування за перевірений період 

не встановлено. 

В ході ревізії проведено інвентаризації продуктів харчування у 10-ти 

матеріально-відповідальних осіб, за результатами яких встановлено лишки продуктів 

харчування на суму 40,86 грн., які оприбутковано по обліку та їх нестачу на суму 93,75 

грн., яку відшкодовано в ході ревізії за рахунок винних осіб. (Інвентаризаційні описи, 

зведена по підсумках інвентаризації, квитанції про сплату нестачі в Додатку 35,36,37  

до акта).  

Використання коштів на оздоровлення дітей 

 Ревізію правильності використання коштів на оздоровлення дітей проведено 

суцільним способом за 2008-2010 роки.  

 Так, у 2008 році відповідно до районної цільової програми «Оздоровлення 

школярів району» на  пришкільні оздоровчі табори, туристичні поїздки, придбання 

туристичного та спортивного обладнання виділено і використано 364,0 тис.грн. Крім 

того, на оплату путівок в санаторій «Львів» , в якому оздоровлялись школярі, що 

вийшли переможцями і призерами олімпіад та конкурсів використано 20,0 тис.грн. 

У 2009 році на придбання путівок в оздоровчий табір «Маяк» с.Рибаківка, для 

оздоровлення школярів – переможців олімпіад використано 40900,0 грн. 

На виконання рішення президії Жовківської районної ради від 14.05.2010 для 

оздоровлення школярів-переможців олімпіад, конкурсів, змагань передбачено та 

використано 50000,0грн. на придбання путівок в оздоровчий центр «Маяк». 

 Порушень при використанні коштів не встановлено. 

На виконання постанови КМУ від 25.08.2005 №823, учням з числа дітей-сиріт і 

дітей позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку у 
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2008 році проведено виплат на суму 35000,0 грн., у 2009 році проведено виплат на 

загальну суму 19080,00 грн., з розрахунку 1590,00 грн. на одну особу.  

Інші компенсаційні виплати учням пільгових категорій у 2009 році відділом освіти 

не проводилися. 

 

Планування, утворення та використання спеціальних коштів установи, в тому 

числі орендної плати та платних послуг 

 Ревізію надходження та використання власних надходжень проведено 

вибірковим способом за ревізійний період (спосіб вибіркової перевірки зазначений в 

розрізі питань даного розділу).  

У відповідності до постанов КМУ від 17.05.2002 №659 „Про затвердження переліку 

груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів 

використання” власні надходження відділу освіти сформовано за рахунок орендної 

плати, надання транспортних послуг, реалізації майна (металобрухт, макулатура) 

спонсорської допомоги. 

Ревізію правильності нарахування та сплати орендної плати встановлено, що на 

нежитлові приміщення, що знаходяться на балансі відділу освіти в обревізованому 

періоді укладено (в тому числі на безоплатній основі) 2 договори оренди.  

Так, нарахування орендної плати оренди частини приміщення Грядівської ЗОШ 

для дошкільного навчального закладу проводилося відповідно до рішення сесії 

Жовківської районної ради від 15.12.2009 № 36. Орендна плата відповідно до даного 

рішення складає 1 грн. в рік. На оренду даного приміщення між відділом освіти та 

Грядівською сільською радою заключено договір оренди від 04.01.2010 року. 

Відповідно до 5.4.1 договору орендар зобов»язаний оплачувати енергоносії згідно 

розрахунку.   

Також заключено договір на оренду Луцьким інститутом розвитку людини 

частини приміщення Жовківської СШ № 2. Приміщення орендується з 2005 року. 

Договір оренди укладається щорічно. Розмір орендної плати в 2008 році складав 

1,30грн. за 1 кв.м., у 2009 році -1,50грн. за 1 кв.м. Відповідно до умов договорів крім 

орендної плати орендонаймач оплачує за енергоносії на підставі представлених 

розрахунків. 

Ревізією правильності повноти та своєчасності поступлення орендної плати, 

нарахування та відшкодування комунальних послуг за 2009-2010 роки порушень не 

встановлено.  

  Ревізією фактів покриття видатків, пов’язаних з наданням платних послуг, за 

рахунок коштів загального фонду кошторису за 2009 рік порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання в 2009 році вимог ст.35 Закону України „Про дошкільну 

освіту" в частині внесеної батьками плати за харчування дітей у дошкільних групах 

навчально-виховних комплексів району порушень не встановлено. 
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Ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 17.05.2002 №659 „Про 

затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх 

утворення та напрямів використання”, Закону України „Про Державний бюджет 

України на 2009 рік” від 26.12.2008 №835-VІ щодо правильності утворення і 

використання спеціальних коштів за 2009 рік порушень не встановлено.  

Надання державних, у тому числі адміністративних послуг, які передбачені 

постановою КМУ від 17.07.2009 №737, відділом освіти в ревізійному періоді не 

проводилось. 

 

Ревізія видатків на капітальний та поточний ремонти приміщень 

          Ревізію видатків по капітальному та поточному ремонту проведено вибірковим 

методом по окремих об’єктах. 

Виконання капітального та поточного ремонту впродовж ревізійного періоду 

проводилось на підставі договорів на виконання робіт, які укладались за кошторисами, 

складеними на основі проектно-кошторисної документації на проведення робіт по 

поточному та капітальному ремонтів.  

На виконання робіт по капітальному ремонту приміщень установ відділу освіти 

пред’явлено дозволи, видані інспекцією архітектурно-будівельного контролю у 

Львівській області, також пред’явлено дозволи на проведення робіт. Відповідно до 

пред’явлених висновків комплексної державної експертизи «Львівдержбудекспертизи» 

робочі проекти рекомендовано до затвердження.  

Ревізією дотримання загальних умов укладання та виконання договорів по 

будівництву, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.05 № 668 

встановлено, що договорами на виконання робіт в установах освіти визначені об’єкти 

будівництва, обумовлено порядок платежів, розрахунків, обов’язки сторін, їх 

відповідальність за невчасне або неякісне виконання робіт, а також вказані юридичні 

адреси сторін, строки виконання робіт та терміни проведення оплати за виконані 

роботи. Договори підписані керівними особами сторін, їх підписи скріплені відтисками 

круглих печаток. Вартість виконаних робіт, доручених підряднику згідно з договорами, 

визначена на основі дефектних актів, кошторисів та динамічних договірних цін. 

