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Практична робота № 26-27 

 

Тема: Облік особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм 

речового майна 

 

Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо оформлення документів особистих 

речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм 

речового майна 

 

Студенти повинні: 

знати: правила обліку,  особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна; 

вміти: належним чином оформляти  документи обліку особистих грошей, цінностей, речей, 

речового майна осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.  

 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

Конституція України від 28 червня 1996 року. 

Наочність:  

Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, від 23 серпня 2013 

року; 

бланки документів. 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-

1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями). 

2. Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, від 23 серпня 2013 

року, затверджено Наказом Міністерства юстиції України № 1782/5 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. На якому рахунку тимчасово зберігаються особисті гроші засуджених, та на чиє ім’я 

відкривається рахунок? 

2. Які дані зазначаються на пакеті з вилученими цінностями засудженого? 

3. На кого покладається організація обліку зданих особами на зберігання особистих 

грошей, цінностей, речей, а також виданого засудженим речового майна ? 

 

Методичні рекомендації 

Відповідно до Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, від 23 

серпня 2013 року, організація обліку зданих особами на зберігання особистих грошей, цінностей, 

речей, а також виданого засудженим речового майна покладається на начальника установи, а ведення 

обліку - на керівника бухгалтерської служби установи. 

Обліку підлягають грошові кошти, які:  

 здані установі на зберігання при взятті особи під варту;  

 надійшли поштовим (телеграфним) переказом;  
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 вилучені з листів, посилок, бандеролей (за винятком вилучених у дохід держави за 

рішенням суду грошей, прихованих від огляду, а також вилучених при обшуках);  

 зароблені особою під час перебування в установі; 

 надійшли на депозитний рахунок або в касу установи на ім’я особи (у тому числі пенсія). 

Усі особисті гроші тимчасово зберігаються на депозитному рахунку, відкритому на ім’я 

установи в органі Державної казначейської служби України (далі - орган казначейської служби), та 

повертаються їх власникам або перераховуються згідно із законодавством. 

Прийом особистих речей на зберігання проводиться комісією, яка призначається начальником 

установи, про що складається акт за формою визначеною законодавством. В акті зазначаються перелік 

особистих речей, назва матеріалу, з якого вони зроблені, та характерні ознаки речей. Акт складається 

у трьох примірниках, перший з яких видається особі, другий разом з речами передається матеріально 

відповідальній особі на зберігання, третій долучається до особової справи особи. 

Виявлені у засудженого гроші вилучаються і за рішенням суду передаються в дохід держави 

або зараховуються на особовий рахунок засудженого. Положення цього пункту не розповсюджується 

на засудженого, який відбуває покарання в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання, виправному центрі, дільниці соціальної реабілітації.  

Гроші, які особа, взята під варту, одержала шляхом обману під час перебування в місцях 

попереднього ув`язнення або джерело одержання яких не встановлено, передаються в дохід держави 

за мотивованою постановою начальника установи, санкціонованою прокурором. 

У разі вилучення в особи грошей складається протокол.  

 

Зміст роботи 
 

Ситуація № 1 

Ознайомтеся з положеннями Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового 

майна, від 23 серпня 2013 р. (див. Витяг з Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, 

які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового 

майна) та заповніть пропуски: 

1. Порядок поширюється на__________________________, які відбувають покарання в 

__________________________________________________________________________, та осіб, взятих 

________________________, які тримаються в _________________________________, і регулює такі 

питання:  

 _____________________________________________________________________________;  

 _____________________________________________________________________________;  

 _____________________________________________________________________________;  

 _____________________________________________________________________________.  

2. особисті цінності особи - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Обліку підлягають грошові кошти, які: 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________. 
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Ситуація № 2 

Визначте дії посадової особи, яка веде облік особистих грошей засуджених у разі отримання 

повідомлень про надходження поштових переказів 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація № 3 

Оформіть Реєстр на перерахування (повернення) грошей за поштовими (телеграфними) 

переказами, які надійшли на ім’я установи, за формою наведеною в Додатку 1 

 

Ситуація № 4 

Визначте дії посадової особи яка веде облік особистих грошей засуджених у разі надходження 

повідомлення про грошовий переказ, що надійшло до установи після звільнення з установи особи - 

одержувача цього переказу 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Визначте дії посадової особи яка веде облік особистих грошей засуджених у разі надходження 

двох або більше повідомлень про грошові перекази особам, які звільнилися з установи 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація № 5. 

Оформіть фінансову довідку за формою наведеною в Додатку 2. 

 

Висновок: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу 

2. Повторити лекційний матеріал 

 

 

 

Викладач:   Бубнєнкова О.О. 
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Додаток 1 

 

 

Додаток 1 

до Порядку обліку особистих грошей, 

цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах, а також виданого їм речового 

майна (пункт 2 розділу ІІ) 

ДПтС України 

_____________________________________ 
               (найменування установи) 

 

РЕЄСТР 

 від _____________________№ ____ 
                                                                                                               (число, місяць, рік) 

на перерахування (повернення) грошей за поштовими (телеграфними) переказами, які надійшли на 

ім’я установи із _________________________________________________________________________ 
(найменування установи зв’язку) 

Гроші перераховуються на депозитний рахунок №____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(найменування органу ДПтС України) 

або повертаються _______________________________________________________________________ 
(найменування установи зв’язку) 

 

№ 

з/п 

Номер поштового 

(телеграфного) переказу 

Прізвище, ім’я, по батькові  

одержувача грошового переказу 

Сума переказу 

грн коп. 

1 2 3 4 5 

     

     

  Усього   

 

Загальна сума грошей за цим реєстром _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ грн ________ коп. 
(сума цифрами та словами) 

 

М.П. 

