
Лекція 5 

Тема: Облік видатків 
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1. Класифікація видатків бюджетних установ. 
 

Бюджетний кодекс України розмежовує поняття видатки бюджету та витрати 

бюджету. Видатки бюджету — це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та 

заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної 

суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Витрати бюджету — 

видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу. 

Під видатками бюджетних установ розуміють суму коштів, витрачених бю-

джетними установами в процесі їх діяльності в межах сум, установлених кошторисом — 

головним плановим та фінансовим документом, що визначає обсяг, цільове призначення 

та поквартальний розподіл коштів. Характерною особливістю обліку видатків бюджетних 

установ є їх поділ на касові та фактичні. 

Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з поточних 

бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах Державної 

казначейської служби для їх використання (витрачання) згідно з кошторисом. Касові 

видатки включають як кошти, отримані готівкою в касу установи, так і суми, перераховані 

шляхом безготівкової оплати рахунків. Отже, касові видатки — це не касові операції, а 

касове виконання бюджету (видача грошей із бюджетних рахунків). Прикладом касових 

видатків може бути отримання готівки в касу на видачу зарплати, перерахування коштів за 

матеріали, продукти харчування, обладнання, у фонди соціального страхування тощо. 

Облік касових видатків ведеться за кодами економічної класифікації, а тому в 

первинних документах на списання грошей із рахунків бюджетних установ обов'язково 

вказується їх цільове призначення (код видатків). 

Фактичні видатки, на відміну від касових, це дійсні витрати установи, що 

підтверджені відповідними первинними документами. Прикладом фактичних видатків 

можуть бути операції з нарахування заробітної плати працівникам, списання витрачених 

медикаментів та продуктів харчування, списання витрат на відрядження за поданим 

авансовим звітом, нарахування внесків до спеціальних фондів на соціальні заходи тощо. 

За своєю суттю фактичні видатки є витратами бюджетної установи, під якими розуміють 

зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 

його вилучення або розподілення власником) і які обліковують відповідно до НП(е)БОДС 

135 --Витрати"". 

Такий розподіл видатків в обліку визначається необхідністю контролю з боку 

держави за використанням коштів. Облік касових видатків забезпечує інформацією про 



касове виконання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожну конкретну 

дату. Облік фактичних видатків дає можливість контролювати хід фактичного виконання 

кошторису видатків установи в цілому та дотримання встановлених норм за окремими 

статтями і структурними підрозділами. Облік фактичних видатків теж ведеться за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету відповідно до Інструкції щодо застосування 

економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації 

кредитування бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 12.03.12 

№ 333. 

Касові та фактичні видатки на практиці можуть не збігатися у часі внаслідок їх 

різного змісту. Так, для касових видатків застосовується касовий метод, а для фактичних 

— метод нарахувань. Наприклад, при попередньому перерахуванні грошей за продукти 

харчування (касові видатки за кодом 2230) касові видатки випереджають у часі фактичні, а 

фактичні видатки за кодом 2110 '' Оплата праці працівників бюджетних установ" у 

часовому вимірі випереджають касові. Уразі збігу у часі касових і фактичних видатків, їх 

називають прямими видатками. 

 

2. Синтетичний та аналітичний облік касових видатків. 

 
Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 22 "Готівкові кошти та їх 

еквіваленти" та 23 "Грошові кошти на рахунках" у розрізі відповідних субрахунків. 

Отримані у вигляді фінансування і плати за надані послуги суми грошових коштів 

відображаються за дебетом цих рахунків, а використані — за кредитом. 

При меморіально-ордерній формі обліку в бюджетних установах операції з руху 

грошових коштів відображаються в "Накопичувальних відомостях руху грошових коштів 

загального (спеціального) фонду в органах Держказначейства України (установах банків)" 

( меморіальні ордери 2 та 3). 

Аналітичний облік касових видатків у бюджетних установах і централізованих 

бухгалтеріях ведеться в картках аналітичного обліку касових видатків. Картка ведеться в 

розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним котом програмної класифікації 

видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального 

фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що 

обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в зазначеному розрізі 

та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. 

Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі 

виписки органу Державної казначейської служби (установи банку). Суми відшкодованих 

касових видатків записуються на зворотному боці картки. 

Картка аналітичного обліку касових видатків підписується виконавцем та особою, 

що перевірила картку. Приклад заповнення цієї картки наведений у додатку 1 до теми 2). 

 

3. Синтетичний та аналітичний облік фактичних видатків. 
 