Розрахунки вартості виконаних робіт проводились відповідно до ДБН Д.1.1-1-

2000 „Правила визначення вартості будівництва”, які затверджені наказом Держбуду 

України від 27.08.2000 №174 та введені в дію з 01.10.2000 (із змінами і доповненнями) 

(далі ДБН Д.1.1-1-2000). Для визначення вартості будівельно-монтажних, 

реставраційних робіт застосовувались «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи» (РЕКН) ( далі - ДБН Д.2.2.-99), «Ресурсні елементні кошторисні 

норми на ремонтно-будівельні роботи» (РЕКНр) (далі - ДБН Д.2.4- 2000), і які є 

обов’язковими для застосування у будівництві, що здійснюються за рахунок 

бюджетних коштів. 
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Фактично виконані роботи оформлені актами приймання підрядних робіт (форма 

№ КБ-2в) та довідками про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3), на 

підставі яких проводилась оплата. Акти (форми № КБ-2в) підписані та завірені 

печатками замовника та підрядника.  

Слід зазначити, що працівниками фінуправління Жовківської РДА  в серпні 2010 

року частково перевірені кошти, використані на реконструкцію та ремонти, які в час 

даної ревізії повторно не досліджувались. 

 В час ревізії проведено 13 зустрічних  звірок по питанню правових відносин за 

виконані роботи.    

Проведеними звірками забезпечення технічною документацією встановлено, що 

замовником по всіх об’єктах передана підрядникам проектно-кошторисна 

документація (робочі креслення, локальні, додаткові  та зведений кошториси на 

виконання робіт). 

В процесі звірки використовувались пред’явлені підрядниками локальні та 

зведені кошториси, акти приймання виконаних робіт ф.КБ-2, розрахунки договірної 

ціни, матеріальні звіти ф.19 та ф.29, податкові накладні на придбання  будівельних 

матеріалів, товарно-транспортні накладні. 

Усіма підрядниками пред’явлено видані Ліцензії з переліком будівельних робіт, 

термін дії яких до 2009-2014 років. 

Проведеною ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт 

встановлено, що підрядними організаціями та відокремленими підрозділами завищено 

вартість виконаних робіт на суму  25120,6 грн., в тому числі за 2008 рік 16406,6 грн. за 

2009 рік – 511,2 грн. та за 9 місяців 2010 року – 8202,8 грн. 

Зокрема, в ході зустрічної звірки у ПП“Техкомплект” проведено перевірку 

правильності розрахунків договірної ціни, якою встановлено порушення: а саме 

недотримання умов та порядку розрахунків договірної ціни.  

        Зокрема, у 2010 році між відділом освіти Жовківської РДА (Замовник) та ПП 

“Техкомплект”(Підрядник) укладені контракти і виконані роботи по капітальних та 

поточних ремонтах слідуючих шкіл:                

            1.Контракт від 26.07.2010 року №10  на виконання робіт по капітальному 

ремонту з переобладнанням системи опалення корпусу №2 НСШ с.Замочок. Загальна 

вартість робіт по контракту складає 86866,80грн. Виконано робіт у 20 році на суму 

81552,00грн., які на момент проведення звірки повністю оплачені. 

            2. Контракт №8 від 03.08.2010 року на виконання робіт по капітальному ремонту 

котельні та інженерних мереж СШ с.Деревня. Вартість робіт відповідно до укладеного 

контракту становить 229100,00грн. Додатком №1 до контракту внесено зміни і 

відповідно загальна вартість робіт становить 255486,68грн. На момент проведення 

звірки фактично виконано робіт на суму 255486,80грн. та оплачено замовником робіт на 

суму 147730,60 грн.  

            3.Контракт №9 від 10.08.2010 року на виконання робіт по капітальному ремонту 

з переобладнанням систем опалення автономної паливної НСШ с.В»язова. Вартість 
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робіт передбачена в контракті склала 279548,00 грн. На момент проведення звірки 

фактично виконано робіт на суму 225723,22грн. та оплачено замовником робіт на суму 

196977,00 грн.  

        Вартість матеріалів у прямих витратах визначається на підставі нормативної 

потреби виходячи із обсягів робіт, ресурсних норм і відповідних поточних цін. Рух 

матеріалів відображено на рахунку 201. Матеріали списано згідно фактично 

виконаного об”єму по ф.29(звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в 

співставлені з виробничими нормами). В акти виконаних робіт за серпень та вересень 

2010 року по капітальному ремонту котельні та інженерних мереж СШ с.Деревня, а 

саме: в підсумкову відомість матеріальних ресурсів включалися заготівельно-складські 

витрати, які витрачаються підприємством на оплату оренди складських приміщень, 

однак по обліку підприємства не підтверджено первинними документами ці витрати в 

сумі 2324,00 грн. без ПДВ.   

Проведеною перевіркою прямих витрат, в тому числі вартості експлуатації 

будівельних машин і механізмів встановлено, що вартість визначена виходячи з 

нормативного часу їх роботи. Вартість машино-години будівельних машин 

підрядчиком розрахована відповідно до своїх витрат. Однак, при перевірці фактичних 

витрат встановлено, що в бухгалтерському обліку виконавця робіт автомобільний кран 

не обліковується і відповідно його використання не підтверджено первинними 

документами (змінними рапортами, маршрутними листами чи будь - якими іншими 

документами» в сумі 643,30 грн. без ПДВ., чим порушено п.3.2.7.7 ДБН Д.1.1-1-2000 

«Правил визначення вартості будівництва», затвердженим наказом Держбуду України 

від 27.08.2000року №174.  

          Загалом, внаслідок виявлених порушень, які зазначені вище, завищено вартість 

виконаних робіт на суму 3560,76 грн. з ПДВ. 

               В час проведення ревізії проведено звіряння розрахунків та виявлена сума 

завищень вартості будівельних робіт за виконані роботи відображена в 

бухгалтерському обліку відділу освіти та ПП «Техкомплект». (Довідка зустрічної 

звірки та Акт звірки взаєморозрахунків в Додатку 38,39 до акта). 

         Також, у 2008 році між відділом освіти та ТВП “Будівничий” заключні договора 

підряду на виконання слідуючих робіт: 

       1.Договір від 21.01.2009 року №1 на виконання робіт по капітальному ремонту 

парапетів і каналізації СШ №2 м.Жовква. Договірна ціна  робіт по договору складає 

36514,00грн. Виконано робіт у 2008 року на суму 36514,00грн. 