 

Начальник установи ____________________        ______________________________ 
                                                 (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали) 

 

Керівник бухгалтерської  

служби установи       ___________________         ______________________________ 
                                                                       (підпис)                                                                      (прізвище, ініціали) 

 

___________________________ 
                       (число, місяць, рік) 

 

Оператор поштового 

відділення зв’язку    ____________________ 
      (підпис) 

 

Відбиток календарного  

          штемпеля 
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Додаток 2 

 Додаток 2 
до Порядку обліку особистих грошей, 

цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах, а також виданого їм речового 
майна 

(пункт 3 розділу ІІ) 

 

ДПтС України 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
(найменування установи) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(поштова адреса установи) 

 

Депозитний рахунок №___________________ 

у _____________________________________________________________________________________________ 
(найменування органу ДПтС України) 

 

 

ФІНАНСОВА ДОВІДКА   

 
За обліковими даними у ________________________________________________________________________ 
                                               (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження засудженого (особи, взятої під варту)) 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(найменування установи, до якої направлено етап, місцезнаходження, дата відправки етапу)  

 

налічується особистих грошей _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________грн ______________коп., 
(сума цифрами та словами) 

у тому числі зароблені під час перебування в установі __________________ грн _________ коп.  

Ліміт витрат коштів через крамницю за __________ __________використаний у сумі _____________ 
(місяць) 

___________________________________________________________________грн __________коп. 
(сума цифрами та словами) 

 

Особисті цінності, які прийняті на зберігання за актом (протоколом)  

від ____________________№ __________ 
_______________________________________________________________________________ 

(у разі відсутності цінностей зазначається  "цінностей немає") 

 

 

Начальник установи      _____________       _________________________ 
                                                (підпис)                                    (прізвище, ініціали) 

М.П. 

Керівник бухгалтерської  

служби установи            _____________       _________________________ 
                                                (підпис)                               (прізвище, ініціали) 

_______________________________ 
                     (число, місяць, рік) 

З даними фінансової довідки ознайомлений: 
  
                                                    _______________         _____________________________________ 
                                                              (підпис)                       (прізвище, ініціали засудженого (особи, взятої під варту)) 

Керівник бухгалтерської служби установи, до якої 

прибув засуджений (особа, взята під варту)      _____________   _________________________ 
                                                (підпис)                                 (прізвище, ініціали) 
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Витяг  

з Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна 

 

Даний Порядок поширюється на засуджених, які відбувають покарання в установах виконання 

покарань, та осіб, взятих під варту, які тримаються в слідчих ізоляторах, і регулює такі питання:  

облік особистих грошей;  

облік особистих цінностей;  

облік особистих речей;  

облік речового майна.  

Особисті цінності особи - дорогоцінні метали і вироби з них, дорогоцінні камені і перлини та 

вироби з них, іноземна валюта, платіжні картки всіх видів, цінні папери, які відповідно до 

законодавства здаються на зберігання до каси установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі 

- установа) та повертаються їх власнику. 

Обліку підлягають грошові кошти, які:  

здані установі на зберігання при взятті особи під варту;  

надійшли поштовим (телеграфним) переказом;  

вилучені з листів, посилок, бандеролей (за винятком вилучених у дохід держави за рішенням 

суду грошей, прихованих від огляду, а також вилучених при обшуках);  

зароблені особою під час перебування в установі; 

надійшли на депозитний рахунок або в касу установи на ім’я особи (у тому числі пенсія). 

Усі особисті гроші тимчасово зберігаються на депозитному рахунку, відкритому на ім’я 

установи в органі Державної казначейської служби України (далі - орган казначейської служби), та 

повертаються їх власникам або перераховуються згідно із законодавством. 

У разі отримання повідомлень про надходження поштових переказів посадова особа, яка веде 

облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати їх отримання складає у двох примірниках 

реєстр на перерахування (повернення) грошей за поштовими (телеграфними) переказами, які надійшли 

на ім’я установи, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, перший з яких разом з 

повідомленнями подається до відділення поштового зв'язку, а другий з відбитком календарного 

штемпеля цього відділення разом з повідомленням залишається в установі.  

Повідомлення про грошовий переказ, що надійшло до установи після звільнення з установи 

особи - одержувача цього переказу, протягом трьох робочих днів повертається до відділення 

поштового зв'язку із зазначенням нової поштової адреси одержувача переказу. У разі надходження 

двох або більше повідомлень про грошові перекази особам, які звільнилися з установи, посадова особа, 

яка веде облік особистих грошей, складає реєстр у двох примірниках, перший з яких разом з 

повідомленнями про грошові перекази подається до відділення поштового зв'язку, а другий з 

відбитком календарного штемпеля цього відділення залишається в установі.  

Посадова особа, яка веде облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати 

надходження коштів на ім’я особи на депозитний рахунок або в касу установи робить відповідні записи 

в особових рахунках осіб. Датою зарахування коштів на особовий рахунок особи вважається дата їх 

надходження на депозитний рахунок або в касу установи. 

Готівка, що надійшла в касу установи на ім’я особи, оприбутковується відповідно до 

законодавства та здається у відділення банку для подальшого зарахування її на депозитний рахунок 

установи в органі казначейської служби. 

3. У разі переведення особи до іншої установи підрозділ установи, на який покладено контроль 

за виконанням судових рішень, не пізніше ніж за 24 години до вибуття особи подає до бухгалтерської 

служби установи список осіб, яких переводять до інших установ. На підставі списку посадова особа, 

яка веде облік особистих грошей, на кожну особу складає в трьох примірниках фінансову довідку за 

формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, перший примірник якої видається особі, другий 

долучається до особової справи особи, третій - у вкладку до особового рахунку особи.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n133

