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ВСТУП 

 



Бухгалтерський облік у бюджетнних установнах має свої особливності, 

адже ці структунри створююнться для забезпенчення виконанння функцій 

держави. Бюджетні установи фінансуються за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів, які надходять їм безповоротно, окрім цього вони працюють 

для задоволення соціальних культурних та інших потреб суспільства, а не задля 

отримання прибутку. Економічні перетвонрення, що відбуванються в Україні, 

потребунють переглянду основнинх, принципнових положеннь побудовни 

бухгалтнерської системи. Найбільш специфічними об’єктами обліку в 

бюджетних установах є доходи та витрати. У загальній системі бухгалтерського 

обліку бюджетних установ саме облік доходів і витрат є найскладнішим і 

найвідповідальнішим, потребує найдокладнішого розроблення й опрацювання. 

Вибір теми дослідження обумовлнений тим, що проблемнам обліку і 

контролню доходів та витрат в умовах ринковинх відносинн надаєтьнся важливе 

значенння, але вони ще мало вивчені і досліджнені в вітчизнняній науці і практицні.  

Дослідженню актуальнних питань бухгалтнерського обліку в бюджетнних 

установнах приділянють увагу такі вітчизнняні вчені та практикни як П. Й. Атамас, Р. 

Т. Джога, Т. В. Канєва, Ю. С. Рудченкно, С. В. Свірко, Н. І. Сушко, І. Т. Ткаченкно, 

О. О. Чечулін на та інші. Проте, вітчизнняний бухгалтнерський облік у бюджетнній 

сфері не є ідеальнним і вимагає реформунвання. 

Мета роботи полягає в досліджненні теоретинчних і практич нних аспектінв 

організнації обліку і контролню доходів та витрат у бюджетнних установнах, розробцні 

шляхів їх вдосконналення. Для досягненння мети були поставлнені такі завданння:  

 дослідити теоретинчні основи організнації обліку: економінчну сутністнь 

та класифінкацію, визнанння та оцінку доходів а витрат;  

 розглянути норматинвно-законодавчу базу з обліку доходів та витрат;  

 проаналізувати організацію обліку доходів та витрат,  а також 

основні фінансонві показнинки діяльнонсті досліджнуваної установни;  

 провести аналіз залежнонсті доходу від фінансонво-економічних 

показнинків ;  

 запропонувати шляхи вдосконналення обліку та контролню доходів та 

витрат у бюджетнних установнах. 



Об'єктом досліджнення є організація обліку та контролню доходів та витрат 

на прикладні Сосницьнкого районнонго територніального центру соціальнного 

обслуго нвування (надання соціальнних послуг).  

Предметом досліджнення є процес організнації обліку та контролню доходів 

та витрат в бюджетнних установнах. 

У процесі досліджнення викориснтано наукові методи, які базують нся на 

діалектничному методі пізнанння явищ і процесі нв та сукупні нсть загальн нонаукових 

теоретинчних методів досліджнення. Також застосонвано методи індукцінї та 

дедукцінї, теорети нчного узагальннення і порівнянння, метод моделювнання, логічний 

метод, метод спостереження, кореляційно-регресійний аналіз. 

Інформаційна база досліджнення. В ході досліджнення сучаснонго стану 

організнації обліку доходів та витрат бюджетн них установ було вивчено 

норматинвно-законодавчі акти, якими регулюєнться бухгалтнерський облік у 

бюджетнних установнах (закони, націонанльні стандарнти, накази та постанонви), 

міжнарондні стандарнти, наукові статті, моногранфії вітчизнняних і зарубіжнних 

економінстів з обліку й контролню доходів та витрат. Вивчаючни стан організнації 

обліку доходів та витрат на досліджнуваному об’єкті викориснтовувалися дані його 

обліку та звітноснті. 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИнЧНІ АСПЕКТИ  ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА 

ВИТРАТ БЮДЖЕТНнИХ УСТАНОВн 

1.1 Основні поняття, визнанння та класифінкація доходів та витрат 

бюджетнних установн 

 

Діяльність бюджетнних установ передус нім спрямовнана на задоволнення 

соціальнних та культур нних потреб суспільнства та держави. Відповіндно до 

Бюджетнного кодексу України бюджетн на установна – це заклад, установна чи 

організнація, яка створенна органамни державнної влади, та здійснюнє свою діяльнінсть 

виключнно за рахунок коштів, що надходя нть із державнного чи місцевонго бюджетінв 

[4].  



Більшість бюджетнних організнацій (установ) мають неприбунтковий 

характенр, тобто в основнінй меті їх діяльнонсті не лежить отриманння прибуткну. 

Некомернційний характенр діяльнонсті установ полягає у наданні населеннню 

безоплантних послуг, пов’язаних з різними сферами діяльнонсті людини.  

Процес надання нематерніальних послуг бюджетнними установнами є 

основнинм і відпові ндно найскланднішим видом діяльнонсті. Даний процес 

характенризується досить високимни матеріанльними та фінансонвими витратанми, 

які виникаюнть і накопичнуються протягонм року; порівнюнються із їх доходамни 

(асигнуваннями), і, в результнаті, визначанється результнат виконанння кошторинсу за 

поточнинй рік [1] .  

Основним завданнням бухгалтнерського обліку у процесі діяльно нсті 

бюджетнної установни є забезпенчення повного, точного та своєчаснного 

відобранження всіх господанрських операцінй, в тому числі доходів і видаткінв . 

Сутність поняття доходи в бюджетнних установнах має дещо інше значенння 

порівнянно з цим же поняттянм для підприєнмств. Це обумовлненими низкою 

особливностей відноснно умов їх функціоннування.  

Різні джерела по різному трактують визначення поняття «доходи» 

(табл.1.). 

Таблиця 1.1 - Визначенння поняття «доходи бюджетнних установн» за 

різними джереланми 

 Джерело Визначення доходу 

1. 
НП(С)БОДС 101 

«Подання фінансонвої 

звітноснті» 

Доходи – збільшенння економінчних вигід у вигляді 

надходжнення активів або зменшен ння зобов'язань, які 

призводнять до зростанння власногно капіталну (за винятконм 

зростан ння капіталну за рахунок внесків власник на) [30]. 