        2.Договір від 1.02.2008 року №2 на виконання робіт по капітальному ремонту 

підвальних приміщень СШ с.Глинськ. Вартість робіт відповідно до укладеного 

договору становить 289030,00 грн. Фактично виконано та оплачено замовником робіт 

у вересні 2010 року на суму 289030,00 грн. 

    Проведеною перевіркою прямих витрат, в тому числі вартості експлуатації 

будівельних машин і механізмів встановлено, що вартість визначена виходячи з 

нормативного часу їх роботи. Вартість машино-години будівельних машин 
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підрядчиком розрахована відповідно до своїх витрат. Однак, підприємством, як при 

формуванні договірної ціни, так і при взаєморозрахунках, в акти приймання виконаних 

робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту підвальних приміщень СШ с.Глинськ до 

загальної вартості робіт, включено вартість роботи автомобілів бортових, 

вантажопідйомністю до 3т, які вже враховані ресурсними елементними кошторисними 

нормами на внутрішньо-будівельне транспортування матеріальних ресурсів від 

приоб’єктного складу до місця установки, монтажу. При виконанні будівельних робіт 

на об’єкті, приоб’єктні склади відсутні (не споруджуються), поняття: „приоб’єктний 

склад” і „місце установки” співпадають, внутрішньо - будівельне транспортування 

матеріалів відсутнє. Таким чином включення вартості роботи автомобілів бортових, 

вантажопідйомністю до 3т є необґрунтованим, чим порушено п.3.1.10.10 ДБН Д.1.1-1-

2000 та призвело до завищення вартості робіт на суму 794,88  грн. без ПДВ. 

        Загалом, внаслідок виявлених порушень, які зазначені в довідці звірки, завищено 

вартість виконаних робіт на суму 953,85 грн. з ПДВ. 

        В час ревізії проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 953,85 грн. враховано ТВП “Будівничий” в кредиторську заборгованість при 

взаєморозрахунках з відділом освіти. (Довідка зустрічної звірки та Акт звіряння в 

Додатку 40,41 до акта). 

         Технічний нагляд за веденням робіт, перевірку фактично виконаних об”ємів, а 

також розцінок на виконання робіт за весь період проводиться  ТзОВ “Жовківське 

УКБ”, яким і підписані акти приймання виконаних робіт ф.КБ-2, ф.КБ-3 за весь період.   

    На виконання робіт капітальному ремонту віконних прорізів з заміною на метало-

пластикові склопакети в НСШ Малі Передримихи у 2008 році між відділом освіти та 

ТзОВ «Рембуд»  укладено договір підряду від 06.05.2008 року №4. Договірна ціна по 

договору складає 68118,00 грн. 

    На виконання робіт у 2010 році між відділом освіти Жовківської РДА та ТзОВ  

«Рембуд» укладено договори підряду на виконання робіт по слідуючих об»єктах: 

1.  Капітальний ремонт шатрового даху, утеплення фасаду , заміна віконних блоків 

та дверей на метало пластикові  склопакети початкової школи с. Руда Крехівська 

договір від 02.07.2010 року №5. Вартість робіт за даним договором складає 

138000,00грн., фактично виконано робіт згідно довідок ф. КБ-З на суму 

137544,00грн.  

2. Капітальний ремонт фасаду, заміна віконних та дверних прорізів на метало 

пластикові склопакети ПШ с.Монастирок, договір від 02.07.2010 року №4 

Фактично виконано та оплачено замовником робіт у 2010 році на суму 86210,00 

грн. 

3. Поточний ремонт печей НСШ с.Кам»яна Гора договір від 02.07.2010 року №3, 

договірна ціна склала 38740,00 грн. Фактично виконано робіт за перевірений 

період на суму 30331,00 грн. 
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4. Поточний ремонт приміщення із заміною 3-х вікон та внутрішніх дверей ПШ 

с.Думичі, договір №6 від 12.07.2010 року, вартість фактично виконаних робіт 

відповідно договору склала 19200,00 грн. 

Вибірковою перевіркою правильності розрахунку договірної ціни встановлено, 

що в акти виконаних робіт за серпень та вересень 2010 року по “Капітальному ремонту 

фасаду, заміна віконних та дверних прорізів на метало пластикові склопакети ПШ 

с.Монастирок” замовнику до оплати включені матеріальні ресурси на загальну суму 

24380,25 грн., а фактично списано виконробом матеріалів на суму 24035,00 грн., в 

результаті не підтверджено первинними документами матеріалів на суму 345,00 грн. 

без єдиного податку. 

        Крім того, в акти виконаних робіт за серпень та вересень 2010 року по 

вищеквазаних об»єктах до оплати замовнику включалися кошти на відшкодування 

витрат по перевезенню робітників та матеріалів автомобільним транспортом 

відповідно до витрат складеної калькуляції, що суперечить розрахунку договірної ціни 

де витрати на перевезення складають 1,5% від вартості БМР в результаті завищено 

вартість виконаних робіт на суму 1302,00 грн. без єдиного податку. 

Інших порушень при визначенні вартості та обсягів виконаних робіт звіркою не 

виявлено.  

        Оплата виконаних робіт проведена в повному обсязі. 

        Загалом, внаслідок виявлених порушень, які зазначені вище, ТзОВ «Рембуд» 

завищено вартість виконаних робіт на суму 1829,80 грн. з єдиним податком. 

        В час звірки проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 1829,80 грн. враховано ТзОВ «Рембуд»  в кредиторську заборгованість при 

взаєморозрахунках з відділом освіти. (Довідка зустрічної звірки та Акт взаємозвірки в 

Додатку 42,43  до акта). 

          Проведеною зустрічною звіркою в ТзОВ” Львіввікнобуд” встановлено, що у 2010 

році товариством виконано та оплачено відділом освіти Жовківської РДА роботи по 

слідуючих об”єктах: 

         1.Договір від 01.07.2010 року №56 на виконання робіт по поточному ремонту 

віконних ПШ с.Голокам»янка. Договірна ціна робіт по договору складає 16082,00,00 

грн. Виконано робіт у червні 2010 року на суму 16082,00 грн., які на момент проведення 

звірки повністю оплачені. 

