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Тема 1: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Задача 1. Принципи бюджетної системи України 

Вказати, якому із принципів бюджетної системи України, визначених Бюджетним кодексом України, 
відповідають наведені характеристики. 

№ 
з/п 

Характеристика Принцип 
бюджетної 

системи 
1 Усі надходження до бюджету за відповідний період є відповідними видаткам за 

аналогічний період 
 

2 Використання бюджетних коштів не за цілями, на які вони призначені, є бюджетним 
правопорушенням 

 

3 Результати контролю за використанням бюджету публікуються в засобах масової 
інформації 

 

4 Усі бюджети України застосовують єдину бюджетну класифікацію  
5 Для складання бюджету за основу беруться реалістичні макроекономічні показники   
6 У процесі виконання бюджету необхідно таким чином використовувати фінансові 

ресурси, щоб забезпечити виконання поставлених завдань із мінімально можливими 
затратами 

 

7 Бюджетна система має забезпечувати справедливий розподіл доходів між громадянами  
8 Держава коштами державного бюджету не несе  відповідальності за бюджетні 

зобов'язання органів  місцевого  самоврядування 
 

9 Усі надходження та видатки мають бути включені до відповідного бюджету  
10 З метою максимально можливого наближення надання  послуг  до  їх  безпосереднього 

споживача здійснюється розподіл видів видатків між бюджетами   
 

 

Задача 2. Бюджетна класифікація 

За наведеними даними вказати, якому із видів класифікації видатків відповідають наведені статті. 

№ 
з/п 

Стаття видатків Вид 
бюджетної 

класифікації 
1 Військова оборона  
2 Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок 

Дністра, Пруту та Сірету 
 

3 Апарат Верховної Ради України  
4 Економічна діяльність  
5 Придбання товарів і послуг  
6 Охорона навколишнього природного середовища  
7 Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу  
 

8 Придбання обладнання  
9 Верховний Суд України  

10 Житлово-комунальне господарство  
11 Загальнодержавна програма розвитку водного господарства  
12 Поточні видатки  
13 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  
14 Заробітна плата  
15 Охорона здоров’я    
16 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
17 Культура та мистецтво  
18 Оплата електроенергії  
19 Загальна середня освіта  
20 Рівненська обласна державна адміністрація  
21 Капітальний ремонт  
22 Соціальний захист безробітних  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2: ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Задача 3. Складання бухгалтерського балансу 

Скласти бухгалтерський баланс бюджетної установи на кінець кварталу.  

№  
з/п 

Назва субрахунка 
Сума, 
грн 

№  
з/п 

Назва субрахунка 
Сума, 
грн 

1 Дебіторська заборгованість за послуги 684 14 МШП 987,5 

2 Будівлі та споруди 101895 15 
Результат виконання кошторису за загальним 
фондом 

-958 

3 Рахунки в казначействі загального фонду 1590 16 Транспортні засоби 12356 
4 Малоцінні необоротні матеріальні активи 1856,3 17 Фонд у необоротних активах 155272,3 
5 Знос основних засобів 50560 18 Обладнання 81562 
6 Фонд в МШП 987,5 19 Ліцензійне програмне забезпечення 10523 
7 Знос нематеріальних активів 2360 20 Матеріали 7460,7 
8 Незавершене капітальне будівництво 4569 21 Заборгованість з оплати праці 5623,8 

9 Заборгованість за податками і платежами 158,4 22 
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, 
отриманих як плата за послуги 

9840 

10 Продукти харчування  1256,6 23 Заборгованість постачальникам 19650,3 

11 Господарські матеріали 852 
24 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

відшкодування завданих збитків 
489,6 

12 
Результат виконання кошторису за 
спеціальним фондом 

3021,3 
25 

Паливо 397,9 

13 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з підзвітними особами 

356 
   

 

БАЛАНС 

 
АКТИВ 

Код 
рядка 

На 
початок 
звітного 

року 

На кінець 
звітного 

періоду (року) 

1 2 3 4 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ    
Нематеріальні активи     
    Залишкова вартість  110   
    Знос 111   
    Первісна (відновлювальна) вартість  112   
Основні засоби     
    Залишкова вартість  120   
    Знос  121   
    Первісна (відновлювальна) вартість 122   
Інші необоротні матеріальні активи     
    Залишкова вартість  130   
    Знос   131   
    Первісна (відновлювальна) вартість  132   
Незавершене капітальне будівництво 140   
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ    
Матеріали і продукти харчування 150   
Малоцінні та швидкозношувані предмети 160   
Інші запаси 170   
Дебіторська заборгованість 180   
    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за  товари, роботи й послуги  181   
    Розрахунки із податків та платежів  182   
    Розрахунки із страхування  183   
    Розрахунки з відшкодування завданих збитків  184   
    Розрахунки за спеціальними видами платежів  185   
    Розрахунки з підзвітними особами 186   
    Розрахунки за іншими операціями  187   
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 190   
Розрахунки за окремими програмами 200   
Короткострокові векселі одержані  210   
Інші кошти 220   
Грошові кошти в дорозі   230   
Рахунки в банках 240   
    Рахунки загального фонду  241   
    Рахунки спеціального фонду  242   
    Рахунки в іноземній валюті 243   
    Інші поточні рахунки  244   
Рахунки в казначействі загального фонду 250   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рахунки в казначействі спеціального фонду  260   
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як  плата за 
послуги 

261   

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень 

 
262 

  

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального 
фонду 

263   

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  
регіонів 

 
264 

  

Інші рахунки в казначействі 270   
Каса  280   
ІІІ. ВИТРАТИ    

Видатки та надання кредитів загального фонду 290   
Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300   
  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги  301   
  Видатки за іншими джерелами власних надходжень  302   
  Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду 303   
  Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 

 
304 

  

БАЛАНС 310   

 
ПАСИВ 

Код 
рядка 

На 
початок 
звітного 

року 

На кінець 
звітного 

періоду (року) 

1 2 3 4 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Фонд у необоротних активах  330   
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  340   
Результат виконання кошторису за загальним фондом  350   
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом  360   
Результати переоцінок  370   
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
Довгострокові зобов’язання   380   
Короткострокові позики  390   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  400   
Короткострокові векселі видані 410   
Кредиторська заборгованість 420   
    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги  421   
    Розрахунки за спеціальними видами платежів   422   
    Розрахунки із податків та платежів  423   
    Розрахунки із страхування   424   
    Розрахунки із заробітної плати та інших виплат 425   
    Розрахунки зі стипендіатами  426   
    Розрахунки з підзвітними особами 427   
    Розрахунки за депозитними сумами 428   
    Розрахунки за іншими операціями  429   
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 430   
Розрахунки за окремими програмами 440   
ІІІ. ДОХОДИ    

Доходи загального фонду  450   
Доходи спеціального фонду  460   
    Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461   
    Доходи за іншими джерелами власних надходжень  462   
    Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду  463   
    Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 

 
464 

  

БАЛАНС 470   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 4. Меморіально-ордерна форма обліку 

На підставі наведеного переліку господарських операцій визначити, в яких меморіальних ордерах 
дістануть відображення ці господарські операції. 

Результати оформити у вигляді таблиці. 

№  
з/п 

Зміст господарської операції 
Назва і номер  

меморіального  
ордера 

1 Отримано асигнування із загального фонду на реєстраційний рахунок установи  
2 Нараховано плату за послуги, надані бюджетною установою  
3 Отримані на спеціальний реєстраційний рахунок кошти за надані послуги  
4 Отримано на склад матеріали від постачальника  
5 Перераховано постачальнику заборгованість за отримані матеріали  
6 Списано використані виробничі запаси на підставі підтверджуючих документів  
7 Оприбутковано продукти харчування, що надійшли від постачальника  
8 Видано з каси кошти працівнику на відрядження  

9 
Перераховано кошти зі спеціального реєстраційного рахунку постачальникам у 
порядку планових платежів 

 

10 Нарахована заробітна плата працівникам установи за рахунок загального фонду  
11 Надійшли в касу з реєстраційного рахунку кошти для виплати заробітної плати  
12 Виплачена з каси заробітна плата  
13 Оприбутковано на баланс установи автомобіль  
14 Видано зі складу в експлуатацію МШП  
15 Списано використані продукти харчування   

16 
Отримано авансовий платіж від батьків за утримання дітей в державних школах 
естетичного виховання 

 

17 Нараховано плату за утримання дітей в державних школах естетичного виховання  
18 Оприбутковано на позабалансовий рахунок бланки суворого обліку  
19 Списано з балансу установи письмовий стіл  
20 Оприбутковано на склад господарські матеріали, придбані підзвітною особою  

 

Тема 3: ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 

Задача 5. Облік доходів загального фонду 

На основі вихідних даних заповнити картку аналітичного обліку отриманих асигнувань із загального фонду 
місцевого бюджету та відобразити операції на рахунках синтетичного обліку. 
КЕКВ Стаття видатків Сума видатків, 

затверджена 
кошторисом, 

грн. 