2. Міжнародні 

стандарнти 

бухгалт нерського 

обліку для 

державнного сектору 

(МСБОДС) 

Доходи – валове надходжнення економінчних вигод або 

потенціналу корисно нсті протягонм звітногно періоду, коли чисті 

активи/власний капітал зростаю нть у результ наті цього 

надходжнення, а не в результ наті внесків власникнів [29] 

3. 

Свірко С.В. 

Доходи бюджетнних установ це надходжнення грошовинх коштів, 

отримувнаних установнами за рахунок державн них коштів, для 

виконанння кошторинсу доходів і видаткінв [41]. 

4. 
Левицька С.О. 

Доходи – це отриманні з державнного та місцевонго бюджеті нв та 

генеровнані бюджетн ними організнаціями асигнувнання [23] 

5. Канєва Т.В. Доходи – це бюджетнні асигнувнання [16] 



6. 

Лемішовський В.І. 

Доходи – це суми надходжнень, до бюджетнної установни, 

одержан ні із загальнного та спеціалньного фондів для виконанння 

кошторинсу доходів і видаткінв бюджетнної установни[24] 

7. 

Черничук Л. В. 

Доходи бюджетнної установни – це кошти, які надходянть 

бюджетнній установні відповіндно до затверднженого кошторинсу 

доходів і видаткінв [46] 

8. 
Бутинець Ф.Ф. 

Доходи – кошти, які надходянть бюджетнній установні відповіндно 

до затверднженого коштори нсу доходів і видаткінв [2] 

 

Отже, аналізунючи наведенні визначенння, можна відзначнити, принципнових 

різниць у них немає, всі перелічнені автори ототожннюють їх з надходжненнями 

фінансунвання з бюджетінв.  

Згідно з БКУ доходи бюджету та бюджетнних установ поділяюнться на 

доходи загальнного та доходи спеціалньного фонду. Загальнний фонд бюджету 

охоплює всі доходи бюджету, крім тих, що призначненні для зарахувнання до 

спеціалньного фонду [1]. 

До доходів спеціалньного фонду належатнь власні надходжнення бюджетнних 

установ. Спеціалньний фонд бюджетнної установни – це кошти, які надходянть із 

конкретнною метою і викориснтовуються на відповіндні видатки за рахунок цих 

надходжнень. Доходи спеціалньного фонду бюджетнної установни складаюнться із 

власних надходжнень бюджетнних установ і доходів за іншими надходжненнями 

спеціалньного фонду. Власні надходжнення бюджетнних установ – це кошти, 

одержанні бюджетнним установнами від надання послуг, виконанння робіт, реалізанції 

продукц нії чи здійсне нння іншої діяльнонсті, з виконанння окремих доручен нь, а також 

як гранти та дарунки (благодійні внески). Власні надходжнення бюджетнних 

установ поділяюнться на дві групи, кожна з яких формуєтнься за підгрупнами. 

За НП(С)БОДС 124 «Доходи» усі доходи суб‘єктів державнного сектора 

віднесенно до двох великих груп – доходи від обміннинх операцінй та доходи від 

необміннних операцінй [30]. Під необміннними операцінями розуміюнться операцінї, 

які не передба нчають передачну активів, послуг в обмін на отриманний дохід або 

активи, проте існує можливінсть виконан ння певних умов. Господанрські операцінї з 

продажу або купівлі активів в обмін на грошові кошти, послуги, інші активи чи 

погашен ння зобов’язань називаюнться обміннинми операцінями (рис.1.1). 

 

 
Доходи суб’єктів державного сектору 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Класифікація доходів відповідно до НП(С)БОДС 124 

«Доходи» 

 

Щодо визнанння доходів, то дохід  визнаєтнься  у  разі,   якщо   існує 

ймовірнність надходж нення  суб'єкту  державнного  сектору економінчних  вигід або 

потенціналу кориснонсті,  пов'язаних з обмінноню операцінєю.  Доходом звітногно 

періоду визнаєтнься  сума  зобов'язання бюджету,  що  не  підляганє  погашеннню,  

списанонго у цьому звітномну періоді   (крім   кредитонрської   заборгонваності,  строк  

позовнонї давностні якої минув) [9]. 

Визначення витрат бюджетних установ містить НП(С)БОДС 101 «Подання 

фінансової звітності», відповідно до якого, витрати – зменшення економічних 

вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власником) [30]. 

НП(С)БОДС 135 «Витрати»  зазначанє, що витрати суб’єктів державнного 

сектору класифінкуються в бухгалтнерському обліку за такими групами:  

 витрати за обміннинми операцінями,  

 витрати за необміннними операцінями. 

 Витрати за обмінни нми операцінями включаюнть такі елементни витрат: 

 оплата праці (заробітна плата, грошове забезпенчення 

військонвослужбовців); 

 відрахування на соціальнні заходи; 

 матеріальні витрати (використання предметнів, матеріанлів, 

Доходи від обмінних операцій Доходи від необмінних операцій 

 Бюджетні асигнування  

 Доходи від надання послуг 

(виконання робіт) 

 Доходи від продажу  

 Доходи від відсотків, роялті та 

дивідендів  

 Інші доходи від обмінних 

операцій  

 Податкові надходження 

 Неподаткові надходження(збори 

та платежі) 

 Трансферти та кошти, отримані 

від підприємств, організацій,фізичних 

осіб та інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів 

 Надходження до державних 

цільових фондів 

 Зобов’язання, що не підлягають 

погашенню   



обладнанння, інвента нрю, медикамнентів та перев’язувальних матеріанлів, продуктнів 

харчуванння тощо); 

 амортизація; 

 фінансові витрати (витрати суб’єкта державнного сектору, пов’язані 

із запозичненнями згідно із законоднавством: відсоткни за користунвання кредитанми, 

премія, дисконт за цінними паперамни, витрати на обслуго нвування боргу тощо); 

 інші витрати за обміннинми операцінями (курсові різниці, витрати, 

пов’язані з реалізанцією активів, уцінка активів, втрати від зменшенння кориснонсті 

активів тощо). 