        2.Договір від 01.09.2010 року №137 на виконання робіт по поточному ремонту СШ 

с.Зашків. Вартість робіт відповідно до укладеного договору становить 82850,00 грн. 

Фактично виконано та оплачено замовником робіт у вересні 2010 року на суму 82850,00 

грн. 

  3.Договір від 12.10.2010 року №25 на виконання робіт по поточному ремонту 

віконних блоків СШ смт. Куликів. Вартість замовлення згідно договору склала 28499,00 

грн., фактично виконано і оплачено у жовтні 2010 року робіт на суму 28499,00 грн. 

   Вибірковою перевіркою правильності формування договірної ціни встановлено, 

що в акти виконаних робіт за весь період, що підлягає звірці, а саме: в підсумкову 
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відомість матеріальних ресурсів включені транспортні витрати в сумі 262,16 грн. без 

ПДВ, які  по обліку підприємства не підтверджено первинними документами. 

             Оплата виконаних робіт проведена в повному обсязі. 

        Загалом, внаслідок виявлених порушень, які зазначені вище, ТзОВ ”Львіввікнобуд” 

завищено вартість виконаних робіт на суму 314,59 грн. з ПДВ. 

        В час звірки проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в сумі 

314,59 грн. з ПДВ враховано  ТзОВ “ Львіввікнобуд” в кредиторську заборгованість при 

взаєморозрахунках з відділом освіти Жовківської РДА. (Довідка зустрічної звірки та 

Акт звіряння розрахунків в Додатку 44,45  до акта). 

        Проведеною зустрічною звіркою в ТзОВ «Будсервіс» встановлено, що у 2010 році 

між відділом освіти та товариством заключні договора підряду на виконання 

слідуючих робіт : 

        1.Договір від липня 2010 року №11 на виконання робіт по капітальному ремонту з 

посиленням несучих конструкцій шатрового даху, фасаду, заміна вікон та дверних 

блоків на металопластикові пакети ПШ с.Клебани. Договірна ціна робіт по договору 

складає 252700,00 грн. Виконано робіт у 2010 року на суму 252700,00 грн., які на 

момент проведення звірки повністю оплачені. 

        2.Договір від 01.09.2010 року №13 на виконання робіт по поточному ремонту 

водопостачання с. Гребінці. Вартість робіт відповідно до укладеного договору 

становить 38840,00 грн. Фактично виконано та оплачено замовником за виконані 

роботи у вересні 2010 року 38840,00 грн. 

  3.Договір від 02.09.2010 року №14 на виконання робіт по поточному ремонту 

внутрішніх дверей ПШ с.Погарисько. Вартість робіт згідно договору склала 11451,00 

грн., фактично виконано і оплачено замовником робіт на суму 11451,00 грн. 

          Вибірковою перевіркою правильності формування договірної ціни встановлено, 

що в акти виконаних робіт по об»єкту «Капітальний ремонт з посиленням несучих 

конструкцій шатрового даху, фасаду, заміна вікон та дверних блоків на 

металопластикові пакети ПШ с.Клебани» в підсумкову відомість матеріальних 

ресурсів включені заготівельно-складські витрати в сумі 832,00 грн. без ПДВ, які по 

обліку підриємства не підтверджено первинними документами.     

          Крім того, в акт виконаних робіт за вересень 2010 року по поточному ремонту 

внутрішніх дверей ПШ с.Погарисько до оплати замовнику включено кошти на 

відшкодування витрат по перевезенню робітників та матеріалів автомобільним 

транспортом, що складає 1,5% від вартості БМР в сумі 455,00 грн. без ПДВ, які в 

бухгалтерському обліку виконавця робіт не відображено і відповідно використання не 

підтверджено первинними документами. 

            Оплата виконаних робіт проведена в повному обсязі. 

           Загалом, внаслідок виявлених порушень, які зазначені вище, ТзОВ «Будсервіс» 

завищено вартість виконаних робіт на суму 1544,40 грн. з ПДВ. 
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        В час звірки проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 1544,40 грн. враховано ТзОВ “Будсервіс” в кредиторську заборгованість при 

взаєморозрахунках з відділом освіти Жовківської РДА. (Довідка зустрічної звірки та 

Акт звірки в Додатку 46,47  до акта). 

Зустрічною звіркою в фізичної-особи підприємця Баран О.М. встановлено, що 

відповідно до договорів на 2008 рік погоджені договірні ціни, що є невід’ємною 

частиною договорів загальною вартістю робіт на суму 496,59 тис. грн., які повністю 

оплачені відділом освіти. 

    

Проведеною під час звірки вибірковою перевіркою правильності застосування 

ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) при визначенні вартості 

виконаних робіт по актах приймання  виконаних робіт травень-вересень 2008 року 

встановлено окремі порушення.  

Так, при визначенні вартості робіт по договору №21 від 16.04.2008 з капітального 

ремонту приміщень майстерні із заміною вікон та внутрішніх електромереж Рава-

Руської СШ №2, та по договору № 15 від 23 травня 2008 по капітальному ремонту 

фасаду будинку школяра по вул. Лещуків буд. №3 підрядником по причині 

застосування одиничної норми (Р11-50-2) відбивка старої штукатурки в кількості 69,4 

м.кв, оскільки вказана робота входить в попередньо оплачену розцінку (Р11-2-7) 

ремонт штукатурки внутрішніх стін. Внаслідок наведеного завищено вартість робіт з 

врахуванням ПДВ в сумі 3140,00 грн.  

Крім того, в акт приймання виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

спортивного залу СШ №2» завищено вартість робіт по причині включення окремо 

вартість бетону в кількості 1,45 м. куб., що відповідно до розрахунків договірної ціни 

разом з адміністративними  витратами та прибутком складає 1550,00 грн., однак в 

одиничну розцінку Р-20-36-4 (забивання борозен розчином) також включено вартість 

матеріалів, внаслідок чого завищено вартість робіт на з врахуванням 1550,00 грн.    

             Враховуючи вищенаведені порушення, в цілому звіркою встановлено 

завищення вартості робіт на загальну суму з ПДВ 4690,00 грн. що є порушенням п.п. 

1.2.6.1 та 3.3.10.1 "Правила визначення вартості робіт") ДБН Д.1.1-1-2000, які 

затверджені наказом Держбуду України від 27.08.00 №174 та введені в дію з 10.10.2000 

(із змінами і доповненнями).  