Надходження асигнувань згідно виписок з 
реєстраційного рахунку 

05.01 18.01 21.01 30.01 

1000  ПОТОЧНІ ВИДАТКИ       
1100  Видатки на товари і послуги       

1110  
Оплата праці працівників 

бюджетних установ  

     

1111  Заробітна плата  505620,00 42135,00    

1112  
Грошове утримання 
військовослужбовців  

 
    

1120  Нарахування на заробітну плату  180220,00 3511,25    
1130  Придбання товарів і послуг       

1131  

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар (у тому 
числі мякий інвентар та 
обмундирування) 

185652,00 

   18565,20 

1132  
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали  

 
    

1133  Продукти харчування  146982,00  12248,50   

1134  
Оплата послуг (крім 
комунальних)  

24892,00 
   2489,20 

1135  Інші видатки  8965,00    896,50 
1140  Видатки на відрядження  11584,00  965,33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1150  

Матеріали, інвентар, будівництво, 

капітальний ремонт та заходи 

спеціального призначення, що 

мають загальнодержавне 

значення  

 

    

1160  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  

 
    

1161  Оплата теплопостачання  187936,00 15661,33    

1162  
Оплата водопостачання і 
водовідведення  

78925,00 
6577,08    

1163  Оплата електроенергії  71528,00 5960,67    
1164  Оплата природного газу  15965,00   1330,42  

1165  
Оплата інших комунальних 
послуг  

8546,00 
  712,17  

1166  Оплата інших енергоносіїв       

1170  
Дослідження і розробки, видатки 

державного (регіонального) 

значення  

 
    

1171  

Дослідження і розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) 
програм  

 

    

1172  

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку  

 

    

1200  
Виплата процентів (доходу) за 

зобов'язаннями  
 

    

1300  Субсидії і поточні трансферти       

1310  
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям)  

 
    

1320  
Поточні трансферти органам 

державного управління інших 

рівнів  

 
    

1340  Поточні трансферти населенню       
1341  Виплата пенсій і допомоги       
1342  Стипендії       

1343  
Інші поточні трансферти 
населенню  

 
    

1350  Поточні трансферти за кордон       
2000  КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ       
2100  Придбання основного капіталу       

2110  
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування  

98632,00 
 8219,33   

2120  
Капітальне будівництво 

(придбання)  

 
    

2130  Капітальний ремонт       
2140  Реконструкція та реставрація       

2200  
Створення державних запасів і 

резервів  
 

    

2300  
Придбання землі і 

нематеріальних активів  
 

    

2400  Капітальні трансферти       

2410  
Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям)  

 
    

2420  
Капітальні трансферти органам 

державного управління інших 

рівнів  

 
    

2430  
Капітальні трансферти 

населенню  

 
    

2440  Капітальні трансферти за кордон       
3000  НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Дата Зміст Сума Дебет Кредит 

      

      

      

      

 
Задача 6. Класифікація власних надходжень бюджетних установ 

 
 

Визначити, до якої з груп власних надходжень бюджетних установ належать наступні надходження: 
 
Вид надходжень Надходження від плати за послуги Інші  джерела  власних  надходжень 

плата за 
послуги,  що  
надаються  

згідно з 
основною 

діяльністю 

надходження 
від  додаткової  
(господарської) 

діяльності 

плата 
за 

оренду 
майна  

надходження 
від реалізації 
майна (крім 
нерухомого 

майна) 

благодійні 
внески, 

гранти та 
дарунки 

кошти для 
виконання 

цільових 
заходів 

кошти від  
розміщення 

на депозитах 
тимчасово 

вільних  
бюджетних 

коштів,  
отриманих за 

надання 
платних 
послуг 

Орендна плата        
Спонсорські 
внески 

       

Оплата за 
навчання 

       

Відсотки за 
депозитами від 
розміщення 
тимчасово 
вільних  
коштів,  
отриманих як 
плата за послуги 

       

Кошти від 
реалізації 
транспортних 
засобів, що стали 
непридатними до 
використання 

       

Кошти, отримані 
від фізичних осіб 
для виконання 
цільових заходів 

       

Оплата за супутні 
господарські 
послуги 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Державного казначейства України 

від 6 жовтня 2000 р. N 100  

 

_______________________ 

(назва установи) 

 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ  

 

 

Код програмної класифікації ________  

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ АСИГНУВАНЬ 

за 20____ р. 
 

Показники  Разом  
У тому числі за кодами економічної класифікації видатків  

1000  1100  1110                       

Затверджено кошторисом на 

рік  
                         

Зміни, внесені до кошторису 
Х  Х  Х  Х  Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х Х 

Дата  Підстава  

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 24 25 26 27 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Надійшло асигнувань  

Дата виписки 

органу 

Державного 

казначейства 

(установи 

банку)  

Назва та 

номер 

документа  

Разом  

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків  

1000  1100  1110                       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 24 25 26 27 

                           

                           

                           

                           

                           

 

 

 



  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 24 25 26 27 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Усього асигнувань за місяць:                          

Усього асигнувань з початку 

року:  
                         

Залишок річних бюджетних 

призначень  
                         

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

Виконавець:  _______ 

(посада)  

_______ 

(підпис)  

_________________ 

(ініціали і прізвище)  

Перевірив:  _______ 

(посада)  

_______ 

(підпис)  

_________________ 

(ініціали і прізвище)  

 

 

 

 



 
Задача 7.  Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ 

 

Відобразити в обліку господарські операції щодо доходів спеціального фонду Технічного коледжу, який не 
є платником ПДВ, та заповнити на їх підставі  меморіальні ордери № 3 та №14. 

1. Технічним коледжем здійснена підготовка робітників. Вартість навчання становить 17560 грн. 
Оплата внесена в повному розмірі. 

2. Коледжем нарахована плата за проживання студентів у гуртожитку. Сума оплати складає 10320 грн. 
Оплата внесена в повному розмірі. 

3. Нараховано та отримано плату за оренду майна установи – 5230 грн. 
4. Отримано від облдержадміністрації на спеціальний рахунок кошти для виплати стипендії кращим 

студентам коледжу – 10000 грн. Стипендію виплачено в повному обсязі 
5. Зараховано неспеціальний реєстраційний рахунок спонсорський внесок – 8500 грн.  
6. Отримано асигнування зі спеціального фонду місцевого бюджету – 2300 грн.  

На початок звітного періоду залишок за рахунком 323 становив 18690,00 грн. 

Журнал господарських операцій 

№ 

з/п 

Дата Зміст Сума Дебет Кредит 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Задача 8. Економічна класифікація видатків бюджету 

Визначити вид видатків бюджетної установи (касові/фактичні) і вказати код  економічної класифікації 
видатків. 

№  
з/п 

Зміст операції 
Вид  

видатків 
КЕКВ 

1 Списано використані матеріали   

2 
Отримано кошти в касу з реєстраційного рахунка для виплати заробітної 
плати 

  

3 
Перераховано з реєстраційного рахунка грошові кошти за рентген-апарат 
для міської лікарні 

  

4 Нараховано заробітну плату працівникам установи   
5 Отримано кошти в касу для виплати стипендії   
6 Перераховано до Пенсійного фонду єдиний соціальний внесок   
7 Перераховано грошові кошти за отримане канцелярське приладдя   
8 Нараховано стипендію студентам   
9 Перераховано заробітну плату на карт-рахунки працівників   

10 Нараховано лікарняні   
11 Списано використані на потреби лікарні медикаменти   
12 Перераховано постачальнику грошові кошти за паливо   
13 Нараховано єдиний соціальний внесок   
14 Списано на видатки установи плату за використану електроенергію   
15 Списано витрати за оренду приміщень   
16 Перераховано кошти за використаний природний газ   
17 Отримано кошти в касу для оплати відрядження підзвітної особи   
18 Списано на поточні потреби використані канцтовари   
19 Перераховано виконавцю кошти на здійснення поточного ремонту   

20 
Списано видатки на відрядження відповідно до Звіту про використання 
коштів 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ 

№ 

з/п 
Дата 

Номер 

документа 

Назва 

документа 
Зміст операції 

Кредит 

субра- 

хунку 71_ 

Дебет субрахунків 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Усього:                  

 

 

 

 
Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

Додаток на ____________ аркушах     

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 14 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 409 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



 

 

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) 

 

№ 

з/п 

Дата виписки 

органу 
Державного 
казначейства 

(установи банку) 

Дебет субрахунку __ Кредит субрахунку __ 

до кредиту субрахунків до дебету субрахунків 

          

Разом 

          
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Усього:                       

 
                                                                                         Залишок на початок місяця……….________________                           Залишок на кінець місяця……….._______________ 

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

Додаток на ____________ аркушах     

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 3 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 382 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



Задача 9. Облік видатків 
Відповідно до наведених вихідних даних про здійснені касові та фактичні видатки бюджетної 

установи виконати наступні завдання: 
1) вказати кореспонденції субрахунків до наведених господарських операцій; вказати код 

економічної класифікації за видами видатків; 
2) заповнити меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів 

загального фонду в органах Державного казначейства України» та меморіальний ордер №3 
«Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства 
України»; 

3) заповнити Картку аналітичного обліку касових видатків; 
4) заповнити Картку аналітичного обліку фактичних видатків університету за грудень 20__ р. 