Витрати за необміннними операцінями включаюнть такі елементни витрат: 

 трансферти (субсидії, гранти, соціальнні виплати тощо); 

 інші витрати за необміннними операцінями (витрати, пов’язані з 

передачнею активів, що передаюнть суб’єкти державнного сектору суб’єктам 

господанрювання, фізичнинм особам та іншим суб’єктам державнного сектору для 

виконанння цільовинх заходів, неповерннення депозитнів тощо) [29]. 

При визнаннні витрат в обліку своєріднною особливністю є їх поділ на касові 

та фактичнні, це пов’язано з тим, що витрати на утриманння установ не завжди 

відповіндають витратанм самих установ. Касові витрати – відносянться всі виплати, 

які здійснюнються з поточнинх або реєстранційних рахункінв як готівко нвим так і 

безготінвковим шляхом перерахнувань. Фактичнні витрати - це постійн ні кінцеві 

витрати установ, що оформлюнються відповіндними докумен нтами разом з 

витратанми по неоплач неними рахунканми кредитонрів, за нараховнаною, але не 

виплаченною заробітнною платою[17]. 

Фактичні видатки, як правило, не збігаютнься з касовимни не в часі, не в сумі, 

і як правило менші за касові. Прикладнами є списанння витраченних матеріанлів, 

врахованна сума ПДВ при придбаннні матеріанлів, нараховнана заробітнна плата, 

внески до соціальнних фондів тощо.  

 Витрати визнаютнься за умови, що оцінка витрат може бути достовінрно 

визначенна, у разі зменшенння економінчних вигід та/або потенціналу кориснонсті, 

зокрема у вигляді  вибуття активу або збільшенння зобов’язання, які приводянть до 

зменшенння власногно капіталну (за винятконм зменшенння капіталну за рахунок його 



вилучен ння або розподінлення власникном) [29]. 

Витрати за необміннними операцінями визнаютнься одночас нно з вибуттянм 

активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводнить до зменшенння майбутнніх 

економінчних вигід та/або потенціналу кориснонсті, пов’язаних з викориснтанням 

цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достові нрно оцінені. 

Доходи та витрати бюджетнних установ є самостінйними об’єктами обліку, 

проте в системі бухгалтнерського обліку бюджетнних установ розгляд наються у 

взаємознв’язку, оскільк ни зв’язок між ними має причиннно-наслідковий характенр 

(рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок.1.2 - Взаємознв’язок доходів та витрат бюджетнних установ [20] 

 

Таким чином, визначення доходів бюджетних установ є аналогічним 

загальному визначенню доходів усіх суб’єктів господарювання та передбачає 

збільшення економічних вигід упродовж облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення 

зобов’язань, результатом чого є зростання власного капіталу, за винятком його 

збільшення за рахунок внесків учасників. Класифікація доходів бюджетних 

установ передбачає їх поділ: на доходи спеціального та загального фондів та 

доходи за обмінними та необмінними операціями.  
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Під витратами бюджетних установ розуміють зменшення економічних 

вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власником). Має місце досить широка їх 

класифікація. Витрати бюджетних установ поділяються у залежності від джерел 

покриття, від стану руху бюджетних коштів, а також залежно від бюджетної 

класифікації. 

1.2 Нормативно-правове регулювнання обліку доходів та витрат  

установ державнного сектору 

 

Бюджетні установни є одними з учасникнів бюджетнного процесу країни, в 

ході якого відбуванється складанння, розгляд, затверднження, виконанння і контролнь 

за виконаннням бюджетінв різних рівнів. Такі установни беруть участь у 

перерознподілі фінансонвих ресурсінв держави, виступа нючи водночанс і як 

отримувначі, і як постачанльники ресурсінв. У зарубіжнній практицні обліку на 

сьогоднні склаласня чотирирнівнева система регулювнання бухгалтнерського обліку 

та звітноснті, яка може бути застосонвана і для вітчизнняних реалій (рис. 1.3). 

Методичнні вказівкни, інструкнції, рекоменндації в системі норматинвного 

регулювнання обліку покликанні конкретнизувати основні положен ння, викладенні в 

норматинвних докуменнтах першого та другого рівнів, з урахуваннням галузевних та 

інших особливностей [18].  
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Рисунок 1.3 -  Система регулювнання бухгалтнерського обліку бюджетнних 

установ [22] 

 

Головними нормати нвно-правовими актами, що регулюю нть організнацію 

обліку у бюджетнній установ ні, є БКУ та ЗУ «Про бухгалтнерський облік та 

фінансонву звітніснть в Українін». Проте не менш важливе значенн ня в діяльнонсті 

установ державнного сектору має викорис нтання Плану рахункі нв бухгалтнерського 

обліку та інструк нції з його застосунвання, форм регістрнів синтети нчного та 

аналітинчного обліку, типових кореспо ннденцій рахункі нв та іншого [34]. 

Реформування бухгалтнерського обліку установ державн ного сектору бере 

свій початок із прийнят нтя Кабміном Постано нви «Про затверд нження Стратегнії 

модернінзації системи бухгалт нерського обліку в державнному секторі на 2018–2025 

роки» [45]. Необхіднність прийнятнтя цієї Постанонви зумовле нна нечіткинм 

законоднавчим визначеннням методів ведення бухгалтнерського обліку щодо 

установ державнного сектору; ведення нм обліку виконанння державнного й 

місцевонго бюджетінв із викориснтанням касовогно методу, а деколи і методом 

нарахувнання; консоліндацією звітноснті про виконанння бюджетінв одночаснно 

головнинми розпоряндниками коштів та органами ДКСУ, що приводи нло до 

подвійнних втрат часу і ресурсі нв, та іншим. Внасліднок цього було прийнятно 

рішення про розробл нення системи обліку, яка б відпові ндала міжнарондним 

стандар нтам, а також давала би змогу уніфіку нвати організнаційне та інформанційне 

забезпенчення бухгалт нерського обліку в державнному секторі. 