            В час проведення звірки проведено звіряння розрахунків та виявлена сума 

завищень вартості будівельних робіт за виконані роботи відображена в 

бухгалтерському обліку фізичної-особи підприємця Баран О.М. по кредиторській 

заборгованості на суму 4690,00 грн. (Довідка зустрічної звірки та Акт звірки 

взаєморозрахунків в Додатку 48,49 до акта).  

          Проведеною зустрічною звіркою в ДП «Моноліт» ВАТ «Яворівбуд» встановлено, 

що на виконання робіт у ревізійному періоді укладені договір по капітальному ремонту 

системи опалення та котельні СШ смт. Магерів на суму 284,84 тис.грн. та договір 
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№22-08/КР на виконання робіт по капітальному ремонту котельні СШ с. Зіболки на 

суму 268,98 тис. грн.  

Відповідно до договорів є погоджені договірні ціни, що є невід’ємною частиною 

договорів, загальна вартість робіт за ревізійний період складав 553,82 тис. грн. 

Договори та Договірні ціни підписані і скріплені печатками замовника і підрядника.  

 За період з 01.01.2008 по 31.09.2010 відділом освіти Жовківської РДА оплачено 

ДП «Моноліт» за виконані ремонтно-будівельні роботи відповідно до актів приймання 

виконаних підрядних робіт на загальну суму 471,23 тис. грн.     

Перевіркою та аналізом актів приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ2в за 

2008 рік та розрахунків договірної ціни встановлено слідуючі порушення. 

Так, перевіркою правильності застосування одиничних розцінок при визначенні 

вартості виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт котельні школи в 

смт.Магерів Жовківського району» за вересень 2008 року (обсяг робіт 20049,00 грн.) 

включено установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчатих інвентарних 

риштувань (Р20-6-1) в кількості 64 м. кв. на суму 551,00 грн., що відповідно до 

розрахунку договірної ціни складає 662,44 грн.  

 Проте, «Ресурсними елементними кошторисними нормами» на ремонтно-

будівельні роботи по ДБН Д.2.4-11(12)-2000 (збірник № 11 (12) «Штукатурні роботи та 

«Малярні роботи», пункт 1.2, підпункт 1.2.3 (2)), передбачено витрати ресурсів по 

установленню та розбиранню зовнішніх інвентарних риштувань на виконання робіт по 

штукатурці та фарбуванню поверхні стін фасаду висотою до 8м., що привело до 

завищення вартості виконаних робіт. 

  Перевіркою акту приймання виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні школи в с.Зіболки» Жовківського району за листопад 2008 року (обсяг робіт 

20485,00 грн.) включено витрати на утримання служби замовника (ведення технагляду) 

в сумі 406,00 грн. 

Крім того, підрядником включені 135,56 грн. до загальної вартості робіт в актах 

форми КБ-2в вартість роботи автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3т, які 

враховані ресурсними елементними кошторисними нормами на внутрішньобудівельне 

транспортування матеріальних ресурсів від приоб’єктного складу до місця установки, 

монтажу. При виконанні ремонтно-будівельних робіт на об’єкті ремонту, приоб’єктні 

склади відсутні (не споруджуються), поняття: „при об’єктний склад” і „місце 

установки” співпадають, внутрішньобудівельне транспортування матеріалів відсутнє. 

На підставі викладеного вище, при формуванні договірної ціни та вартості робіт по 

актах форми КБ-2в при взаєморозрахунках, вартість автомобілів бортових 3т, 

урахованих нормами, повинна бути виключена з поточної вартості одиничних 

розцінок. 

  Враховуючи вищенаведені порушення, в цілому зустрічною звіркою в ДП 

«Моноліт» встановлено завищення вартості робіт на загальну суму з ПДВ 1204,00 грн., 

що є порушенням п.п. 1.2.6.1 та 3.3.10.1 "Правила визначення вартості робіт") ДБН 

Д.1.1-1-2000, які затверджені наказом Держбуду України від 27.08.00 №174 та введені 

в дію з 10.10.2000 (із змінами і доповненнями).  



 206 

         В час проведення звірки проведено звіряння розрахунків та виявлена сума 

завищень вартості будівельних робіт за виконані роботи відображена в 

бухгалтерському обліку ДП «Моноліт» по кредиторській заборгованості на суму 

1204,00 грн. по розрахунках із відділом освіти. ( Довідка зустрічної звірки та Акт 

звірки взаєморозрахунків в Додатку 50,51 до  акта). 

         Зустрічною звіркою в ПП «Бандура І.В.» встановлено, що на виконання робіт по 

капітальному ремонту спортивного залу м.Жовква укладено договір підряду №107 від 

15 травня 2008 року. 

Відповідно до договору є погоджена договірна ціна, що є невід’ємною частиною 

договору загальною вартістю робіт на суму 97,90 тис. грн. Договір та Договірна ціни 

підписані і скріплені печатками замовника і підрядника.  

Оплату за виконані ремонтно-будівельні роботи відділом освіти Жовківської РДА 

проведено відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт в повному обсязі 

на загальну суму 97,90 тис. грн. 

Перевіркою актів приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ-2в за червень-

грудень 2008 року та розрахунків договірної ціни встановлено наступні порушення. 

Так, ПП «Бандура І.В.» в зазначених актах форми №КБ-2в  включено 

адміністративні витрати на суму 2298,00 грн. Проведеною звіркою на достовірність 

підтвердження фактичних витрат встановлено, що адміністративні та загально-

виробничі витрати по бухгалтерському обліку не підтверджено первинними 

документами, що привело до завищення вартості робіт по вищевказаному об’єкту.  

Враховуючи вищенаведені порушення, в цілому звіркою встановлено завищення 

вартості робіт на загальну суму з ПДВ 2298,00 грн., що є порушенням п.п. 1.2.6.1 та 

3.3.10.1 "Правила визначення вартості робіт") ДБН Д.1.1-1-2000, які затверджені 

наказом Держбуду України від 27.08.00 №174 та введені в дію з 10.10.2000 (із змінами 

і доповненнями).  

          В час проведення звірки проведено звіряння розрахунків та виявлена сума 

завищень вартості будівельних робіт за виконані роботи відображена в 

бухгалтерському обліку ПП «Бандура І.В.» по кредиторській заборгованості на суму 

2298,00 грн. по розрахунках із відділом освіти. (Довідка зустрічної звірки та Акт 

звірки взаєморозрахунків в Додатку 52,53  до  акта). 