Вихідні дані 

1. Залишок по рахунку 321 на 01.02.20__ р. становить 200 346 грн., по рахунку 323 – 57000 грн. 
2. Довідка про суму касових і фактичних видатків від початку року на 01.02.200_ р. у розрізі статей: 

КЕКВ 
Касові видатки Фактичні видатки 

Загального фонду Спеціального фонду Загального фонду 
Спеціального 

фонду 
1111 52000 20000 50000 20000 
1112 700  700  
1120 25000 7800 25000 7600 
1131 11000 2540 11600 2540 
1133 8020  8020  
1134 8200  8200  
1135 4000  3200  
1140 7300  7300  
1150 1100  1100  
1161 4500  4300  
1162 2800  2800  
1163 12080  12080  
1166 500  500  
1342 4200  4200  
2110 4800  4800  
2120 10800  10800  
2133 21100  21100  

3. Перелік господарських операцій 

№  
з/п 

Дата 
Зміст операції 

Сума, 
грн 

Дебет Кредит 
КЕКВ №м/о 

Касові Фактичні 

1 
1.02 Надійшли на реєстраційний рахунок 

асигнування із загального фонду бюджету 
150000      

2 03.02 Нараховано плату за послуги установи 80000      

3 
05.02 Отримано на спеціальний реєстраційний 

рахунок плату за послуги установи 
79000      

4 
05.02 Отримано в касу кошти із реєстраційного 

рахунка для виплати заробітної плати 
20400      

5 
05.02 Виплачено з каси заробітну плату працівникам 

установи 
20400      

6 
07.02 Перераховано ВАТ «Рівнегаз» за 

газопостачання за рахунок коштів загального 
фонду 

7000      

7 
07.02 Перераховано Рівнеоблводоканал за 

водопостачання та водовідведення за рахунок 
коштів загального фонду 

4500      

8 
07.02 Перераховано ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" за 

електроенергію за рахунок коштів загального 
фонду 

2300      

9 
09.02 Списано використані продукти харчування на 

видатки загального фонду установи 
800      

10 
11.02 Перераховано кошти магазину КТС за 

придбану комп’ютерну техніку за рахунок 
коштів спеціального фонду 

8760      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
12.02 Отримано в касу кошти зі спеціального 

реєстраційного рахунка для оплати 
відрядження підзвітної особи Ващук О.В. 

456      

12 
12.02 Видано з каси кошти Ващук О.В. аванс на 

відрядження 
456      

13 
17.02 Списано видатки на відрядження Ващук О.В. 

відповідно до Звіту про використання коштів, 
виданих на відрядженя 

456      

14 
25.02 Нараховано заробітну плату працівникам 

установи 
      

 -  - за рахунок коштів загального фонду 34200      

 -  - за рахунок коштів спеціального фонду 18600      

15 
25.02 Нараховано єдиний соціальний внесок на 

заробітну плату 
      

 -  - за рахунок коштів загального фонду ?      

 -  - за рахунок коштів спеціального фонду ?      

16 
26.02 Нараховано стипендію студентам за рахунок 

коштів загального фонду 
4560      

17 
26.02 Перераховано до Пенсійного фонду суму 

заборгованості 
?      

18 26.02 Отримано до каси кошти на виплату стипендії 4560      

19 
26.02 Нарахована премія працівникам установи за 

рахунок загального фонду 
15890 

     

20 
27.02 Перераховано ПП «Рута» кошти за придбані 

канцтовари, придбані за рахунок загального 
фонду 

4356 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку) 

 

№ 

з/п 

Дата виписки 

органу 
Державного 
казначейства 

(установи банку) 

Дебет субрахунку __ Кредит субрахунку __ 

до кредиту субрахунків до дебету субрахунків 

          

Разом 

          
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Усього:                       

 
                                                                                         Залишок на початок місяця……….________________                           Залишок на кінець місяця……….._______________ 

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 2 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 381 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



 

 

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) 

 

№ 

з/п 

Дата виписки 

органу 
Державного 
казначейства 

(установи банку) 

Дебет субрахунку __ Кредит субрахунку __ 

до кредиту субрахунків до дебету субрахунків 

          

Разом 

          
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Усього:                       

 
                                                                                         Залишок на початок місяця……….________________                           Залишок на кінець місяця……….._______________ 

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

Додаток на ____________ аркушах     

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 3 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 382 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



 

           

(назва установи) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ      

Код програмної класифікації ______________ 

Вид коштів_______________________________________ 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ 

за____________20       р. 

________________________________________ 

(назва установи, що обслуговується) 

Дата виписки 

органу 

Казначейства  

 Видатки за кодами економічної класифікації 

Разом 1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Касові видатки 

на початок 

місяця  

                         

                          

                          

                          

                          

                          

Усього:                          

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки): 

За місяць:                          

3 початку року:                          

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків 

Дата виписки 

органу 

Казначейства  

Відшкодовано за кодами економічної класифікації 

Разом 1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                          

Усього:                          

Виконавець:  ___________________    _______________    _____________________                        Перевірив___________________    ______________    _____________________    

                                   (посада)                          (підпис)                          (ініціали і                                                                (посада)                        (підпис)                      (ініціали і 

                                                                                                                    прізвище)                                                                                                                                         прізвище) 

 

 

 



 

           

(назва установи) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ      

Код програмної класифікації ______________ 

Вид коштів_______________________________________ 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ 

за____________20       р. 

________________________________________ 

(назва установи, що обслуговується) 

Дата виписки 

органу 

Казначейства  

 Видатки за кодами економічної класифікації 

Разом 1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Касові видатки 

на початок 

місяця  

                         

                          

                          

                          

                          

                          

Усього:                          

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки): 

За місяць:                          

3 початку року:                          

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків 

Дата виписки 

органу 

Казначейства  

Відшкодовано за кодами економічної класифікації 

Разом 1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                          

Усього:                          

Виконавець:  ___________________    _______________    _____________________                        Перевірив___________________    ______________    _____________________    

                                   (посада)                          (підпис)                          (ініціали і                                                                (посада)                        (підпис)                      (ініціали і 

                                                                                                                    прізвище)                                                                                                                                         прізвище) 

 

 

 



 

           

(назва установи) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ      

Код програмної класифікації ______________ 

Вид коштів_______________________________________ 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ 

за____________20       р. 

 

Дата № м/о Дебет субрахунку 80 або 81 

Сума за 

ордером, 

усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків 

1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Фактичні 

видатки на 

початок місяця: 

                         

                           

                           

                           

                           

                           

Усього:                          

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (фактичні видатки): 

За місяць:                          

З початку 

року: 

                         

Зворотний бік картки аналітичного обліку фактичних видатків 

Дата № м/о Відшкодовано видатків  

Сума за 

ордером, 

усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків 

1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

                           

Усього:                          

 

Виконавець:  ___________________    _______________    _____________________                        Перевірив___________________    ______________    _____________________    

                                   (посада)                          (підпис)                (ініціали і прізвище)                                                         (посада)                        (підпис)         (ініціали і прізвище) 

 

 

 



           

(назва установи) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ      

Код програмної класифікації ______________ 

Вид коштів_______________________________________ 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ 

за____________20       р. 