Зараз усі питання, що виникаюнть у процесі  обліку доходів, 

регламеннтуються НП(С)БО 124 «Доходи» [30]. Цей стандарнт містить інформанцію 

щодо методолногічних засад формуванння в бухгалтнерському обліку даних щодо 

доходів від обміннинх та необміннних операцінй установ державн ного сектору, щодо 

класифінкації доходів та їх визнанння й оцінки. Однак, незважанючи на те, що 

націонанльний стандарнт обліку доходів бюджетнних установ розроблнявся на базі 

відповіндних міжнарондних стандарнтів, таких як МСБОДС 9 «Дохід від операцінй 

обміну» та МСБОДС 23 «Дохід від необміннних операцінй (податки та 

трансфенрти)» [29], певні відміннності між ними існують. Перша відміннність 



полягає у тому, що за міжнарондною практикною облік доходів бюджетнної 

установни ведетьсня із застосунванням двох стандарнтів, тоді як націонанльний 

стандар нт поєднує у собі відомоснті з обліку доходів за обміннинми та необміннними 

операцінями (рис.1.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.1.4 - Порівнянльна характенристика МСБОДС 9 та НП(С)БО 124 в 

частині доходів від обміннинх операцінй [20] 

 

Основним органом, що здійснюнє розроблнення норматинвного 

забезпенчення для бюджетнних установ, є ДКСУ, до основнинх функцій якої 

належитнь встановнлення єдиних вимог щодо порядку ведення бюджетн ного 

бухгалтнерського обліку, а також розроблнення відповіндних норматинвних актів 

[46]. У статті 95 КУ визначенно загальнні основи формуванння бюджетнної системи, 

відповіндно до яких процес розподінлу суспільнного багатстнва між населеннням та 

регіонанми має здійснюнватися шляхом застосунвання таких принципнів, як 

справеднливість та неупере ндженість [19]. 
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Бюджетні установни у процесі своєї діяльнонсті викориснтовують основні 

принципни ведення бухгалтнерського обліку та складанння фінансонвої звітноснті, що 

зазначенні в Законі України «Про бухгалтнерський облік та фінансонву звітніснть в 

Українін» [42]. Законом про Державнний бюджет України визначанється розмір 

доходів, що може бути отриманний бюджетнними установнами, у вигляді 

бюджетнних асигнувнань для покриттня видаткінв, що передбанчені кошторинсом. 

Процес складанння бюджету здійснюнється із застосунванням принципну 

збаланснованості. 

Установи та організації, що утримуються за кошти бюджету, щомісячно і 

щоквартально складають фінансові звіти про виконання кошторису доходів та 

видатків і подають їх вищим організаціям та органам Державного казначейства 

у терміни, передбачені нормативними документами. Так, згідно з «Порядком 

подання фінансової звітності», бюджетні установи подають місячний звіт про 

використання бюджетних асигнувань не пізніше 5 числа місяця, наступного за 

звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, а річний — не пізніше 22 січня наступного за звітним роком. 

Склад місячної і квартальної фінансової звітності бюджетних установ 

регламентується «Порядком складання місячної та квартальної фінансової 

звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державного або 

місцевих бюджетів», який щорічно затверджує наказом ДКСУ. 

Згідно з цим Порядком квартальна звітність бюджетних установ включає 

такі форми: 

 № 1 «Баланс»; 

 № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду»; 

 № 4-1д, N° 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»; 

 № 4-2д, № 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»; 

 № 4-3д, № 4-3м «Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду»; 



 № 4-3д.І, № 4-Зм. І «Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)»; 

 № 4-4д № «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів»; 

 № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»; 

 № 7д.1, № 7м. 1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами». 

Річний фінансовий звіт бюджетних установ, крім тих форм, що подаються 

у складі квартальної звітності, додатково містить форми: 

 № 5 «Звіт про рух необоротних активів»; 

 № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»; 

 № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності»; 

 № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і 

матеріальних цінностей в бюджетних установах» [43]. 

Інструкції про порядок складання бухгалтерської звітності бюджетних 

установ переглядаються щорічно і затверджуються ДКСУ відповідно до потреб 

обліку і контролю за виконанням Закону України про Державний бюджет на 

відповідний рік. 

Отже, у результнаті здійсненних законоднавчих змін бухгалтнерський 

облік бюджетнних установ наблизинвся до загальнноприйнятих принципнів 

міжнарондної практикни. основні положення щодо класифікації, визнання та 

оцінки витрат бюджетних установ містить НП(С)БОДС 135 «Витрати», а доходів 

НП(С)БО 124 «Доходи». Зважаючи на важливість правильної організації обліку 

доходів та витрат  бюджетних установ, дане питання чітко регулюється 

законодавствомОднак сьогоднні залишаюнться невирішненими окремі питання, 

що виникли внасліднок реформунвання зазначених об’єктів обліку. 

 

1.3 Порядок організації контролю доходів та витрат 

 

У зв’язку з частими змінами законодавчої бази існують проблеми, 

пов’язані з регулюванням дохідної та видаткової частини бюджетних 



організацій. Недосконалість фінансово-бюджетної системи призводить до 

здійснення правопорушень, що завдає шкоди бюджету держави. Тому контролю 

доходів та видатків бюджетних установ надається важливе значення. 

Контроль у бюджетних установах – це сукупність заходів, які проводять 

уповноважені органи з метою перевірки законності, доцільності та ефективності 

використання установою бюджетних коштів. [37] 

Органами, що здійснюють зовнішній фінансовий контроль бюджетних 

установ, є Рахункова палата України та Державна аудиторська служба України.  

Діяльність Рахункової палати України регулюється Законом України 

«Про Рахункову палату» [38]. Державний зовнішній фінансовий контроль 

(аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового 

аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів. 

Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності, повноти 

обліку й достовірності звітності щодо доходів і витрат бюджету, встановлення 

фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, 

дотримання законодавства при здійсненні операцій з ними. 

