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1. Сутність та значення звітності бюджетних установ. 

При організації складання та подання зовнішньої звітності бюджетних установ необхідно 

керуватися законодавчими та нормативними документами, які регламентують методологічні засади 

формування інформації в даних звітах. До основних з них належить Закон України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ІУ, ст. 11 якого визначено, 

що форми фінансової звітності бюджетних установ та фінансової звітності про виконання бюджетів 

установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фінансової політики (Міністерством фінансів України). 

Бюджетні установи та організації складають та подають значно більшу кількість форм звітності, 

ніж звичайні підприємства. Це пояснюється необхідністю контролю держави за витрачанням 

бюджетних коштів їх розпорядниками та контролю за збереженням державного майна. 

Класифікують звітність за різними ознаками: за періодом часу; за ступінем узагальнення 

інформації; за змістом; за джерелом формування тощо (рис. 13.1). 

За періодом часу звітність поділяють на місячну, квартальну та річну. Строки подання форм 

звітності встановлюються відповідними нормативними документами та інструкціями з їх 

заповнення. 

За ступенем узагальнення звітність поділяють на індивідуальну (первинна) та зведену. 

Індивідуальна (первинна) звітність складається окремою бюджетною установою чи організацією. 

Зведена звітність утворюється шляхом об'єднання даних індивідуальних звітів. 

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" крім 

власних фінансових звітів зведену фінансову звітність складають та подають міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані 

на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на 

комунальній власності щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління. Зазначені 

органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції 

(частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності. 



 

Рис.1. Класифікація звітності бюджетних установ 

За змістом і джерелом формування звітність бюджетних установ можна поділити на фінансову, 

бюджетну, податкову, до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, 

статистичну, управлінську та адміністративну. 

Фінансова звітність містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності, 

надходження та використання грошових коштів бюджетної установи чи організації за звітний 

період. її складають з дотриманням балансового узагальнення облікової інформації. Цей принцип 

покладений у структуру звітних форм, у внутрішній ув'язці та ув'язці показників між формами. 

Склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні 

вимоги до визнання і розкриття її елементів визначає Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", Форми 

бюджетної звітності бюджетних установ встановлюються Міністерством фінансів України за 

участю Держказначейства України. Основне призначення цієї звітності — отримання інформації 

для контролю за станом виконання кошторису бюджетних установ. 

Загальні засади формування податкової звітності визначені Податковим кодексом України, а її 

конкретні форми та порядок їх заповнення регулюються Міністерством фінансів України разом з 

Державною фіскальною службою. Податкова звітність подається звичайно до органів Державної 

фіскальної служби за місцем реєстрації установи. Кількість форм звітності залежить від кількості 

податків і зборів, які визначені Податковим кодексом України. Проте, якщо бюджетна установа не є 

платником певного податку чи збору, то звітність з них не складає. 

Звітність до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування регламентується 

рядом Законів України. Принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади 

загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні визначено 

Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

14.01.98 № 16/98-ВР. Згідно з Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування в Україні прийняті Закони України: "Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування" від 09.07.03 № 1058-1V; "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" від 23.09.99 № 1105-14 у редакції від 28.12.2014 № 77—VIII; "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.00 № 1533-

ПІ. 

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" від 08.07.10 № 2464-VI визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та 



обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок 

його нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку. Згідно з 

цим законом адміністрування єдиного внеску здійснює Державна фіскальна служба України. 

Відповідно до прийнятих законів створені Пенсійний фонд, Фонд загальнообов'язкового 

державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття, до яких перераховується частина єдиного внеску для забезпечення 

виконання їх функцій та виплат за їх рахунок. 

Статистична звітність містить інформацію, яка є необхідною для статистичного вивчення 

діяльності бюджетних установ чи організацій та побудови макроекономічних показників. 

Управлінська звітність (внутрішня) — звітність, що подається внутрішнім користувачам, 

призначена для внутрішнього управління бюджетною установою, її форми, кількість та 

періодичність подання встановлюються установою самостійно і закріплюються у внутрішньому 

нормативному документі. 

Адміністративна (оперативна) звітність подається бюджетними установами на вимогу органів 

державної влади для виконання ними своїх адміністративних функцій. 
 

2. Порядок складання фінансової звітності бюджетних установ. 
 

Загальні засади формування фінансової звітності та їх форми в державному секторі визначені 

такими НП(с)БОДС: 

—НП(с)БОДС 101 "Подання фінансової звітності" від 28.12.09 № 1541; 

—НП(с)БОДС 102 "Консолідована фінансова звітність" від 24.12.10 № 1629; 

—НП(с)БОДС 103 "Фінансова звітність за сегментами" від 24.12.10 № 1629. 