 

Дата № м/о Дебет субрахунку 80 або 81 

Сума за 

ордером, 

усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків 

1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Фактичні 

видатки на 

початок місяця: 

                         

                           

                           

                           

                           

                           

Усього:                          

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (фактичні видатки): 

За місяць:                          

З початку 

року: 

                         

Зворотний бік картки аналітичного обліку фактичних видатків 

Дата № м/о Відшкодовано видатків  

Сума за 

ордером, 

усього 

у тому числі за кодами економічної класифікації видатків 

1000 1100 1110                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

                           

Усього:                          

 

Виконавець:  ___________________    _______________    _____________________                        Перевірив___________________    ______________    _____________________    

                                   (посада)                          (підпис)                (ініціали і прізвище)                                                         (посада)                        (підпис)         (ініціали і прізвище)

 

 

 



Тема 4: ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ  

Задача 10. Облік виробничих витрат 

Національний університет водного господарства та природокористування на замовлення 
Державного агентства водних ресурсів України виконує науково-дослідні роботи. Термін здачі робіт – 
31 березня 20__ року. 

3 січня 20__ року на виконання НДР НУВГП отримав аванс у сумі 10 000 грн.  
При виконанні НДР НУВГП було здійснено наступні господарські операції: 
― нараховано заробітну плату безпосереднім виконавцям НДР – 20000 ; 

 здійснено нарахування на фонд оплати праці – 7800 ; 
 відображено витрати на відрядження працівників, пов’язані з виконанням НДР - 1200; 
 використано матеріали для виконання НДР - 10000; 
 використано паливо та енергію для науково-виробничих цілей -15450 ; 
 передано зі складу спецустаткування для наукових робіт - 30560; 
 прийняття виконаних робіт від співвиконавців - 8200. 

31 березня Державне агентство водних ресурсів України цілком розрахувалося із НУВГП на підставі 
акта прийняття-здачі робіт. Кошторисна вартість відповідає фактичній вартості науково-дослідних 
робіт. 

Відобразити в обліку наведені операції. 
 

№  
з/п 

Зміст операції Сума 
Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 5. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Задача 11. Облік касових операцій 

 
Здолбунівським територіальним центром соціального обслуговування (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
26522836) здійснено такі господарські операції, пов’язані з рухом грошових коштів у касі. 
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями та заповнити: 
А) прибутковий касовий ордер за операцією 1; 
Б) видатковий касовий ордер за операцією 6; 
В) меморіальний ордер №1. 

Журнал господарських операцій 
№ 

з/п 
Дата Зміст операцій Сума Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

  Залишок на початок місяця 60,00   

1 

01.02 Отримано в касу готівку з реєстраційного рахунка № 
37195068001708 Головного управління Державного 
казначейства України у Рівненській області на виплату 
заробітної плати на підставі чеку ЛВ 6244542 

1250,00 

  

2 01.02 Виплачено заробітну плату працівникам установи 1000   

3 
02.02 Надійшли в касу  кошти за харчування працівників за місцем 

роботи  
5260,00 

  

4 
05.02 Повернуто підзвітною особою  залишок авансу в касу 

установи 
60 

  

5 07.02 Надійшли в касу  кошти за оренду майна установи 700,00   

6 

12.02 Видано з каси під звіт готівку Сидоренку С.Т. на відрядження 
до м. Київ (наказ №8 від 10.02) за паспортом СР 568974, 
виданим Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл. 
18.01.2001 р. 

350,00 

  

7 17.02 Внесено готівку з каси на реєстраційний рахунок  1500   
Останній номер ПКО - №211, останній номер ВКО - № 48. Керівник установи – Ковальчук О.В., головний 
бухгалтер – Василюк А.О., касир – Мальчук Т.С. 

Задача 12. Облік грошових коштів на реєстраційному рахунку 

Здолбунівським територіальним центром соціального обслуговування (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
26522836) здійснено такі господарські операції, пов’язані з рухом грошових по реєстраційному рахунку. 
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями та заповнити: 
А) платіжне доручення за операцією 4; 
Б) меморіальний ордер №2. 

Журнал господарських операцій 
№ 

з/п 
Дата  

Зміст операцій 
 

Сума 
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

  Залишок на початок місяця 200,00   
1 01.02 Отримано асигнування із загального фонду 52000   
2 01.02 Здійснено оплату за теплопостачання 5200   
3 02.02 Здійснено перерахування внесків до Пенсійного фонду (банк - Головне 

управління Казначейства України у Рівненській області (код 833017), 
рахунок №37195068001708. призначення платежу – нарахування 
єдиного соціального внеску на заробітну плату за 2 половину січня 
2011 року (КЕКВ – 1120) 

17700 

  

4 05.02 Здійснено передоплату за медикаменти 250   
5 07.02 Передано в касу з реєстраційного рахунка для виплати заробітної плати 17000   
6 12.02 Здійснено оплату постачальникам електроенергії 4000   

 

Банк Здолбунівського територіального центру соціального обслуговування – Уравління Державного 
казначейства України у Рівненській області (код 833017), реєстраційний рахунок №35415001001782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   0410001 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ  № _______ 

від  “__ “ ____________200_ р. 

          Одержано банком  

               “____”_________200_ р. 

Платник  

Код   

Банк платника 

                                     

Код банку  ДЕБЕТ рах. № СУМА 

    

 

Одержувач 

Код    КРЕДИТ рах. № 

Банк одержувача 

 

 

Код банку   

   

Сума (словами)  

_________________________________________________________ 

Призначення платежу    

 
                                      Проведено банком 

М.п. Підписи платника <  >  200  р. 

                          

                  Підпис банку 

 
Додаток 2 

до Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні 

Типова форма № КО-1 
       Ідентифікаційний 

       код ЄДРПОУ ________________ 

_________________________________________ 
 (найменування підприємства (установи, організації)) 

 

Прибутковий касовий ордер № ______ 

від "___" ____________ 20__ р. 

 

 

 

 

Л 

і 

н 

і  

я 

  

в  

і 

д 

р 

і  

з 

у  

___________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 

                           Квитанція 

до прибуткового касового ордера № ____ 

від "___" ____________ 20__ р. 

 

Прийнято від  

_____________________________ 

___________________________________ 

Підстава:___________________________ 

___________________________________ 

Сума 

___________________________________   
(словами) 

________________________ грн ___ коп. 

    М. П. 
Головний бухгалтер 

_______________________________ 
                                   (підпис, прізвище, ініціали) 

Касир 

___________________________________ 
                                  (підпис, прізвище, ініціали) 
 

Кореспон- 

дуючий 

рахунок, 

субрахунок 

Код 

аналі- 

тичного 

рахунка 

Сума 

цифрами 

Код 

цільового 

призна- 

чення 

  

1 2 3 4 5  

      

 

Прийнято від  ___________________________________ 

Підстава:  ______________________________________ 

_______________________________________________ 

Сума __________________________________________ 

__________________________________ грн ____ коп. 

                                    (словами) 

Додатки: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

Головний бухгалтер  _____________________________ 
                                                           (підпис, прізвище, ініціали) 

Одержав касир  _________________________________ 
                                                   (підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні  

Типова форма № КО-2  

________________________________________________ 

(найменування підприємства (установи, організації)) 

Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ ___________________ 

Видатковий касовий ордер 

від "___" ____________ 20__ р.  

Номер 

документа 

Дата 

складання 
 

Кореспондуючий 

рахунок, 

субрахунок 

Код 

аналітичного 

рахунка 

Сума 

Код 

цільового 

призначення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Видати  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові) 

Підстава:  

______________________________________________________________________________________ 

Сума ________________________________________________________________________ грн ___ коп. 

                                                                                                     (словами) 

Додаток:_________________________________________________________________________________ 

Керівник __________________________       Головний бухгалтер   _____________________________ 

                  (підпис, прізвище, ініціали)                                                       (підпис, прізвище, ініціали) 

Одержав: ____________________________________________________________________ грн __ коп. 

                                                                                                           (словами) 

"___" ________________ 20__ р.                          Підпис одержувача ____________________________ 

За 

________________________________________________________________________________________ 

               (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) 

Видав касир ________________________________ 

                              (підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1 

за _________________ 200 __ р. 
 

 

                        

                           Типова форма № 380 (бюджет) 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           Наказ Державного казначейства України 

                           27.07.2000 р. № 68 

 

                           Код за ДКУД  

 

Накопичувальна відомость за касовими операціями 
 

№ 

з/п 

Дата звіту 
касира 

Дебет субрахунку 30__ Кредит субрахунку 30__ 

до кредиту субрахунків  до дебету субрахунків 

          Разом           Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

                                                                                         Залишок на початок місяця……….________________                           Залишок на кінець місяця……….._______________ 

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

Додаток на ____________ аркушах     

 

 

 



 

_______________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 2 

за _________________ 200 __ р. 
 