Рахункова палата реалізує стосовно одержувачів коштів державного 

бюджету, заходи фінансового контролю (аудиту) з: 

 використання ними коштів державного бюджету;  

 достовірності здійснення розрахунків для отримання коштів 

державного бюджету.  

Однак, основним органом, що здійснює контроль діяльності бюджетних 

установ, є Державна аудиторська служба України (ДАСУ). 

ДАСУ реалізує державний фінансовий контроль через здійснення:  

 державного фінансового аудиту;  

 перевірки державних закупівель;  

 інспектування (ревізії). 

Контрольно-ревізійна робота – експертиза фінансової звітності 

бюджетної установи на основі перевірки дотримання порядку ведення 

бухгалтерського обліку, відповідності операцій законодавству, повноти 



відображення діяльності установи в її фінансовій звітності. Контрольно-

ревізійна робота завершується складанням акту або довідки. 

Головним завданням організації контрольно-ревізійної роботи є 

здійснення контролю за використанням і збереженням державних фінансових 

ресурсів, необоротних й інших активів, правильністю визначення потреби в 

бюджетних засобах і взяття зобов’язань, ефективним використанням майна, 

станом обліку та фінансової звітності, виконанням місцевих бюджетів, розробка 

пропозицій з усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх надалі. 

Порядок проведення ревізій ДАСУ визначається Законом України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» [37]. 

ДАСУ здійснюються планові та позапланові ревізії (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 - Умови та терміни проведення планових та позапланових 

ревізій ДАСУ 

 Планова ревізія Позапланова ревізія 

Умови 

проведення 

Проводиться за сукупними показниками 

діяльності підконтрольних установ за 

письмовим рішенням керівника органу 

державного фінансового контролю не 

частіше одного разу на календарний рік. 

Здійснюється лише за 

наявності підстав для її 

проведення на підставі 

рішення суду, не може 

проводитися частіше одного 

разу на квартал 

Термін 

проведення 
Не повинен перевищувати 30 робочих днів 

Не повинен перевищувати 

15 робочих днів 

Подовження 

термінів 

проведення 

Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії 

можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 

15 робочих днів 5 робочих днів 

 

Найвідповідальнішими об’єктами державнного фінансонвого контролню 

бюджетнних установ справеднливо вважати доходи і витрати. Зміна класифінкації, 

умов визнанння, оцінки та обліку доходів і витрат вимагає оновленння організнації 

та методикни їх контролню. При цьому найбільнш ефективнним є розкритнтя 

теоретинчних аспектінв контролню у поєднаннні з їх практичнним застосунванням на 

прикладні конкретнної установни. Правильнність ідентифнікації установною доходів і 



витрат у складі відповіндних груп та обрання для їх відобранження належнинх 

рахункінв бухгалтнерського обліку має пріоритнетне значенння при переходні на 

викориснтання стандарнтів бухгалтнерського обліку, оскількни від цього залежитнь 

достовінрність усього масиву обліковної інформанції [29].  

Процес контролню у будь-якому випадку повинен розпочи ннатися з 

організнації і плануванння майбутнніх контролньних процедунр. Надзвичнайно 

важливе значенння при цьому має розробкна організнаційної моделі контролню, що 

включає об’єкти та джерела контролню, методичнні прийоми контролню, форми 

узагальннення результнатів контролню [46].  

Об’єктами (завданнями) контролню доходів і витрат є: 

 визначення законнонсті формуванння кошторинсу бюджетнної установни; 

 перевірка дотриманння існуючо нго порядку виконан ння кошторинсу 

установною; 

 встановлення повноти та правильнності відобранження в 

бухгалтнерському обліку інформанції про доходи і витрати. 

Джерела інформанції для контролню доходів на витрат бюджетнних установ:  

 положення про бюджетнні організнації, централнізовані бухгалтнерії 

бюджетнних установ, кошторинси на утриман ння бюджетн них установ, розрахуннки 

за кодами економінчної класифінкації видаткінв, накази про обліков ну політик ну, 

внутрішнні регламеннти та розпоряндження щодо господа нрсько-фінансової 

діяльнонсті; 

 первинні докумен нти, обліков ні регістрни (меморіальні ордери, 

відомоснті аналітинчного обліку, оборотнні відомоснті, книги (картки складсьнкого 

обліку), книга Журнал-Головна; 

 фінансова звітніснть: баланс, звітніснть про виконанння кошторинсів; 

 акти попереднніх ревізій і перевірнок бюджетнних установ різними 

відомстнвами державнного контролню, а також підрозд нілами 

внутрішнньогосподарського контролню [49]. 

Контрольні процедунри відбуванються у два етапи. На першому - 

перевірняють законнінсть формуванння кошторинсу установни через встановнлення 

доцільнності та правильнності розрахуннку суми запланонваних витрат та їх 



віднесенння до відпові ндних кодів. Також перевір няється відпові ндність зазначенних 

витрат потребанм установ, визначанється правильнність проведенння розрахуннків. 

Також вказанинй етап передбанчає перевірнку правильнності дотриманнню порядку 

оформленння, законнонсті затверднження, відповіндності даних.  

На другому - перевірняють дотриманння виконанння затверднженого 

кошторинсу шляхом перевірнки затверд нжених і одержанних асигнувнань з 

проведенними витратанми в розрізі кожної складовної таких витрат. Перевірнці 

підляганє докуменнтальне оформленння всіх операці нй і відобранження їх на рахунка нх 

[50].  

Отже, контролнь у бюджетнних установнах є головнинм джерело нм інформанції 

для встановнлення законнонсті, доцільн ності та ефективнності викориснтання 

бюджетнних коштів. Досягненння мети фінансонвого контролню можливе за умови 

належнонї організнації та методикни його проведенння із врахуваннням змін, котрі 

відбулинся у сфері бухгалтнерського обліку. ДАСУ є головним органом, що 

реалізує державний фінансовий контроль через здійснення державного 

фінансового аудиту, перевірки державних закупівель, інспектування (ревізії). 

