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1.Завдання обліку фінансово-розрахункових  операцій у бюджетних установах. 

 

  У процесі своєї діяльності бюджетні установи стають учасниками фінансово-

розрахункових операцій із іншими установами, підприємствами, організаціями, 

фізичними особами. Ця сфера діяльності є одним з найважливіших об'єктів контролю 

органів Державної аудиторської служби та Державної фіскальної служби України. Тому 

головними завданнями обліку фінансово-розрахункових операцій у бюджетних установах 

є дотримання чинного законодавства з обліку розрахункових операцій, забезпечення 

наявності належно оформлених первинних документів, контролю за своєчасністю 

проведення платежів та зарахування бюджетних коштів, встановленого порядку 

розрахунків, постійний контроль за доцільністю використання коштів, відповідність таких 

операцій затвердженому кошторису бюджетної установи. 

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних 

коштів відповідно до Законодавства здійснює Держказначейство України на основі 

Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування. На основі укладеного 

договору можуть бути відкриті бюджетні та не бюджетні рахунки. 

Бюджетні рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для 

забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів. 

Для розпорядників бюджетних коштів з бюджетних рахунків відкриваються 

реєстраційні рахунки (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів), 

спеціальні реєстраційні рахунки (для обліку операцій з виконання спеціального фонду 

кошторисів), яких може бути по одному або більше тому, що вони відкриваються за 

відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету. 

Можуть бути відкриті також депозитні рахунки для операцій з коштами, які з 

настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням. 

Небюджетні рахунки — рахунки, які відкриваються органами Казначейства у 

випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, 

розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим 

структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, 

організаціям та фізичним особам — підприємцям за операціями, що не належать до 

операцій з виконання бюджетів. 

Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі 

Держказначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державної 



казначейської служби України такі документи: 

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника 

та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в 

установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право 

першого та другого підписів; 

б) картку із зразками підписів та відбитка печатки і перелік рахунків, якими 

можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох 

примірниках; 

в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного 

реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. 

 

2. Готівкові кошти бюджетних установ, порядок  та умови їх зберігання. 

 

Касові операції — операції, що пов'язані з прийманням і видачею готівки шляхом 

проведення розрахунків через касу установи. Касові операції слід відрізняти від 

касових видатків, під якими розуміють усі суми, проведені органом Держказначейства 

або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку 

як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків. 

Готівка, одержана установами, повинна витрачатися суворо за цільовим при-

значенням згідно кошторисів бюджетних установ. 

Установа може мати в своїй касі готівку в межах установлених лімітів (за винятком 

готівки для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсії, стипендії, що зберігаються в касі 

понад ліміт протягом трьох днів). 

Касові операції оформляються прибутковими касовими ордерами та видатковими 

документами. 

До прибуткових касових документів належить прибутковий касовий ордер (ф. КО-

1). До видаткових документів належать: видатковий касовий ордер (ф. КО-2), 

розрахунково-платіжна відомість (ф. № П-6). 

Прибуткові касові ордери та видаткові документи реєструються у Журналі 

реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. КО-3 або ф. КО-За). Облік 

касових операцій установи ведеться у книзі (ф. КО-4). Установа чи організація, що є 

юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу. При електронній формі ведення 

касових операцій "Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира" протягом року 

зберігаються касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року 

формується підшивка за рік і передається до архіву установи для зберігання протягом 36 

місяців. Починаючи з нового календарного року, касова книга на електронних носіях 

ведеться з 1-го числа. 

Для обліку касових операцій у розпорядників бюджетних коштів передбачено 

субрахунок 221 "Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів", 

який розподіляється на субрахунки: 2211 "Готівка в національній валюті": 2212 "Готівка в 

іноземній валюті". 

На субрахунку 2211 "Готівка в національній валюті" ведеться облік наявності та 

руху готівки в національній валюті в касі установи. 

На субрахунку 2212 "Готівка в іноземній валюті" обліковуються наявність та рух 

готівки в іноземній валюті в касі установи. За кожним найменуванням валюти в обліку 

установи ведуться окремі рахунки третього порядку в залежності від виду валюти. 

Типові бухгалтерські проводки пов'язані з використанням вищезазначених рахунків 

наведені в табл. 6.1. 

    Для обліку наявності та руху коштів на поточних рахунках в установах банків 

передбачений субрахунок 2311 ―Поточні рахунки в банку‖.  

Для обліку інших коштів у банку призначено субрахунок 2312 "Інші поточні 

рахунки в банку". 

 

 



Таблиця 6.1.  