 

                        

 

                           Типова форма № 381 (бюджет) 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                           Наказ Державного казначейства України 

                           27.07.2000 р. № 68 

 

                           Код за ДКУД  

 

Накопичувальна відомость руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку) 
 

№ 

з/п 

Дата виписки 

органу 
Державного 
казначейства 

(установи банку) 

Дебет субрахунку __ Кредит субрахунку __ 

до кредиту субрахунків  до дебету субрахунків 

          
Разом 

          
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

                                                                                         Залишок на початок місяця……….________________                           Залишок на кінець місяця……….._______________ 

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

Додаток на ____________ аркушах    

 

 

 



 

             ЗАТВЕРДЖЕНО  

             Наказ Державної податкової  

             адміністрації України 

             23.12.2010 N 996 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт                   

        N______ від ____________ 20__ року  

Найменування податкового               

агента        Звіт затверджено в сумі    

Код  за ЄДРПОУ          

                       

Відділ   Посада          

                          (прописом)  

Цех   Професія    Керівник    

             (підпис)  

            "___" ____________ 20__ року    

П. І. Б.                 

Податковий номер (або серія і номер паспорта*)   Звіт перевірено    
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                        грн.   

            "___" ____________ 20__ року   

Призначення авансу         Бухгалтер ______________________   

                        

       Сума   Дебет Кредит Сума 
Залишок попереднього авансу               

Перевитрата                 

Одержано (від кого, N та дата              

документа)              

1.               

2.               

3.               

Всього отримано              

Витрачено                  

Залишок                       

Перевитрата                 

                 

Додаток   документів            

                               

Залишок унесений у сумі   грн. за касовим ордером 

   N _____ від __________ 

20__ року 

Перевитрата видана       платіж. дорученням    

"___" ____________ 20__ року Підпис   Перелік документів наведено на вороті.  

                 
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний  

термін повернення:           

Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування  

(пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України) : 100.      

Сума податку ____ (грн.)  = не повернута сума ________ (грн.) х 15  : 100.  

Підпис особи, що склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку ____________ 20__ року  

Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.  

Підпис особи, що склала розрахунок ___________  Дата складання розрахунку ____________ 20__ року  

З розрахунком ознайомлений: підпис    Дата    

      (прізвище, ім'я, по батькові)     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зворотний бік 

Пор. N 

док. 

Дата  
документа 

Кому, за що і на підставі якого 
документа заплачено  

Сума  Дебет рахунку  

          

          

          

          

          

          

          

    

  

Всього      

                 

                 

Підпис підзвітної 

особи     _________ 20__ року  
 

 

Задача 13. Облік розрахунків із підзвітними 

особами в національній валюті 

Лікарі Рівненської обласної лікарні Ковальчук В.П. та Антонюк А.В. на підставі наказу керівника № 211 від 14 
вересня 2011 р. перебували у відрядженні в м.Київ з 18.09.11 до 24.09.11. Оплата відрядження здійснюється за 
рахунок коштів спеціального фонду. Аванс із каси установи був виданий кожному працівнику в розмірі 300 грн. 
Відобразити в обліку дані операції та заповнити Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт 
Ковальчука В.П., враховуючи наступні дані. 
№  

з/п 
Перелік документів 

Ковальчук 
В.П. 

Антонюк 
А.В. 

1 Квиток на проїзд автобусом Рівне-Київ  90 грн 90 грн 
2 Квиток на проїзд автобусом Київ-Рівне  90 грн 90 грн 
3 Рахунок за службові телефонні розмови (в тому числі ПДВ) 12 грн — 
4 Квитки на проїзд за місцем відрядження 8 грн — 

5 

Рахунок про оплату вартості проживання у готелі «Невада» 19.09.2011 р.:   
Вартість наймання номера 187 грн 187 грн 
Вартість одноразового харчування 35 грн 35 грн 
Вартість побутових послуг 70 грн 70 грн 

6 
Рахунок про оплату вартості проживання у готелі «Аркадія» з 20.09.2011 р. до 23.09.2011 р. (вартість 
проживання за одну добу — 200 грн) 

600 грн 600 грн 

 
Журнал господарських операцій 

№  
з/п 

Зміст операції 
Сума,  
грн 

Дебет Кредит 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами 

№ 

з/п 
КЕКВ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові підзвітної 

особи 

Залишок на початок місяця за 

субрахунком 362 

Видано під звіт – дебет субрахунку 362 Кредит субрахунку 362 Другі записи  Залишок на 

кінець місяця за 

субрахунком 

362 

Дата Документ  

До кредиту субрахунків  

Дата Документ 

До дебету субрахунків Д Д Д 

Дата 

виникнення 

заборго-

ваності 

Дебет Кредит            К К К дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Усього:                       

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище)                                                                                                                           Додаток на ____________ аркушах

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 8 

за _________________ 20_ __ р. 

 

        Типова форма № 386 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



Задача 15. Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами 

Бюджетна установа є платником ПДВ і здійснює наступні господарські операції за рахунок коштів 
спеціального фонду. 11.01 отримано 6000 грн. в якості оплати за оренду приміщення за наступний місяць 
від ПП Іващук. 16.01. отримано рахунок на оплату електроенергії від Рівнеобленерго – 200 грн., 17.01 – за 
теплопостачання від ВАТ «Рівнегаз» – 300 грн., за водопостачання від Рівнеоблводоканалу – 60 грн. 20.01 
заборгованість за комунальні послуги була погашена зі спеціального реєстраційного рахунка. Відповідно до 
акту виконаних робіт від 21.01. відображено в обліку вартість виконаних будівельних робіт ПП фірмою 
«Стронг» – 4500 грн. 22.01. установа перерахувала кошти за виконані будівельні роботи в розмірі 6000 грн. зі 
спеціального реєстраційного рахунка. 21.01. оприбутковано на склад господарські матеріали від ТзОВ 
«Едельвейс» (вартість без ПДВ складає 280 грн.). 22.01 бюджетна установа перерахувала постачальнику 
заборгованість за господарські матеріали.  

За рахунок загального фонду 21.01 здійснена передоплата за лікарські засоби ВАТ «Рівнефармація» на 
суму 7000 грн. 23.01. лікарські засоби оприбутковані на склад за вартістю 8400 грн. Наступного дня 
перераховано постачальнику суму заборгованості. 

Залишки по кредиту рахунка 675 на початок місяця становили: ПП фірма «Стронг» - 2100 грн., ТзОВ 
«Едельвейс» - 50 грн.  

Залишки по дебету рахунка 364 на початок місяця становили: ВАТ «Рівнефармація» - 180 грн.  
Відобразити в обліку господарські операції та заповнити меморіальний ордер № 4,6 

Журнал господарських операцій 
№  

з/п 
Дата 

Зміст операції 
Сума,  
грн 

Дебет Кредит 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами 

№ 

з/п 
КЕКВ Дата 

№ 

доку-

мента 

Назва 

організації 
(установи) 

Залишок на 

початок місяця 

за 

субрахунком 

364 

Дебет субрахунку 364 Кредит субрахунку 364 Другі записи 
Залишок на 

кінець місяця за 

субрахунком 364 Дата 

№ 

доку-

мента 

до кредиту субрахунків 
Дата 

№ 

доку-

мента 

до дебету субрахунків 
 

Д 

 

Д 

 

Д 

дебет кредит      Разом      Разом К К К дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Усього:                        

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище)                                                                                                                           Додаток на ____________ аркушах    

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 408 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



 

 

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами 

№ 

з/п 
КЕКВ Дата 

№ 

доку-

мента 

Назва 

організації 

(установи) 

Залишок на 

початок місяця 

за субрахун-

ком 675 

Дебет субрахунку 675 Кредит субрахунку 675 Другі записи 
Залишок на 

кінець місяця за 

субрахунком 675 Дата 
№ 

доку-

мента 

до кредиту 

субрахунків Разом Дата 
№ 

доку-

мента 

до дебету субрахунків 
Разом 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

дебет кредит           К К К дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Усього:                        

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив: ________________  __________________  _______________________ 

                                                                                                                                                                                         (посада)                           (підпис)                   (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер : ___________________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)                       (ініціали і прізвище)                                                                                                                           Додаток на ____________ аркушах   

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 409 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



ТЕМА 6. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТРАХУВАННЯ, СТИПЕНДІЙ 

Задача 16. Нарахування заробітної плати педагогічних працівників 

Розрахувати суму заробітної плати вчителя математики старших класів, який має педагогічний стаж 25 
років, звання «старший вчитель» і є класним керівником 6-го класу. Тижневе навантаження вчителя 
становить 16 годин. Розрахувати суму утримань із заробітної плати та відобразити наведені операції в 
обліку. 