Джерелами контролю є нормативні та облікові документи.  

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОнВУВАННЯ 

 

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика Центру 

 

Сосницький районнинй територніальний центр соціальнного обслуго нвування 

(надання соціальнних послуг) є спеціалньною установною системи органів праці та 

соціальнного захисту населенння, що надає через свої структунрні підроздніли різні 

види соціальнних послуг на безоплантній основі, які спрямовнані на підтримнання 

життєдіняльності, соціальнної активнонсті та повноціннного життя у суспільнстві 

пенсіоннерів, інваліднів, одинокинх непраценздатних громадянн, інших соціальнно 

незахищнених верств населенння. 



Основним завданнням Центру є надання соціальнних послуг,які спрямовнані 

на підтримнання життєдіняльності і соціальнної активнонсті самотнінх 

непраценздатних громадянн, які не мають працезднатних рідних (дружини 

/чоловіка, батьків, дітей), що повинні забезпенчити їм догляд та допомогну, або 

рідні є громадяннами похилогно віку чи визнані інваліднами в установнленому 

порядку [31]. 

Бухгалтерський облік в Територніальному центрі здійснюнється  

бухгалтнерією  самостінйно відповіндно до правил, встановнлених ДКСУ. 

Організнація бухгалтнерського обліку та звітноснті в установні здійснюнється 

відповіндно до чинного законоднавства, а також Положенння про обліковну політикну. 

Основними завданннями бухгалтнерії як структунрного підрозднілу 

Сосницьнкого територніального центру соціальнного обслуго нвування є:  

 ведення бухгалтнерського обліку фінансонво-господарської діяльнонсті 

Центру та складанння звітноснті; 

  відобранження у докуменнтах достовінрної та у повному обсязі інформанції 

про господанрські операцінї і результнати діяльнонсті, необхіднної для оператинвного 

управлі нння бюджетнними призначненнями (асигнуваннями) та фінансонвими і 

матеріанльними (нематеріальними) ресурсанми;  

 забезпенчення дотриманння бюджетнного законоднавства при взятті 

бюджетнних зобов’язань, своєчаснного подання на реєстранцію таких зобов’язань, 

здійсненння платежінв відповіндно до взятих бюджетнних зобов’язань, достовінрного 

відобранження операцінй у бухгалтнерському обліку та звітноснті;  

 контролнь за раціонанльним викориснтанням коштів структунрними 

підрозднілами;  

 забезпенчення контролню за наявніснтю і рухом майна, викориснтанням 

фінансонвих і матеріанльних (нематеріальних) ресурсінв відповіндно до 

затверднжених норматинвів і кошторинсів;  

 запобігнання виникненнню негативнних явищ у фінансонвогосподарській 

діяльнонсті, виявленння і мобілізнація внутрішнньогосподарських резервінв установни. 

Центр застосонвує меморіанльно-ордерну форму рахівнинцтва. При цьому 

викориснтовуються регістрни синтетинчного обліку – меморіанльні ордери, 



аналітинчного – книги і картки. Узагальннюючим регістрном є книга Журнал-

головна.  

Перевірнені та прийнятні докуменнти системантизуються за датами здійсненння 

операцінй іоформлняються меморіанльними ордерамни – накопичнувальними 

відомоснтями, яким присвоюнються постійнні номери. Бухгалтнерський облік 

частковно автоматнизований.  

За дотриманння правил бюджетнної дисциплніни і правильнну організацію 

бухгалтнерського обліку відповіндальність несуть директонр і головнинй бухгалтнер. 

Кошти установни обліковнуються на реєстранційних рахунка нх в ДКСУ. 

Територіальний центр здійснюнє свою діяльнінсть у відповіндності до 

затверднженого кошторинсу, який є основнинм фінансонвим докуменнтом, що 

підтвернджує повнованження на отриманння доходів та здійсненння видаткінв та 

визначанє обсяг та напрями коштів для виконанння відповіндних функцій та 

досягненння цілей, визначенних на рік відповіндно до бюджетнних призначнень. 

Додатково до кошторинсу Центр складає план асигнувнань. План асигнувнань 

із загальнного фонду бюджету являє собою помісячнний розподінл асигнувнань, 

затверднжених у кошторинсі для загальн ного фонду, за скороченною формою 

економінчної класифінкації, який регламеннтує взяття установною зобов'язань 

протягонм року.  

Динаміку фінансонвих надходжнень Сосницьнкого районнонго 

територніального центру соціальнного обслуго нвування населенння ( надання 

соціальнних послуг)  наведенно на рисунку 2.1. 

 



 

Рисунок. 2.1 - Динамікна доходів Сосницьнкого районнонго територніального 

центру соціальнного обслуговування 

 

На графіку видно, що доходи загальнного фонду значно перевищнують 

доходи спеціалньного фонду. Але обидва показнинки мають позитивнну тенденцнію 

до збільшенння. 

Аналіз виконан ння кошторинсу є однією з важливинх складовних комплекнсного 

економінчного аналізу фінансонво-господарської діяльнонсті бюджетнної установни.  

Інформаційною базою аналізу виконанння кошторинсу доходів та видаткінв є 

планові фінансонві докуменнти установни та фінансонва і бюджетнна звітніснть. 

Аналіз плановинх показнинків кошторинсу видаткінв Сосницьнкого районнонго 

територніального центру соціальнного обслуго нвування  зображенно в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Аналіз показни нків виконання кошторинсу видаткінв  

Показник 
Загальний фонд 

грн. 

Спеціальний 

фонд грн. 

Частка 

загальнного 

фонду % 

Частка 

спеціалньного 

фонду % 

Рік 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Оплата праці 2434881 2932322 11770 30970 99,5 98,9 0,5 1,1 

Використання 

товарів і 

послуг 

1199475 917678 338230 426030 78,0 
68,29 
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спеціального 

фонду

Доходи 

загального фонду



Соціальне 

забезпенчення 
535670 600 000 0 0 100 100 0 0,00 

Інші поточні 

видаткин 
46700 50 000 0 0 100 100 0 0,00 

Разом 4350000 4500000 350000 457000 92,5 90,8 7,5 9,2 

 

За даними проведе нного аналізу можна зробити висновонк, що 91% 

необхіднних видаткінв Сосницьнкого територніального центру здійснюється за 

рахунок асигнув нань державнного бюджету, решту – за рахунок коштів 

спеціалньного фонду, що формуєтнься від надання платних послуг та отриманння 

благодінйних внесків. 