        В час проведено зустрічну звірку в ТзОВ «Жовківська ПМК-3», якою 

встановлено, що між відділом освіти та товариством заключні договора підряду на 

виконання слідуючих робіт: 

        1.Договір від 09.04.2008 року №11 на виконання робіт по капітальному ремонту 

віконних прорізів з заміною на металопластикові склопакети СШ Любеля. Договірна 

ціна робіт по договору складає 243165,00 грн. Виконано робіт у 2008 році на суму 

210183,00 грн., які на момент проведення звірки повністю оплачені. 

        2.Договір від 12.08.2008 року на виконання робіт по капітальному ремонту 

корпусу №3 з влаштування шатрового даху СШ Дубляни. Вартість робіт відповідно до 
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укладеного договору становить 289286,00 грн. Фактично виконано та оплачено 

замовником за виконані роботи 267450,00 грн. 

  3.Договір від 09.04.2008 року №7 на виконання робіт по капітальному ремонту 

приміщення їдальні з влаштуванням шатрового даху та внутрішніх санвузлів СШ 

Добросин. Вартість робіт згідно договору склала 264590,00 грн. Додатком №1 від 

05.11.2008 року до договору внесено зміни відповідно до яких загальна сума 

виконаних робіт склала 291510,00 грн. 

        4.Договір від 12.08.2008 року №3 на виконання робіт по капітальному ремонту 

даху і перекриття їдальні НСШ с. Купичволя. Загальна сума виконаних робіт 

враховуючи зміни відповідно до додатку №1 склала 64697,00 грн. 

        5.Договір від 23.08.2008 року №8/9 на виконання робіт по капітальному ремонту 

димової труби котельні Новакам»янської СШ. Вартість робіт передбачена в договорі 

склала 28900,00 грн. Фактично виконано та оплачено замовником робіт на суму 

28900,00 грн. 

         6.Договір від 09.04.2008 року № 9 на виконання робіт по реконструкції 

приміщення майстерні Жовківської СШ №1. Вартість робіт відповідно до укладеного 

договору склала 293500,00 грн. 

         7.Договір від 08.05.2008 року №4/8 на виконання робіт по капітальному ремонту 

зовнішніх і внутрішніх сантехнічних мереж ПШ с. Малі Підліски. Фактично виконано 

і оплачено замовником робіт на суму 35669,00 грн.   

          Слід зазначити, що виконані роботи за 2009 рік та січень - липень 2010 року 

перевірені працівниками фінуправління Жовківської РДА та в час даної звірки 

повторно не досліджувались. 

         Вибірковою перевіркою правильності формування договірної ціни встановлено, 

що в акт виконаних робіт за 2008 рік по об»єкту «Капітальний ремонт приміщення 

їдальні з влаштуванням шатрового даху та внутрішніх санвузлів СШ Добросин» до 

оплати замовнику включалися кошти на відшкодування витрат по перевезенню 

робітників та матеріалів автомобільним транспортом відповідно до витрат складеної 

калькуляції, що суперечить розрахунку договірної ціни, де витрати на перевезення 

складають 1,5% від вартості БМР, в результаті завищено вартість виконаних робіт на 

суму  1335,00грн без ПДВ, та 1602,0 грн. з ПДВ,  що є порушенням п. 3.3.10.1 Д.1.1-1-

2000 „Правил визначення вартості будівництва в Україні”, які затверджені наказом 

Держбуду України від 27.08.2000 №174 та введені в дію з 01.10.2000 (із змінами і 

доповненнями).   Станом на 01.10.2010 року по обліку ТзОВ «Жовківська ПМК-3» 

заборгованість по взаєморозрахунках з відділом освіти Жовківської РДА відсутня. 

В час звірки проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 1602,00 грн. враховано в кредиторську заборгованість при взаєморозрахунках з 

відділом освіти Жовківської РДА. (Довідка зустрічної звірки та Акт звіряння 

розрахунків в Додатку 54,55 до акта). 
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         Проведеною зустрічною звіркою в ВАТ«Техносервіс - Львів» встановлено, що 

протягом ревізійного періоду з відділом освіти заключні договора підряду на 

виконання слідуючих робіт: 

        1.Договір від 02.11.2009 року №07в/09 на виконання робіт по капітальному 

ремонту котлів паливної СШ с. Великі Грибовичі. Договірна ціна робіт по договору 

складає 19410,00 грн. Виконано робіт у 2009 році на суму 19410,00 грн., які на момент 

проведення звірки повністю оплачені. 

        2.Договір від 01.03.2010 року № 08в/10 на виконання робіт по поточному ремонту 

системи газопостачання котельні із заміною газового регулятора і вузла обліку СШ с. 

Великі Грибовичі. Вартість робіт відповідно до укладеного договору становить 

62020,00 грн., які виконані підрядником і оплачені замовником в повному обсязі.  

  3.Договір на виконання поточного ремонту сигналізації загазованості дахової 

котельні СШ с.Великі Грибовичі. Вартість робіт згідно договору склала 8920,80грн., 

які на момент проведення звірки повністю оплачені замовником. 

        Крім того, заключено 4 договори на проведення технічного обслуговування 

обладнання опалювальної Мервичівської, Куликівської, Зіболківської та 

Великогрибовицької СШ. 

 Проведеною звіркою встановлено, що в акт виконаних робіт за листопад 2009 

року по об»єкту «Капітальний ремонт котлів паливної СШ с.Великі Грибовичі» в 

загальний перелік виконаних робіт включені пусконалагоджувальні роботи, що в 

подальшому спричинило неправильне нарахування прибутку та адміністративних 

витрат на суму 511,2 грн. з ПДВ.  

  В час звірки проведено звіряння взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 511,2 грн. з ПДВ враховано в кредиторську заборгованість при взаєморозрахунках 

з відділом освіти Жовківської РДА. (Довідка зустрічної звірки та Акт звіряння 

розрахунків в Додатку 56,57 до акта). 

 Проведеною зустрічною звіркою в ЗАТ «Жовківська ПМК-186» встановлено, що 

на виконання робіт по капітальному та поточному ремонту приміщень установ відділу 

освіти у 2008 році укладено 3 договори на загальну суму 449,04 тис.грн., у 2009 році 4 

договори підряду на суму 445,10 тис.грн., за період з 01.01.2010 по 30.09.2010 укладено 

4 договори підряду на виконання робіт загальною вартістю 272,04 тис.грн. 