Журнал господарських операцій 

№ 
з/п Зміст господарської операції Сума,  

грн 
Д К 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Задача 17. Нарахування  

заробітної плати медичним працівникам 

 

Нарахувати заробітну плату за березень 2011  року головному лікарю  центральної міської лікарні м.Рівного, 
розрахованої на 805 ліжок, та працівникам відділення травматології: 

― головний лікар лікарні Стрельчук Р. П. є доктором медичних наук, отримує доплату за складність, 
напруженість у роботі; 

― завідувач відділення хірургії Марчук В.М. є кандидатом медичних наук, лікарем першої категорії; 
― медсестра без категорії Осипчук А.В. ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

― згідно зі штатним розписом кількість лікарських посад у відділенні травматології становить 4; 
― кількість робочих днів в березні становила 22, нормальна тривалість робочого дня — 7 годин; 
― завідувач відділення Марчук В.М. та медсестра Осипчук А.В. здійснювали термінове оперативне втручання 8 

березня. Тривалість операції — 3 години; 
Зробити розрахунок розміру фонду оплати праці та нарахувань на фонд оплати праці. На підставі отриманих 

результатів заповнити розрахункову відомість та меморіальний ордер № 5. 

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ГОЛОВНОМУ ЛІКАРЮ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАВІДУВАЧУ ВІДДІЛЕННЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МЕДСЕСТРІ 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК НАРАХУВАНЬ НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій 
 

№ 

з/п 
Зміст операції Дебет субрахунка Кредит субрахунка Сума 

1 2 3 4 5 

1. Нараховано заробітної плати 80_, 81_ 661  

2. Нараховано стипендій 80_, 81_ 662  

3. Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 652 661  

4. Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування 80_, 81_ 652  

5. Нараховано внесків на обов’язкове пенсійне страхування  80_, 81_ 651  

6. Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 80_, 81_ 653  

7. Депоновано  неотриману заробітну плату, стипендію 661, 662 671  

8. Утримано за товари, продані в кредит 661 663  

9. Утримано прибутковий податок з громадян 661, 662 641  

10. Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки 661 664  

11. Утримано на обов’язкове пенсійне страхування 661 651  

12. Утримано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 661 653  

13. Утримано за договорами добровільного страхування  661 665  

14. Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 661, 662 666  

15. Утримано за позиками банку 661 667  

16. Утримано за виконавчими документами 661, 662 668  

     

     

     

     

     

 Усього:  

 

Виконавець : ____________________    ______________________       ______________________                            Сума оборотів за меморіальним ордером _________________ 

                              (посада)                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Перевірив:     ____________________    ______________________        ______________________                                     Додаток на ____________________ аркушах 

                               (посада)                                          (підпис)                     (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер : _____________  ________________________    «____» _______________________ 200__ р. 

                                               (підпис)               (ініціали і прізвище) 

________________________ 

             (назва установи) 

 

Ідентифікаційний код  

за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5 

за _________________ 200 __ р. 

 

        Типова форма № 405 (бюджет) 
         ЗАТВЕРДЖЕНО      

        Наказ Державного казначейства України  

         27.07.2000 р. № 68 

 

         Код за ДКУД  
 

 

 

 



Тема 7. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Задача 18. Синтетичний облік надходження необоротних активів 

 
Управління освіти Рівненської області (фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету) 12.03.11 на 

підставі акту-прийому передачі №25 оприбуткувало лазерний принтер CLP-320 вартістю 1547 грн. (у т.ч. 
ПДВ) від ТзОВ «КТС» на умовах післяоплати (оплата здійснюється за рахунок коштів загального фонду). 
Вартість транспортування – 60 грн. (у т.ч. ПДВ). Принтер (інвентарний № 10454789) передано у відділ 
матеріально-технічного постачання. Дата виготовлення принтера – 18.01.2011 р., паспорт №18-325, 
заводський номер 25968.  Довідкові дані: 

Керівник – Веремейчук Н.О. 
Головний бухгалтер – Мільчук Л.А. 
Матеріально-відповідальна особа – Вербов О.О. 
Голова комісії – Заступник керівника Власюк О.П. 
Члени комісії:  
Головний інженер – Корнійчук А.П. 
Бухгалтер – Приступа В.О. 
Технолог – Стрелець Т.П. 
Завдання: 
1) скласти Акт приймання-передачі основних засобів на підставі Розпорядження про проведення огляду 

від 12.03 поточного року № 11. 
2) здійснити записи в Журналі господарських операцій; 
3) відкрити 12.03 поточного року Інвентарну картку № 6812 

 

Журнал господарських операцій 

 

№ Зміст Сума Д К КЕКВ 

Касові Фактичні 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________                      Типова форма № 03-1 (бюджет) 

    (назва установи)                                               Затверджено 

Наказ Головного управління Державного казначейства 

України та Державного  

комітету статистики України  

від  02.12.97р.   № 125/70 

 

Ідентифікаційний                                                                        Код за ДКУД 

 

код ЄДРПОУ  

 

 

                                                                                      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

_____________________                     
                         (посада; 

  А К Т      __________________________ 

ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ    прізвище, ім’я та по батькові; підпис) 

ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ     “______”_____________19__р. 

                                            

Номер 

документа 

  Дата 

складан-

ня 

Особа, відповідальна за 

зберігання основних засобів 

   

Зда-

вач 

Одер-

жува

ч 

Дебет Кредит Первіс- 

на /ба- 

лансова/ 

вартість 

Ін- 

вен- 

тар- 

ний 

номер 

Знос Рік ви- 

пуску 

/побудо- 

ви/ 

Дата  

введен- 

ня в експ 

луатацію 

/місяць, 

рік/ 

Номер 

паспор- 

та 
раху- 

нок, 

субра- 

хунок 

код 

аналі- 

тично- 

го облі- 

ку 

раху- 

нок, 

субра- 

хунок 

код 

аналі- 

тично- 

го облі- 

ку 

відділ, 

дільниця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

 

На підставі наказу, розпорядження__________________________________________________ 

від “____” ___________ 200__ р.     № ____                        проведено огляд ________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                 (найменування об’єкта) 

що приймається/передається/ в експлуатацію від _____________________________________ 

У момент прийняття /передачі/ об’єкт знаходиться в __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                          ( місцезнаходження об’єкта) 

 

Коротка характеристика об’єкта ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зворотний бік типової форми 03-І (бюджет) 

 

Об’єкт технічним умовам відповідає_________________________________________________ 

                                           не відповідає 
__________________________________________________________________________________________ 

       (вказати, що саме не відповідає) 

доробка   не потрібна ____________________________________________________________ 

                 потрібна                              ( вказати, що саме потрібно) 

 

Результати випробування об’єкта___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Висновок комісії _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Додаток. Перелік технічної документації _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Голова комісії     ____________      __________      _____________________ 
                                     (посада)       (підпиc)                (прізвище та ініціали) 

 

Члени комісії      ____________                 __________           _____________________ 

                                 (посада)                      (підпис)                 (прізвище та ініціали) 

                            ____________                 __________           _______________________ 

                                  (посада)                      (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

                             ____________                  __________           _______________________ 

                                  (посада)                        (підпиc)                  (прізвище та ініціали) 

 

Об’єкт основних засобів прийняв______    ______   ______________________ 

                                                        (посада)     (підпис)    (прізвище та ініціали)   

 

 

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки 

                         або переміщення об’єкта 

 

 

“____” ____________  ________ р. 

 

 

Головний бухгалтер        _____________________________ 
                                         (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова форма № 03-6 (бюджет) 

______________________________________  Затверджено  

(назва  установи)                             Наказ Головного управління Державного 

казначейства України та Державного 

комітету-статистикиУкраїни 

від  02.12.97р. № 125/70 

Ідентифікаційний  

код ЄДПОУ                            Код  за  ДКУД                               
 

 

    ІНВЕНТАРНА  КАРТКА  № _______ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

____________________________________________________________________ 

(повна назва об’єкта і його призначення) 

____________________________________________________________________ 

( найменування  заводу-виробника) 

____________________________________________________________________                       

(місцезнаходження  об’єкта) 

____________________________________________________________________ 

(матеріально відповідальна особа) 

Паспорт 

креслення,  

 модель, тип, 

марка 

Завод- 

ський 

№ 

Дата 

випуску 

(вигото-

влення) 

Дата і № 

акта про 

введення в 

експлуата-

цію 

Інвентар- 

ний № 

Синтетич- 

ний 

рахунок, 

субраху- 

нок 

Первин-

на 

вартість 

Знос Останній рік 

нарахуван- 

ня зносу 

         
Дорогоцінні 

метали 

Відмітка про оприбут- 
кування  

Відмітка     про    вибуття 

най

ме- 
в м 

а 

бухгалтерський  

запис 

бухгалтерський  

запис 

Причина  вибуття 

ну- 

ван 
и с дата №  м/о дата №  

ня д а      
        
Реконструкц., модерніз. Капітальний     ремонт 
бухгалтерський запис бухгалтерський    запис 
дата № сума дата № сума дата № сума дата № сума 

            
            
            

 

Зворотний бік типової форми № ОЗ-6(бюджет) 

 

Внутрішнє   переміщення 

накладна к  у  д  и   накладна к  у  д  и 

дата № дата № 

      

      

      

Коротка  індивідуальна  характеристика об’єкта (предмета) 

Найменування  ознак, 

що  характеризують  

 об’єкт 

Основний 

об’єкт 

Найважливіші  пристосування  і   прилади, 

що  належать  до  основного  об’єкта 

    
найменування найменування найменування найменування 

      

      

Картку заповнив _____________ _____ р.  ________________________________ 
                      ( посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

___________________________________                             Типова форма № 274 (бюджет) 
                       (назва установи)                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Державного казначейства України 

Ідентифікаційний                                                                       27.07.2000 р. № 68 
код за ЄДРПОУ                                                                                   Код за ДКУД 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № ___ 

за _________________ 200 __ р. 