 В такій самій пропорцнії фінансунються витрати на оплату праці та 

викориснтання товарів і послуг. Витрати на соціальнне забезпенчення та інші 

поточні видатки на 100% здійснюнється за рахунок загальнного фонду. 

Крім структунрного та динамічнного аналізу слід проводи нти параметнричний 

аналіз, що в подальшному дасть можливінсть обґрунтновано плануванти статті 

кошторинсу.  

В таблиці 2.2. предстанвлено розрахуннок вказанинх показнинків для 

Територ ніального центру за 2016-2017 роки та їх динамік на. 

 

 

Таблиця 2.2 - Параметнричний аналіз видаткінв Територіального центру за 

2016 - 2017 роки за загальнним фондом 

Коефіцієнт 2016 рік 2017 рік 
Абсолютне 

відхиленння 

Коефіцієнт співвіднношення касових і 

фактичнних видаткінв 
1,069 1,07 

0,001 

 

Коефіцієнт (обсяг) фактичнних видаткінв 

загальнного фонду на 1 працюючного 
28358,82 29183,09 824,27 

Відношення плановинх надходжнень коштів 

за звітний період 
1,654 1,665 0,012 

Коефіцієнт відношенння видаткінв до 

доходівн 
0,935 0,934 -0,001 

 

За результнатами параметнричного аналізу можна побачитни, що касові 

видатки не перевищнують отриманні фінансунвання і фактичнні видатки проведенні в 

межах сум, затверднжених в кошторинсі. 



Фінансова стійкіснть відобранжає повноту та своєчас нність отриманння 

бюджетнними установнами асигнувнань з Державнного та місцевинх бюджетінв, вміння 

зароблянти фінансонві ресурси самостінйно в рамках чинного законоднавства, а 

також ефективнність викориснтання коштів загальнного та спеціалньного фондів. 

Основні показники фінансової стійкості Сосницького районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) наведено в таблиці 2.3.  

 

Таблиця 2.3 - Розрахуннок коефіцінєнтів фінансонвої стійкоснті  

Аналіз Коефіцієнт 

Значення показнинків 

2016 2017 

Фінансової 

збаланснованості 

Бюджетного покриттня 0,364 0,342 

Стійкості бюджетун 0,638 
0,674 

Загальної податконвої 

стійкоснті 0,300 
0,270 

Покриття видаткінв 

міжбюджнетними 

трансфенртами 

1,748 1,972 

УСПфз 3,050 
3,258 

 

 

Продовження таблиці 2.3 

Фінансової 

самості нйності 

Бюджетної залежнонсті 0,636 
0,663 

Частка дотації 

вирівнюнвання у загальн ній 

сумі трансфенртів 

0,591 
0,591 

Податкової самості нйності 0,830 
0,809 

Стійкості дохіднонї бази 0,386 
0,697 

УСПфсам 1,596 
1,049 

Ефективності 

бюджетун 

Дефіцитності місцевонго 

бюджетун 
–0,635 

–0,657 

Бюджетної 

результ нативності 
1,927 

2,359 



Бюджетної забезпенченості 

населен ння 
5,281 

6,898 

Показник стабільнності 

дохіднонї частини бюджету  
0,475 

0,41 

УСПеб 7,048 
9,010 

Інтегральний показни нк фінансонвої стійкоснті 

місцевонго бюджету, ІПфс 
3,768 

4,254 

 

Зниження коефіцінєнта бюджетнного покриттня обумовлнено тим, що 

видатконва частина бюджету області з кожним роком динамічнно зростає, а власні 

доходи знижуютнься. Коефіцінєнт стійкоснті характенризує залежнінсть бюджету 

Центру від трансфе нртів. Зниженння цього коефіцінєнта позитивнно впливає на 

місцевинй бюджет, оскількни знижуєтнься об’єм трансфенртів з міськогно та 

державнного бюджетінв. 

Дестабілізація фактора фінансонвої стійкоснті дохіднонї бази територніальних 

бюджетінв залежитнь від перевищнення темпів зростанння поточнинх витрат над 

темпами зростанння власних дохіднинх можливонстей територній. Так, у 

Сосницьнкому районнонму територніальному центрі соціальнного обслуго нвування 

співвіднношення зміни обсягів поточнинх витрат перевищнило зміну податконвих і 

неподатнкових доходів. Значне перевищнення темпів зростанння цих витрат над 

обсягом власних доходів призвод нить до погіршенння фінансонвої стійкоснті 

дохіднонї бази у результнаті розбаланнсування дохідни нх можливонстей і необхіднності 

виконанння першоченргових витратнних зобов’язань. 

Показники фінансонвої стійкоснті свідчитнь про деякі проблемни з 

фінансунванням видаткінв за рахунок власних джерел, тому у і виникає потреба у 

залучен нні додатконвих ресурсінв, які перерахновуються на довготрнивалій основі, що 

в перспекнтиві дозволинть стабілінзувати його стан та забезпенчити динамічнний 

розвитонк. 

Бюджетні установни як господанрюючі суб’єкти можуть викориснтовувати в 

аналізі своєї діяльнонсті не тільки загальн ноприйняті методи, але і специфінчні, 

зокрема економентричне моделювнання.  



Одним з економінко-математичних методів визначенння взаємознв’язків є 

множиннний лінійнинй  регресі нйний аналіз. З його допомогною можна відповінсти на 

важливі питання: 

 Як залежитнь дохід від тих чи інших соціальнно-економічних 

показнинків? 

 Який зв'язок між результнативними показнинками та факторанми? 

 Яка залежнінсть між факторанми взагалін? 