Облік фактичних видатків ведеться на субрахунках рахунків 80 "Витрати на 

виконання бюджетних програм" та 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання 

послуг, виконання робіт)". За дебетом субрахунків відображають суми фактичних 

видатків, здійснених протягом звітного періоду, за кредитом — списання сум фактичних 

видатків на фінансові результати виконання кошторису звітного періоду. 

  Облік фактичних видатків бюджетних установ ведеться у меморіальних ордерах:  

№ 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" форми 

№ 405 (бюджет));  

№ 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" форми № 

409 (бюджет);  

№ 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів" 



форми № 410 (бюджет);  

№ 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" форми № 

386 (бюджет);  

№ 12 "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів 

харчування" форми № 411 (бюджет);  

№ 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів"" форми № 396 (бюджет). 

Аналітичний облік фактичних видатків бюджетних установ ведеться в картках 

аналітичного облік фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за 

загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду 

складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що 

обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених 

параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Записи про суми 

фактичних видатків установи здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми 

відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки. 

Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується виконавцем та 

особою, що перевірила картку. Приклад заповнення цієї картки наведений у додатку 2 до 

теми. 

Для відображення придбання необоротних активів (у тому числі основних засобів, 

інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), виготовлення 

проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та 

капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та супровідних робіт, які відповідно до 

державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, 

видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які 

належать до капітального будівництва та капітального ремонту використовується Картка 

аналітичного обліку капітальних видатків. Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків 3000 "Капітальні видатки" та 3100 "Придбання ос-

новного капіталу" за загальним та спеціальним фондами. У централізованих бухгалтеріях 

для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в 

розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. 

 

Відображення в обліку касових та фактичних видатків бюджетних установ на 

виконання бюджетних програм 
 

Господарська операція Дебет Кредит Сума Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касові Фак-

тичні 

1. Нарахована заробітна плата працівникам установи за 

рахунок коштів загального фонду 

8011 6511 2500,00 — 2110 

2. Нарахування на заробітну плату єдиного внеску до 

Пенсійного фонду (22 %) 

8012 6313 550,00 — 2120 

3. Відрахування із заробітної плати: 

 ▬ податку з доходів фізичних осіб 6511 6311 450,00 — — 

 ▬ військовий збір 6511 6312 37.50   

 ▬ профспілкових внесків 6511 6516 25,00 — — 

 ▬ за виконавчими документами 6511 6518 50,00 — — 

4. Отримано з реєстраційного рахунка в касу: 



— на виплату зарплати 2211 2313 1937,50 2110 — 

— на службове відрядження 2211 2313 300.00 2250 — 

5. Виплачено заробітну плату 6511 2211 1937,50 — — 

5. Списано за авансовим звітом витрати за відрядженнями 8015 2116 260,00 — 2250 

6. Внесено готівкою з каси на реєстраційний рахунок суму 

невикористаного авансу на службове відрядження 

2313 2211 40,00 2250 

(понов

лено) 

 

7. Перераховано з реєстраційного рахунка 

— податок з фізичних осіб 6311 2313 450,00 2110 — 

— єдиний внесок 6313 2313 550,00 2120 — 

— військовий збір 6312 2313 37,50 2110 — 

— профспілкові внески 6516 2313 25.00 2110 — 

— за виконавчими листами 6518 2313 50.00 2110 — 

8. Перераховано планові платежі постачальникам за 

продукти харчування 

2113 2313 1000,00 2230 — 

9. Нарахування будівельній організації за поточний ремонт 

приміщення 

8111 6415 3000,00 — 2240 

10. Перераховано магазину за обладнання 2113 2313 4800.00 2210 — 

11. Отримано від магазину обладнання: 

— вартість без ПДВ 1311 2113 4000,00 — 2210 

— на суму ПДВ 1311 2113 800,00 — 2210 

12. Оприбутковано обладнання 1014 1311 4800,00 — — 

13. Списано використані: 

— продукти харчування 8013 1511 8000,00 — 2230 

— канцелярське приладдя 8013 1518 100.00 — 2210 

— господарські матеріали 8013 1517 600.00 — 2210 

14. Нарахована плата за комунальні послуги: 

— теплопостачання 8013 6415 1000.00 — 2271 

— енергопостачання 8013 6415 1700.00 — 2273 

— водопостачання 8013 6415 500.00 — 2272 

15. Перерахована заборгованість за комунальні послуги: 

— теплопостачання 6415 2313 1000.00 2271 — 

— водопостачання 6415 2313 500.00 2272 — 

— енергопостачання 6415 2313 1700,00 2273 — 

 

Логіка бухгалтерських проведень з відображення видатків за загальним та 

спеціальним фондами однакова. Різниця лише в застосовуваних субрахунках фактичних та 

касових видатків. 
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