 

 
№ 

з/п 

Підстава (посилання на 
документи або зміст запису) 

За дебетом субрахунку За кредитом субрахунку Сума 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Усього:  

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером…______________ 

 

Виконавець: __________________             _____________________         ____________________________ 
                                         (посада)                                                   (підпис)                                              (ініціали і прізвище) 

Перевірив: ___________________              _____________________         ____________________________ 
                                         (посада)                                                   (підпис)                                              (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: ___________             _____________________   “__” ____________________ 200 _ р. 
                                          (підпис)                               (ініціали і прізвище) 

 

Додаток на ______________________ аркушах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача 19. Облік безоплатного отримання необоротних активів 

 

Здолбуніським територіальним центром соціального обслуговування отримано безоплатно комп’ютер 
вартістю 2650 грн. Сума зносу складає 1100 грн. Відобразити наведені операції в обліку.  

Журнал господарських операцій 

 

№ Зміст Сума Д К 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 
Задача 20. Облік зносу основних засобів 

На основі наведених в таблиці даних скласти Відомості нарахування зносу по групах основних засобів 
Інституту медицини, визначивши при цьому річну норму зносу для об’єктів даної групи, враховуючи, що Блок 
безперебійного живлення був введений в експлуатацію у травні поточного року. Зафіксувати нарахування 
зносу у Меморіальному ордері ф. 274. 

Таблиця 8.8 
Фрагменти інвентарних карток 

№ 
з/п 

Інвентарний 
номер 

Найменування об’єкта 
основних засобів 

Первісна 
вартість, грн. 

Нараховано знос станом на 
початок року, грн. 

1 10310003 Адміністративна будівля 978000,00 440100,00 
1 10480133 Системний блок EVEREST 1767,00 884,00 
2 10480094 Блок безперебійного 

живлення 
1095,00 0,00 

3 10520002 Легковий мікроавтобус DFM 61500,00 18450,00 
4 10640089 Стіл робочий «Монарх-2» 2070,00 2070,00 

 
Задача 21. Облік ремонтів необоротних активів 

 
У березні 2011 року в Рівненській обласній лікарні підрядною організацією було проведено 

капітальний ремонт хірургічного корпусу, що фінансувався за рахунок коштів загального фонду. Для 
забезпечення проведення ремонту 1.03.2011 на реєстраційний рахунок лікарні було зараховано асигнування 
із місцевого бюджету в розмірі 8970 грн. для перерахування авансу підрядній організації у розмірі 30% 
вартості капітального ремонту. 2.03.11 аванс було перераховано підрядній організації. 23.03.11 прийнято 
капітальний ремонт на основі "Акту прийняття-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 
об'єктів" згідно Акту виконаних робіт на суму 25567.78 грн., (в т.ч. ПДВ 20%). 27.03.11 на рахунок лікарні 
зараховано асигнування для перерахування підрядній організації суми заборгованості. Відобразити в обліку 
наведені господарські операції.  
 

Журнал господарських операцій 

 

№ Зміст Сума Д К КЕКВ 

Касові Фактичні 

  

 

     

  

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Зміст Сума Д К КЕКВ 

Касові Фактичні 

 

       

       

       

       

 
Задача 22. Синтетичний облік реалізації необоротних активів 

 

На балансі бюджетної установи обліковується автомобіль первісною вартістю 33200 грн., придбаний за 
рахунок коштів спеціального фонду. Зношення нараховано в сумі 33200 грн. (100%). Послуги експерта 
підлягають оплаті в сумі 750 грн. Послуги з техогляду автомобіля та оформлення документів, пов’язаних з 
реалізацією транспортних засобів під час зняття автомобіля з облікув ДАІ підлягають оплаті у розмірі 85 грн. 
Експертна оцінка автомобіля згідно з експертним висновком становить 7200 грн. (зокрема ПДВ – 1200 грн.). 
Автомобіль було продано за 7200 грн. (у т.ч.ч ПДВ) на умовах передоплати. Бюджетна установа є платником 
ПДВ. Відобразити в обліку господарські операції.  

Журнал господарських операцій 

 

№ Зміст Сума Д К 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

(назва установи)            Типова форма №ОЗ-12 (бюджет) 

             Затверджено 

Наказ Головного управління Державного  казначейства 

України та Державного 

комітету статистики України  

            від  02.12.97р.  № 125/70 

 

Ідентифікаційний   

код ЄДРПОУ   Код за ДКУД  

 

 

Відомість 

нарахування зносу на основні засоби 

за      20      р. 

 

 

№ Інвентарний Номер Найменування  Первісна Річна норма Нараховано знос (грн.) 

п/п номер субрахунку основних засобів (балансова) 

вартість 

зносу на початок 

року 

за 20      р. на кінець року 

(гр. 7 +гр. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   Усього:      

 

 

 



Задача 23. Облік списання необоротних активів 

 

На підставі висновку комісії, призначеної Наказом ректора Інституту медицини від 12 лютого 
поточного року № 80-32 було проведено огляд блоку ВЦ 596336 (інвентарний номер 10480265), вартістю 
1244,00 грн., 1988 р. випуску (введений в експлуатацію 21.01.1988 р.), що знаходився в експлуатації на 
медичному факультеті на кафедрі анатомії (матеріально-відповідальна особа Петров Василь Пилипович). 
Комісією було встановлено, що даний блок є фізично та морально застарілим, так як був у складі ЕОМ які 
працювали на перфоленті. Окрім того, на даний об’єкт було нараховано знос у розмірі 100%. Виявлено деталі 
та вузли, придатні до подальшого використання.  

За результатами списання на підставі наказу № 89 від 17.05 поточного року було вилучено металів 
кольорових 2 кг. на суму 30,00 грн. та металів чорних 5 кг. на суму 35,00 грн.; деталей та вузлів, придатних до 
подальшого використання на суму 89,00 грн. (3 шт.) 

Завдання: 

1. оформити Акт про списання основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних 
активів від 16.05 поточного року № 708. 

2. відобразити наведені операції в кореспонденції субрахунків. 
Журнал господарських операцій 

 

№ Зміст Сума Д К 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

____________________________ 

(назва установи) 

 Типова форма N ОЗ-3 (бюджет) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління Державного 

казначейства України та Державного 

комітету статистики України 

від 2 грудня 1997 р. N 125/70 

Ідентифікаційний  Код за ДКУД   

код ЄДРПОУ     

Затверджую 

________________________________ 
(посада; 

________________________________ 
прізвище, ім'я та по батькові; підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

АКТ 

про списання основних засобів 

     Номер  

документа 

Дата  

складання 

       

Відділ Дебет Кредит Сума Знос Інвентарни

й номер рахунок, 

субрахунок 

код аналітичного 

обліку 

рахунок, 

субрахунок 

код аналітичного 

обліку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) _____________________________________________-від 

"___" ____________20__ р. N ______ 

на підставі __________________________________________________________________________________________________________ 

здійснила огляд  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування об'єкта) 

У результаті огляду комісія встановила щодо об'єкта: 

1. Надійшов в установу: "___" ____________19__ р. 

2. Кількість ремонтів _________________ на суму __________________________________________ грн. 