Основні бухгалтерські проводки і обліку грошових коштів у касі бюджетної 

установи 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої 

гуманітарної допомоги у готівковій формі в національній 

валюті 

2211 7511 50 000 

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої 

гуманітарної допомоги у готівковій формі в іноземній валюті 

2212 7511 50 000 

Отримання в касу готівки з поточних рахунків 2211 2311 10 000 

Отримання в касу готівки в національній валюті з 

реєстраційного рахунку в ДКУ 

2211 2313 10 000 

Видача готівки з каси за видатковими касовими  ордерами 

підзвітним особам 

2116 2211 1 000 

Виплата заробітної плати з каси 6511 2211 100 000 

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу 

установи 

2211, 

2212 

2116 1000 

Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки 

коштів, які надійшли в касу установи 

231х 2211 10 000 

 

Субрахунки 2311 та 2312 використовується тільки тими суб'єктами державного 

сектору, які згідно з чинним законодавством України не переведені на казначейське 

обслуговування кошторисів. 

Порядок відкриття поточних рахунків в установах банків визначено Інструкцією 

про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних 

валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 

№ 492. 

Для обліку руху і наявності коштів установи, які зберігаються на рахунках, 

відкритих в органах Держказначейства України, призначено субрахунок 2313 Реєстраційні 

рахунки".  

Основні бухгалтерські проводки пов'язані з обліком грошових коштів на рахунках в 

установах банків та органах Держказначейства наведені в табл. 6.2. 

Залишки коштів у бухгалтерському обліку за субрахунками рахунка 23 "'Грошові 

кошти на рахунках" повинні відповідати залишкам коштів за випискою органу 

Держказначейства та/або установи банку з відповідного реєстраційного, спеціального 

реєстраційного, особового, поточного рахунку установи. 

Таблиця 6.2.  

Основні бухгалтерські проводки з обліку грошових коштів на рахунках бюджетної 

установи 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Отримання асигнувань із загального фонду 

установами, які утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету 

2311,  2313 6911 100 000 

Отримання асигнувань із загального фонду 

установами, які утримуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

2311, 2313 6911 100 000 

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім 

власних надходжень) 

2311, 2313 6911 100 000 

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 6911 2311. 2312, 

2313 

100 000 

Списання з рахунків залишків коштів, виділених 6911 2311, 2312, 100 000 



асигнувань, невитрачених у поточному році 2313 

Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні 

рахунки установи сум, що відносяться до сплати за 

надані послуги, оренду та реалізацію майна 

відповідно до .динного законодавства України 

2311, 2313 2111 1000 

 

 

3. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

До розрахунків з дебіторами установи відносяться також розрахунки з підзвітними 

особами, для операцій з якими призначений субрахунок 2116 "Дебіторська заборгованість 

за розрахунками з підзвітними особами". Суми під звіт видаються з каси установи або 

зараховуються на картковий рахунок на оплату видатків, які неможливо або недоцільно 

проводити шляхом безготівкових розрахунків, і тільки працівникам, що працюють у цій 

установі. Суми видаються за розпорядженням керівника установи. Підзвітні суми мають 

цільове призначення і повинні витрачатися винятково з метою, на яку вони видані згідно з 

кодами бюджетної класифікації видатків. Видача сум підзвіт працівникам, за якими є 

непогашена заборгованість за попередні суми, не дозволяється. Підзвітні особи звітують 

про витрачання одержаних сум авансовим звітом і несуть повну відповідальність за 

збереження і використання підзвітних сум. 

Залишок за субрахунком 2116 може бути як дебетовим, так і кредитовим. У 

фінансовій звітності він відображається розгорнуто: дебетове сальдо — у складі 

оборотних активів, а кредитове — у складі зобов'язань. 

Умови видачі коштів під звіт та порядок здачі підзвітними особами авансових 

звітів визначені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.04 

№ 637. 

Особи, які одержали готівку під звіт (у т.ч. на відрядження), зобов'язані подати до 

бухгалтерії підприємства або централізованої бухгалтерії звіт про витрачені суми. 

Готівка, видана на відрядження або підзвіт але невитрачена, має бути повернена до 

каси підприємства до закінчення п'ятого банківського дня. що настає за днем, у якому 

платник податку: а) завершує таке відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно-

правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт. 

Службове відрядження в межах України та за кордон оформлюється наказом 

(розпорядженням) про відрядження. Кожне службове відрядження обмежується терміном 

його початку і закінчення, які обов'язково зазначаються в наказі (розпорядженні) 

керівника або його заступника.  

При направленні у відрядження за кордон працівники обов'язково забезпечуються 

коштами в національній валюті тієї країни, куди вони відряджаються, або у вільно 

конвертованій валюті як аванс на поточні витрати в розмірах згідно з установленими 

нормами. 

Приклад обліку операцій із підзвітними особами наведено в табл. 6.3. 

Для аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами застосовується 

меморіальний ордер № 8 ―Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними 

особами‖ (Типова форма № 386 (бюджет)). Облік розрахунків з підзвітними особами 

ведеться в розрізі КЕКВ. Складається меморіальний ордер щомісяця. Операції за 

розрахунками з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок спеціального фонду 

бюджету, ведуться в окремому ордері за такою ж формою. Залишок на кінець місяця за 

субрахунком 2116 розраховується загальний та окремо за кожною підзвітною особою у 

розрізі КЕКВ. Сума оборотів за меморіальним ордером переноситься до книги "Журнал-

головна". 