Порядок визнання та оцінки статей звітності визначені окремими НП(С)БОДС. 

Перелік форм фінансової звітності бюджетних установ наведено в табл. 15.1. 

Таблиця 15.1. Форми фінансової звітності в державному секторі економіки 

 

№ 

з/п 

Форми фінансової звітності Нормативний 

документ 

Склад звітності 

Річна Квар-

тальна 

Місяч

на* 

1 Баланс (Форма № 1-дс) НП(с)БОДС 101 + + + 

2 Звіт про фінансові результати (Форма № 

2-дс) 

НП(с)БОДС 101 + + + 

3 Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3-

дс) 

НП(с)БОДС 101 + + + 

4 Звіт про власний капітал (Форма № 4-дс) НП(с)БОДС 101 + + + 

5 Консолідований баланс (Форма № 1-

кдс) 

НП(с)БОДС 102 +   

6 Консолідований звіт про фінансові 

результати (Форма № 2-кдс) 

НП(с)БОДС 102 +   

7 Консолідований звіт про рух грошових 

коштів (Форма № 3-кдс) 

НП(с)БОДС102 +   

8 Консолідований звіт про власний капітал 

(Форма № 4-кдс) 

НП(с)БОДС 102 +   

9 Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності "Інформація за сегментами" 

НП(с)БОДС 103 +   



 

* Згідно з НП(с)БОДС 1 проміжна звітність включає квартальну та місячну фінансову звітність. 

Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та 

іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" від 24.01.12 № 44: 

—"Звіт про рух необоротних активів" (форма № 5); 

—"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"(форма № 6); 

—"Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма № 15); 

—Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються 

у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"; 

—Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання. 

Баланс (форма № 1 -де) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний 

капітал суб'єкта державного сектору та/або бюджету на початок року та на кінець звітного періоду 

на підставі звірених даних бухгалтерського обліку. Звітні дані статей балансу на початок звітного 

періоду повинні бути тотожними даним відповідних статей балансу на кінець попереднього 

звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (у разі коли 

реорганізація відбулася станом на початок року). Пояснювальна записка повинна містити 

інформацію про назву установи та її місцезнаходження; короткий опис основної діяльності 

установи; назву органу управління, у віданні якого перебуває установа; середню чисельність 

працівників. 

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) відображає інформацію про доходи, витрати, 

дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом 

звітного періоду. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансовий 

результат діяльності; II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків 

та кредитування бюджету; III. Виконання бюджету (кошторису). 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) відображає рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) містить інформацію про суми власного капіталу 

відповідно на початок і кінець звітного періоду, а також наводяться дані, які відображають 

збільшення або зменшення залишку власного капіталу на початок року в результаті зміни облікової 

політики, виправлення помилок та інших змін у порядку, передбаченому відповідними 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. У звіті 

про власний капітал розкривається також інформація про зміни у складі і сумі власного капіталу, 

пов'язані з наданням або вилученням активів за рішенням власника. 

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма № 

5-дс) складають суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, які складають 

консолідовану фінансову звітність та/або мають територіально відокремлені підрозділи. 

Інформацію у формі 5-дс наводять за звітними та допоміжними сегментами. Звітний сегмент — 

сегмент, інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання якого 

підлягає окремому розкриттю у річній фінансовій звітності суб'єкта державного сектору. Звітні 

сегменти поділяють на географічні та сегменти діяльності. Географічний сегмент — це 

відокремлювана частина діяльності суб’єкта державного сектору у певному географічному регіоні, 

яка відрізняється від інших: економічними і геополітичними умовами географічного регіону; 

особливістю діяльності в різних географічних регіонах; територіальним розташуванням підрозділів 

або споживачів послуг (робіт); характерними для географічного регіону ризиками діяльності; 

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах. Сегмент діяльності — це 

відокремлюваний вид (або група видів) діяльності суб'єкта державного сектору, який відрізняється 

від інших: видом послуг (робіт); способом отримання доходу (способом надання послуг, виконання 

робіт); характером діяльності; цілями діяльності; категорією споживачів послуг (робіт). 

За звітними сегментами наводиться інформація про доходи, витрати, фінансові результати, 

активи і зобов'язання, капітальні інвестиції, сума амортизаційних відрахувань. За допоміжними 

сегментами наводять інформацію лише про бюджетні асигнування, доходи від надання послуг, 

балансову вартість активів звітних сегментів, капітальні інвестиції. 