3. Маса об'єкта за паспортом: 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Наявність дорогоцінних металів: 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Технічний стан та причина списання:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  Код 

   

Устаткування Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, 

місяць, рік ВИД Код 

9 10 11 12 

    

Висновок комісії: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Додаток: перелік документів, що додаються ____________________________________________ 
Голова комісії __________________ 

(посада) 

__________________ 

(підпис) 

_____________________ 

(прізвище та ініціали) 

Члени комісії __________________ 

(посада) 

__________________ 

(підпис) 

_____________________ 

(прізвище та ініціали) 

 __________________ 

(посада) 

__________________ 

(підпис) 

_____________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет) 
 

 

Розрахунок результатів списання об'єкта 
 

Витрати по списанню Надійшло від списання  

Найменування 

документа 

статті 

витрат 

сума найменування 

документа 

вид кількість сума 

цінностей   

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Результати списання: 

______________________________________________________________________ 

У картці N ________ вибуття основних засобів відмічено. 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Головний бухгалтер ___________________________________ 
                (підпис)             (прізвище та ініціали) 

 

 

Тема 8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Задача 24. Синтетичний облік надходження нематеріальних активів 

 
Бюджетною установою 16.11.10 оприбутковано нематеріальний актив  вартістю 1600 грн. (у т.ч. ПДВ). 

Вартість його налаштування становить 300 грн. (у т.ч. ПДВ). 17.11.10 перераховано постачальнику суму 
заборгованості. Відобразити операції в бухгалтерському обліку. 

Журнал господарських операцій 

№ Зміст Сума Д К КЕКВ 

Касові Фактичні 

       

       

       

       

       

 

Тема 9. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

 

Задача 25. Облік придбання матеріалів 
 

Установою було придбано папір ксероксний (100 уп. за ціною 30.00 грн.) – у т.ч. ПДВ на умовах післяоплати. 

Витрати на транспортування становлять 50 грн., у т.ч. ПДВ. 

Відобразити в обліку господарські операції, якщо: 

А) папір придбаний за рахунок загального фонду; 

Б) папір придбаний за рахунок спеціального фонду, установа зареєстрована як платник ПДВ і папір 

призначений для надання послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В) папір придбаний за рахунок спеціального фонду, установа не зареєстрована як платник ПДВ 

 

Журнал господарських операцій  

А) 

№ Зміст Сума Д К 

1 Здійснено попередню оплату  3000 364 321 

2 Оприбутковано папір 2500 234 364 

3  Віднесено суму ПДВ на видатки установи 500 801 364 

     

     

 

Б) 

№ Зміст Сума Д К 

1 Здійснено попередню оплату  3000 364 321 

2 Оприбутковано папір 2500 234 364 

3  Віднесено суму ПДВ на видатки установи 500 801 364 

     

     

 

В) 

№ Зміст Сума Д К 

1 Здійснено попередню оплату  3000 364 321 

2 Оприбутковано папір 2500 234 364 

3  Віднесено суму ПДВ на видатки установи 500 801 364 

     

     

 

Задача 26. Облік списання матеріалів 
 

На 1 липня в бюджетній установі в залишку було 10 л миючого засобу (ціною 7,00 грн. за 1 л), що був 

придбаний за рахунок спеціального фонду. Протягом місяця на умовах післяоплати було придбано миючий засіб у 

таких кількостях: 

5 січня – 6 л за ціною 7,3 грн. 

8 січня – 8 л за ціною 7,8 грн. 

18 січня – 15 л за ціною 8,2 грн. 

(ціни наведені без ПДВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У цьому ж місяці було відпущено миючий засіб:  

10 січня -  20 л, 20 січня – 13 л. 

Відобразити господарські операції в обліку та визначити вартість відпущених матеріалів за методом 

середньозваженої собівартості. Установа не є платником ПДВ. 

Журнал господарських операцій  

№ Зміст Сума Д К 

1 Здійснено попередню оплату  3000 364 321 

2 Оприбутковано папір 2500 234 364 

3  Віднесено суму ПДВ на видатки установи 500 801 364 

     

     

     

 

 

Задача 27. Облік операцій з вибуття запасів 

Відобразити в бухгалтерському обліку списання у вересні поточного року матеріальних цінностей, 
наведених в таблиці, придбаних за рахунок коштів загального фонду. Скласти меморіальний ордер № 13 
«Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» 

Таблиця  
Вибуття запасів за вересень поточного року 

№ 
з/п 

Дата  
Назва та 

номер 
документа  

Найменування 
запасів 

Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Ціна, 
грн./ 

од. 

Матеріально 
відповідальна особа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Номер 
МВО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 10.09 Акт на 
списання № 
171 

Ручки кулькові 
шт. 90 1,58 Артемюк А.І. 010 

2. 15.09 Акт на 
списання № 
244 

Фарба Фасадна 
Водоемульсійна - 
Deko Fassagen Ultra  

уп/16кг 5 142,00 
Вангородська 

Н.А. 
036 

3. 19.09 Накладна 
№ 654 

Вата н/с 50г 
уп. 50 2,10 Трохименко В.І. 260 

 
Задача 28. Облік МШП 

 
Бюджетною установою придбано МШП вартістю 720 грн. (в т.ч. ПДВ). на умовах післяоплати. МШП 

придбано за рахунок загального фонду. Протягом місця видано зі складу в експлуатацію МШП на суму 300 
грн. Відобразити в обліку господарські операції, якщо бюджетна установа є платником ПДВ. 

Журнал господарських операцій  

№ Зміст Сума Д К 

1 Здійснено попередню оплату  3000 364 321 

2 Оприбутковано папір 2500 234 364 

3  Віднесено суму ПДВ на видатки установи 500 801 364 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Задача 29. Облік фондів бюджетної установи 

 

Визначіть розміри фонду у необоротних активах та фонду у малоцінних швидкозношуваних 
предметах на кінець року, на основі даних таблиці. 

Таблиця  
Наявність та рух необоротних активів та МШП 

№ 
з/п 

Показники та зміст операцій 
Сума, 

тис.грн. 
Фонд в необоротних 

активах 
Фонд в 
МШП 

1. 
Первісна вартість необоротних активів на початок 
року 

10 000    

2. 
Балансова вартість необоротних активів на початок 
року 

6 000    

3. Оприбутковано протягом року необоротні активи 5 000    

4. 
Змінено вартість необоротних активів після 
дооцінювання 

1 000    

5. 
Змінено вартість необоротних активів після 
уцінювання 

2 000    

6. 
Списано протягом року з балансу необоротні активи 
(повністю зношені) 

3 000    

7. Нараховано знос необоротних активів 4 000    

8. 
Відображено суми за невведеними в експлуатацію 
об’єктами капітального будівництва 

5 000    

9. 
Прийнято в експлуатацію об’єкти незавершеного 
капітального будівництва 

2 000    

10. Первісна вартість МШП на початок року 1 000    
11. Оприбутковано протягом року МШП 500    

12. 
Списано протягом року МШП, які стали 
непридатними 

400    

 

Фонд в необоротних активах =  
 
Фонд в МШП =  

 

Задача 30. Облік результатів виконання кошторису 

 
На підставі наведених нижче даних визначити результат виконання кошторису доходів і видатків ВНЗ за 
бюджетний рік. 

№ 
з/п 

Зміст операції 
Сума,  
грн 

Дебет Кредит 

1 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) отримані за поточний рік 
асигнування загального фонду бюджету  

2800000 
  

2 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, 
отриманими від надання освітніх платних послуг 

1200000 
  

3 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, 
отриманими від надання в оренду приміщень 

15 000 
  

4 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, 
отриманими від надання студентам для проживання кімнат гуртожитку 

55 000 
  

5 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, 
отриманими як благодійні та спонсорські внески 

25 000 
  

6 Списані видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету 2800000   

7 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від надання освітніх 
платних послуг 

1000000 
  

8 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від надання в оренду 
приміщень 

150000 
  

9 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими як благодійні та спонсорські 
внески 

5000 
  

10 
Списано суми дебіторської заборгованості після завершення терміну позовної давності (за загальним 
фондом) 

1000 
  

11 
Списано суми кредиторської заборгованості після завершення терміну позовної давності (за 
спеціальним фондом) 

1500 
  

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом = 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 11. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Задача 31. Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків 

На підставі наказу «Про інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів, бланків суворої звітності та розрахунків» Фонду державного майна України було встановлено такі 
факти: 

1. Виявлено нестачу та встановлено винних осіб: 

№  
з/п 

Назва об’єкта Винна особа Кількість 
Вартість  
об’єкта 

1 Кондиціонер Калач А. Я. 1 шт. 1500 грн 

2 М’ясо 
Скибко А. М. (відшкодовано 50% 
готівкою, 50% - із заробітної плати) 

5 кг 100 грн 

3 Відро оцинковане (МШП на складі) Яворський А. М. 1 шт. 12 грн 

 
2. Вжито заходів зі стягнення суми нестач з винних осіб (умовно індекс інфляції становить 1,02). 

Відобразити в обліку господарські операції 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п Зміст господарської операції Сума,  

грн 
Д К 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