 За ревізійний період відділом освіти проведено оплату відповідно до актів 

приймання виконаних підрядних робіт в повному обсязі на загальну суму 1166,18 тис. 

грн.  

 Станом на 01.10.2010 за даними бухгалтерського обліку ЗАТ “Жовківська ПМК-

186” по розрахунках із відділом освіти Жовківської РДА  заборгованість  відсутня.   

 Проведеною в час звірки вибірковою перевіркою правильності застосування 

ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) при визначенні вартості 

виконаних робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт за квітень – вересень 

2008 року встановлено окремі порушення.  

Так, при визначенні вартості робіт по договору №15 від 15.04.2008 року з 

капітального ремонту міжповерхового покриття Замочківської НСШ встановлено, що 
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акт приймання виконаних робіт за травень (обсяг робіт 64760,00 грн.) та липень 2008 

року (обсяг робіт 74116,00 грн.) по причині застосування одиничної норми (Р11-50-2) 

відбивання старої штукатурки в кількості 50,7 м.кв, завищено вартість робіт відповідно 

до договірної ціни на суму 910,40 грн.(710,00 грн.+51 люд./год.х3,94 грн.). Слід 

зазначити, що розцінка (Р-11-50-2) відбивання штукатурки входить в перелік розцінки 

(Р11-2-7) по ремонту штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, яку 

підрядником  було застосовано при розрахунку вартості штукатурки внутрішніх стін в 

кількості 56,0 м кв.  Внаслідок вищенаведеного завищено вартість робіт з врахуванням 

ПДВ на суму 1092,40 грн.  

Крім того, при перевірці розрахунку поточної вартості експлуатації машин і 

механізмів встановлено, що в акти робіт підрядником включено машино-години 

роботи автомобіля бортового вантажопідйомністю до 3 т на суму 658,40 грн. 

Ресурсними елементними кошторисними нормами вартість роботи автомобілів 

бортових, вантажопідйомністю до 3т, враховано на внутрішньобудівельне 

транспортування матеріальних ресурсів від приоб’єктного складу до місця установки, 

монтажу. 

           При визначенні вартості робіт, вартість автомобілів бортових 

вантажопідйомністю до 3т, урахованих нормами, повинна бути виключена з поточної 

вартості одиничних розцінок.  

        Внаслідок наведеного завищено вартість робіт разом з ПДВ на суму 790,00 грн.  

 Враховуючи вищенаведене порушено п.3.1.10.10 "Правила визначення вартості 

робіт") ДБН Д.1.1-1-2000, які затверджені наказом Держбуду України від 27.08.00 

№174 та введені в дію з 10.10.2000 (із змінами і доповненнями), що призвело до 

завищення вартості робіт разом з ПДВ на суму 1882,40 грн. 

      В час звірки проведено звіряння розрахунків та виявлена сума завищень вартості 

будівельних робіт відображена в бухгалтерському обліку ЗАТ “Жовківська ПМК-186” 

по кредиторській заборгованості на суму 1882,40 грн. (Довідка зустрічної звірки та 

Акт звірки взаєморозрахунків в Додатку 58,59  до акта). 

         Зустрічною звіркою в ФО-П Картофель І.Ю. встановлено, що у 2008 році між 

відділом освіти Жовківської РДА та ФО-П Картофель І.Ю. заключний договір підряду 

від 15.08.2008 року № 98 на виконання робіт по поточного ремонту системи 

водопостачання загальноосвітньої школи І-Ш ступеня смт. Куликів. Виконано робіт у 

2008 році на суму 49060,00 грн., які на момент проведення звірки повністю оплачені. 

 Перевіркою правильності розрахунку договірної ціни встановлено, що у 

підсумкову відомість матеріальних ресурсів включені заготівельно-складські та 

транспортні витрати в сумі 936,60 грн., які первинними документами по обліку ФОП 

не підтверджено. 

Проведеною перевіркою прямих витрат, в тому числі вартості експлуатації 

будівельних машин і механізмів встановлено, що вартість визначена виходячи з 

нормативного часу їх роботи. Вартість машино-години будівельних машин 

підрядчиком розрахована відповідно до своїх витрат.  
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Однак, при перевірці фактичних витрат встановлено, що по обліку виконавця 

робіт автомобільний кран та автомобілі бортові  не обліковується і відповідно його 

використання не підтверджено первинними документами (змінними рапортами, 

маршрутними листами чи будь-якими іншими документами» в сумі 819,12 грн., чим 

порушено п.3.2.7.7 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», 

затвердженим наказом Держбуду України від 27.08.2000року №174.  

         Перевіркою визначення вартості та обсягів виконаних робіт по об’єкту  

встановлено порушення, а саме: в акти виконаних робіт за серпень 2008 року включені 

роботи по “заміна фільтрів діаметром 100мм для очищення води”, але (застосовано 

розцінку Р15-150-2 «встановлення фільтрів діаметром 100мм для очистки газу» ), а 

слід застосувати Р 15-103-7, яка відповідає даному виду робіт, це призвело до 

завищення нормативних трудовитрат, що надалі спричинило завищення заробітної 

плати, загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку і в результаті – 

завищення вартості виконаних робіт. Відповідно до перерахунку завищено вартість 

робіт  на суму 271,10 грн.  

 Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників 

Додатка № 3 до ДБН Д.1.1.1-2000 із застосуванням понижуючих коефіцієнтів.  

Однак, не підтверджено первинними документами загально-виробничі витрати Ш 

блоку в сумі 1558,00 грн. та адміністративні витрати в сумі 1146,00 грн.   

Всього, по даному об»єкту завищено вартість виконаних робіт на суму 4730,0 

грн.  

Станом на 01.10.2010 року по обліку ФО-П Картофель І.Ю заборгованість по 

взаєморозрахунках з відділом освіти Жовківської РДА відсутня. 

В час звірки проведено звіряння  взаєморозрахунків та зайво отримані кошти в 

сумі 4730,85грн. з ПДВ враховано в кредиторську заборгованість при 

взаєморозрахунках з відділом освіти Жовківської РДА. (Довідка зустрічної звірки ФО-

П Картофель І.Ю. та Акт звіряння розрахунків в Додатку 60,6 1 до акта). 