Консолідована фінансова звітність — фінансова звітність, яка відображає фінансовий стан, 



результати діяльності та рух грошових коштів контролюючого суб'єкта та контрольованих ним 

суб'єктів як єдиної економічної групи. Контроль — повноваження суб'єкта державного сектору 

управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного сектору з метою 

одержання вигід від його діяльності. Консолідована фінансова звітність складається шляхом 

впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного 

сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного 

сектору. При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню сальдо та 

операції між суб'єктами державного сектору в межах економічної групи та отримані в результаті 

нереалізовані доходи та нереалізовані втрати в результаті операцій в межах економічної групи, за 

винятком випадків, коли їх можна відшкодувати. Більш детально питання складання даної звітності 

висвітлюються в НП(с)БОДС 102” Консолідована фінансова звітність”. 

Терміни подання фінансової звітності за призначенням встановлені Порядком подання 

фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.00 № 419. 

Квартальна фінансова звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих 

бюджетів не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не 

пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року. Розпорядники коштів державного і місцевих 

бюджетів подають квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками 

органам Казначейства за місцем обслуговування. 

Бюджетні установи — платники податку на прибуток у визначених законом випадках 

подають фінансову звітність також органові Державної фіскальної служби у порядку, 

передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 
 

3. Форми фінансової звітності, які складають бюджетні установи 

Бюджетна звітність суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі призначена для 

контролю за виконанням кошторису установ. її кількість та форми затверджені наказом 

Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та 

іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" від 24.01.12 № 44. 

Ці форми звітності розпорядники бюджетних коштів подають до органу Держказначейства 

України та установі вищого рівня. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену 

квартальну та річну бюджетну звітність подають Держказначейству України та Рахунковій палаті. 

Перелік форм бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів наведено в табл. 15.2. 

Таблиця 15.2. Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів  

 

№ 

з.п. 

Форми фінансової звітності Терміновість 

річна квар-

тальна 

місячна 

1 "Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду" (форма № 2д, № 2м) 

+ +  

2 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги" (форма № 4-1д. № 4-1м) 
+ + + 

3 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-

2м) 

+ + + 

4 "Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3 м) 
+ + + 

5 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів" (форма № 4-4д) 

 +  

6 ""Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (позики міжнародних фінансових 

організацій)” (форма № 4-3д. 1, № 4-3м.1) 

   



7 "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"  + + 

8 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" 

(форма№7д.1,№7м.1) 

 + + 

9 Довідка про виконання головними розпорядниками розпису 

витрат спеціального фонду Державного бюджету України за 

програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних 

фінансових організацій 

  + 

Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах: 

— Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного 

або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках; 

— Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної 

казначейської служби України; 

— Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) 

бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків; 

— Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету 

на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних 

коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня; 

— Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, 

відкритих в установах банків; 

— Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків; 

— Довідка про депозитні операції; 

— Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами; 

 

— Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального 

фонду та вжиті заходи щодо її стягнення; 

— Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального 

фонду; 

— Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, 

затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет); 

 

— Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до 

сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів: 

—Довідка про використання іноземних грантів; 

—Довідка про дебіторську заборгованість за видатками; 

— Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за 

зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними; 

— Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20 рік 

між адміністративно-територіальними одиницями. 

Бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів 

подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Держказначейства про її відповідність 

даним обліку про виконання бюджетів. 

Органам Держказначейства за місцем обслуговування звітність подається за встановленими ним 

графіками. Одночасно з річною бюджетною фінансовою звітністю подається аудиторський звіт 

з висновком щодо її достовірності, складений органом державної аудиторської служби. 

Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування, Фонд загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття крім вище перелічених форм 

фінансової звітності, до форм річного звіту додають "Звіт про виконання кошторису Фонду". 

Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для 

підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову 

інформацію, не передбачену Порядком складання звітності. 

Звітним періодом для складання річної бюджетної звітності є бюджетний період, який становить 

один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня одного року, якщо не буде 



визначено інший період. Звітним періодом для установ, які створені протягом звітного року, є 

період від створення установи до кінця року. Звітним періодом установ, що ліквідуються, є період з 

початку року до часу ліквідації установи. 

Форми бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. 

За відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями. Додаткові 

статті та показники у форми фінансової звітності вводити забороняється. Не допускається також 

проставлення додаткових кодів економічної класифікації видатків, які не включені до відповідних 

форм бюджетної звітності. 

Форми бюджетної звітності підписуються керівниками установ та організацій і головними 

бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів звіти вважаються недійсними. 

Зведена бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Держказначейству 

України має бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Держказначейства 

України (з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансового 

звіту). Зведені фінансові звіти бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, до подання голо-

вному розпоряднику бюджетних коштів повинні бути перевірені і завізовані відповідними 

Головними управліннями Держказначейства України (за винятком установ, які мають структурні 

підрозділи в різних областях). 
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