 

 

 



Таблиця 6.3.  

Бухгалтерські проводки за розрахунками з підзвітними особами 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Відрядження 

Видана підзвітній особі сума з каси на відрядження 2116 2211 120.00 

Затверджено звіт у сумі 100 грн 8013. 

8115. 151. 

161, 171,281 

2116 100.00 

Невикористана сума повернена у касу 2211 2116 20,00 

Господарські потреби 

Видана підзвітній особі сума з каси на відрядження 2116 2211 9200.00 

Затверджено звіт у сумі 100 грн. за куплені сировину 

та матеріали 

1517 2116 100.00 

Затверджено звіт за купівлю основних засобів 1311 2116 8000.00 

Невикористана сума повернена у касу 2211 2116 1100.00 

 

4. Облік розрахунків із різними дебіторами та кредиторами. 
Для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю призначений 

рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість", який має такі субрахунки: 

— 2110 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом"; 

— 2111 "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, 

послуги"; 

— 2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими 

розпорядниками бюджетних коштів": 

—  2113 "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за 

товари, роботи і послуги"; 

— 2114 "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування"; 

—   2115 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"; 

— 2116 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами"; 

— 2117 "Інша поточна дебіторська заборгованість"; 

— 2118 "Розрахунки із спільної діяльності". 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.14 № 117, 

розпорядники та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і 

послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату відповідно до 

належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. У 

Постанові наведено перелік товарів, робіт і послуг, при закупівлі яких аванси можуть 

перераховуватись за 1, 2, 3 місяці, 6 місяців, не більше року. При цьому попередня оплата 

може здійснюватись лише в межах поставок бюджетного року. За окремими визначеними 

в постанові поставками аванси можуть надаватись і за поставками наступного року. 

До розрахунків з дебіторами установи належать розрахунки за відшкодуванням 

завданих збитків, тобто розрахунки за заподіяними установі збитками у вигляді нестач і 

крадіжок грошових коштів, матеріальних цінностей, втрат від псування матеріальних 

цінностей. Відшкодування сум збитків, завданих установі, визначається відповідно до 

Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, 

організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" від 06.06.95 № 217/95 та 

Порядку визначення розміру збитків віл розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

22.01.96 № 116. Відповідно до цього Порядку відшкодування здійснюється у сумах, ви-

значених незалежним оцінювачем відповідно до методики оцінки майна, затвердженої 

Кабінетом Міністрів України. З відшкодованих сум покриваються завдані установі 

збитки, а залишок коштів перераховується до Державного бюджету України. 



Бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли 

внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом 5 днів після встановлення нестач і 

втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подасться 

цивільний позов. 

Протягом місяця облік розрахунків з іншими дебіторами установи ведеться у 

меморіальному ордері № 4 — Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

дебіторами ф. № 408 (бюджет). За цим меморіальним ордером може вестися облік 

розрахунків з покупцями та замовниками. 

Записи в меморіальних ордерах здійснюються позиційним способом, для кожного 

дебітора відводиться необхідна кількість рядків для відображення операцій протягом 

місяця. Після закінчення місяця дані меморіальних ордерів переносяться до книги 

"Журнал-головна"'. 

Типові бухгалтерські проводки за розрахунками з дебіторами наведені в табл. 6.4. 

Таблиця 6.4.  

Основні бухгалтерські проводки і обліку розрахунків з дебіторами 
 

Господарська операція Дебет Кредит 

Відображена поточна дебіторська заборгованість за розрахунками 

за товари, роботи, послуги 

2111 7111, 

7211,7411 

Відображена дебіторська заборгованість за короткостроковими 

кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів 

2112 221х, 

231х 

Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими 

рахунками за матеріальні цінності та надані послуги, за 

електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення 

транспорту та доставку матеріалів і продуктів харчування тощо у 

порядку планових платежів (за авансами виданими) 

2113 2311, 

2313 

 Відображено дебіторську заборгованість Фонду соцстраху за 

виплатами з тимчасової втрати працездатності 

2114 6512 

Віднесено на винного суми недостач і втрат (відшкодування 

завданих збитків) 

2115 7111 

Видано готівку підзвітній особі 2116 2211, 2212 

При розрахунках з покупцями, постачальниками та замовниками, може виникати 

безнадійна або прострочена дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної 

давності. Така заборгованість списується на субрахунок 5511 ―Фінансові результати 

виконання кошторису звітного періоду‖ та одночасно оприбутковується на 

позабалансовому субрахунку 071 ―Списана дебіторська заборгованість розпорядників 

бюджетних коштів‖ для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану 

боржника чи інших обставин. 

Під простроченою дебіторською заборгованістю, за якою не минув строк позовної 

давності, розуміється дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після 

закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата 

платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Така заборгованість 

продовжує відображатись в синтетичному обліку, але вживаються додаткові заходи до її 

погашення у досудовому чи судовому порядку. 
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