          Проведеною зустрічною звіркою в ПП «Тайтон» встановлено, що у 2008 році по 

капітальному ремонту приміщень установ освіти укладено 3 договори підряду на 

загальну суму 316,56 тис.грн. У 2009 році укладено один договір на суму 264,60 

тис.грн. За період січня-вересня 2010 року укладено 4 договори на суму 599,73 тис.грн. 

           Відповідно до договорів є погоджені договірні ціни, що є невід’ємною частиною 

договорів, загальна вартість робіт за ревізійний період складає 1180,89 тис. грн., які 

повністю оплачені.  

           Вибірковою перевіркою та аналізом актів приймання виконаних підрядних робіт 

ф.КБ-2в за 2008 рік по об»єкту «Поточний ремонт приміщення Лавриківської СШ», 

«Поточний ремонт Кам»яногірської СШ», та ремонту приміщення Любельської СШ, а 

саме: розрахунків договірної ціни на достовірність прямих витрат,   правильність 

застосування одиничних розцінок при визначенні вартості виконаних робіт, порушень 

не встановлено. 
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          Прямі витрати, які включені в договірну ціну, а саме: експлуатація машин і 

механізмів, визначені економічним обгрунтуванням і складеними калькуляціями, що 

не перевищує нормативно-розрахункову вартість робіт по якій і проведені розрахунки. 

          Перевіркою правильності включення до оплати вартості будівельних матеріалів 

та ПММ, що вказані в актах приймання виконаних робіт з даними бухгалтерського 

обліку ПП «Тайтон», (накладних на придбання цінностей, матеріальних звітів) 

випадків завищення цін на матеріальні цінності не встановлено.(Довідка зустрічної 

звірки в Додатку 62 до акта). 

        Контрольних обмірів по перевірених об»єктах в час даної ревізії не проводилось. 

Технагляд за веденням робіт, перевірку фактично виконаних об”ємів, а також 

розцінок на виконання робіт проводився ТзОВ «Жовківським УКБ», яким і підписані 

всі акти приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ-в за весь період. 

Внаслідок завищення вартості виконаних робіт, які встановлені в час ревізії, 

завищено вартість технагляду в сумі 471,0 грн., в т.ч. за 2008 рік – 307,61 грн., 2009 рік 

– 9,59 грн., 9 міс.2010 – 153,8 грн. 

Операцію з прийняття завищеної вартості робіт в бухгалтерському обліку 

відображено в меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками 

з іншими кредиторами» за 2008, 2009 та 9 місяців 2010 року по дебету рахунку 675 

«Розрахунки з іншими кредиторами» та кредиту рахунку 802 «Видатки з місцевого 

бюджету на утримання установи та інші заходи».  

У звітах ф. № 2м «Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 

кошторису установи » за 2008-2009 роки та січень-вересень 2010 року по КФКВ 

070201 завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 2133 на суми відповідно 

11894,91 грн., 520,79 грн. та 8036,92 грн., по КЕКВ 1137 за 2008 рік на суму 4818,49 

грн., 9 місяців 2010 на суму 320,49 грн. Тим самим порушено п.1.2 Порядків № 4 та 

№8, ч.1 ст. 3, п.7.ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» . 

У своєму поясненні головний бухгалтер відділу освіти Жук О.С. вказала, що 

контроль за дотриманням об’ємів виконаних робіт проводився фахівцями 

Жовківського УКБ, з якими укладено договір. Працівники відділу освіти спеціалістами 

в будівництві не являються.(Пояснення головного бухгалтера Жук О.С. у Додатку 23 

до акта). 

  Загалом, ревізією використання коштів на проведення робіт з капітального та 

поточного ремонтів встановлено їх завищення на суму 25591,6 грн., що призвело до 

матеріальної шкоди (збитків) на цю суму. 

Стан бухгалтерського обліку та звітності 

              Ревізією порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 

звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, яким 

ревізувалось відповідне питання. Ревізією охоплено документи, які перевірялись при 

ревізії відповідного питання.  
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Бухгалтерський облік заведено згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного 

казначейства України 10.12.1999 № 114 та Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996, за винятком випадку 

описаного в розділі «Планування, утворення та використання спеціальних коштів 

установи, в тому числі орендної плати та платних послуг». 

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових та 

фактичних видатків за кодами економічної класифікації порушень (крім тих, про які 

зазначено в попередніх розділах акта) не встановлено.  

Загалом внаслідок допущених порушень, зазначених у попередніх розділах акту, 

до фінансової звітності внесено наступні недостовірні дані: 

за 2008 рік: 

У формі № 1 «Баланс» станом на 31.12.2008 року занижено рядок 120 на суму 

528973,0 грн. 

у формі №2 м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

бюджету» за КФКВ 070201 завищено касові і фактичні видатки  за КЕКВ 1120 

«Нарахування на заробітну плату» – 4547,06 грн., за КЕКВ 1137 – 4818,69 грн. за КЕКВ 

2133 „Капітальний ремонт інших об’єктів” – 11894,91 грн.   

за 2009 рік: 

у формі №2 м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

бюджету» за КФКВ 070201 завищено касові і фактичні видатки за КЕКВ 1110 «Оплата 

праці» - 3027,13 грн., за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» – 9196,77 грн., 

за КЕКВ 1133 – 117,35 грн., за КЕКВ 2133 „Капітальний ремонт інших об’єктів” – 

520,79 грн. грн.   

за 9 місяців 2010 рік: 

у формі № 2м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 

КФКВ 070201 занижено касові і фактичні видатки за КЕКВ 1110 «Оплата праці» - 

14398,93 грн., завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 «Нарахування на 

заробітну плату» – 7394,16 грн., за КЕКВ 1137 – 320,49 грн., за КЕКВ 2133 – 8036,92 

грн.   

Акт складено на 41 аркуші в 3-х примірниках: 1-й, 3-й примірник для КРВ у 

Жовківському районі, 2-й примірник – відділу освіти. 
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Начальник КРВ 

 у Жовківському районі 

 

                               Л.М.Дунець 

 Керівник відділу освіти  

Жовківської  райдержадміністрації  

 

                   В.Ф.Соловйов  

   

Головний бухгалтер відділу освіти 

Жовківської райдержадміністрації  

 

                      О.С.Жук 

Другий примірник акта ревізії отримав:  

  /    21.12.2010   ___________ / 
 