 Як змінитьнся дохід при зміні того чи іншого факторун? 

У даному досліджненні результнативним показнинком є дохід Сосницьнкого 

районнонго територніального центру соціальнного обслугонвування (надання 

соціальнних послуг) (у), факторанми, що впливаюнть на нього є прожиткновий 

мінімум та чисельн ність населенння пенсійнного віку в Сосницьнкому районі (х1 та 

х2). 

Отже побудує нмо модель множиннної лінійнонї регресінї. 

За даними 9 рівнів часових рядів вивчаєтнься залежнінсть величинни доходу 

від прожиткнового мінімумну та чисельнності пенсіоннерів (табл.2.2). 

Для знаходжнення параметнрів лінійнонго рівнянння множиннної регресінї  

2211 xbxbaу  можна скористнатися засобами Excel. 

Знайдемно парні коефіцінєнти кореляцнії: 
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Знайдені значенння показуюнть наскільнки щільний зв'язок між 

досліджнуваними показнинками: 

1) 
1yxr =0,94, отже між доходом та прожиткновим мінімумном зв’язок  

прямий та високої щільноснті; 



2) 
2yxr = - 0,76 свідчитнь, що між доходом та чисельнністю пенсіоннерів 

обернен ний, вище середньної щільноснті зв'язок; 

3) 
XX

r
1

= - 0,87 і показує, що між факторанми, тобто між прожиткновим 

мінімумном та чисельн ністю пенсіоннерів обернен ний, досить щільний зв'язок. 

Отже рівнянння множиннної регресінї набуде вигляду: 

 

21 69038276062994 xxy   

 

Розраховані вище показнинки кореляцнії показуюнть високу міжфактнорну 

залежнінсть (фактори х1 та х2 явно колінеанрні, оскількни 
XX

r
1

= 0,870,7). За умов 

такої міцної міжфактнорної залежнонсті рекомен ндується один із факторінв 

виключинти з розглядну. 

Частинні коефіцінєнти кореляцнії характе нризуються щільніснтю зв’язку між 

результнатом і відповіндним факторонм при елімінунванні (виключенні впливу) 

інших факторінв, що включенні в рівнянння регресі нї. 

При двох факторанх частковні коефіці нєнти кореляцнії розрахонвуються в такий 

спосіб [35]: 
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Якщо порівнюнвати коефіцінєнти парної і частковної кореляцнії, то можна 

побачитни, що висока міжфактнорна залежнінсть дає підвище нні оцінки міцностні 

зв’язку. Саме з цієї причини рекоменндується за наявноснті сильної колінеанрності 

(взаємозв’язку) факторінв виключанти з досліджнення той фактор, у якого тіснота 

парної залежнонсті менше, ніж тіснота міжфактнорного зв’язку. 

Часткові F - критерінї Фішера розрахонвуються за формуланми [35]: 
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Отримали, що
2.хчастF  Fтабл =3,49. Отже, включенння у модель фактора х2 

після того, як у модель включен ний фактор х1 , статистнично недоцілньне: приріст 

факторнної дисперснії за рахунок додатко нвої ознаки х2 є незначнним, несуттєнвим; 

фактор х2 включатни в рівнянння після фактора х1 не слід. 

Загальний висново нк: множиннна модель з факторанми х1 та х2  з 94,0
21

2 xyxR

містить неінфорнмативний фактор х2. 

Якщо виключинти фактор х2, то можна обмежитнися рівняннням парної 

регресінї: 

 

,6387407,3248 1  xy  

 

Побудуємо кореляцнійне поле точок за ситуацінї, коли виключенний фактор 

х1 (рис.2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Кореляцнійне поле точок та парне лінійне рівнянння регресінї 

залежнонсті доходу від прожиткнового мінімумну 
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Отже, кошторинс Сосницьнкого районнонго територніального центру 

соціальнного обслугонвування на 99,73% складаєнться з загальнного фонду. 

Показнинки фінансонвої стійкоснті свідчатнь про деякі проблемни з фінансунванням 

видаткінв за рахунок власних джерел. При досліджненні залежнонстей було 

виявленно, що доходи Територніального центру в більшій мірі залежатнь від такого 

економінчного показнинка як прожиткновий мінімум. 

 

2.2 Організація обліку доходів та витрат  

 

Облік доходів Сосницьнкого районного територніального центру 

соціальнного обслугонвування ведетьсня у розрізі загальнного та спеціалньного 

фондів. Доходи обліков нуються за рахунканми класу 7 (Додаток Б): за кредитонм 

субрахуннків відобранжається нарахувнання доходів протягонм бюджетнного року, за 

дебетом – їх списанння по закінченнню бюджетнного року на результнати виконанння 

кошторинсу.  

Синтетичний облік доходів загальн ного фонду ведетьсня в книзі «Журнал-

головна». Аналітинчний облік здійснюнється на картках аналітинчного обліку 

отриманних асигнувнань. Картка ведетьсня в розрізі кодів економінчної класифінкації 

видаткінв окремо за кожним кодом функціоннальної класифінкації видаткінв. Картки 

ведутьсня окремо за загальнним і спеціалньним фондами бюджету. 

Операції з нарахув нання доходів по спеціалньних коштах обліковнують у 

меморіальниму ордері 14.  

Для відобранження в обліку доходів Територ ніальний центр викориснтовує  

типову кореспоннденцію (табл.2.4). 

 

Таблиця 2.4 - Кореспоннденція рахункінв з обліку доходів   

№ 

з/п 
Зміст господанрської операці нї 

Кореспонденція 

рахункі нв 

Сума 

Д-т К-т 

1. Отримання доходів у вигляді асигнув нань 2313 7011 500000 

2 

Вилучення з доходу асигнув нань у сумі поточни нх витрат, 

що включаю нться до первісн ної вартостні об'єкта основнинх 

засобівн 

7011 5411 

21000 

3. Отримання спонсорнських, благодінйних внесківн 2313 7511 12300 



4 Нараховано доходи від реалізанції активівн 2117 7211 8960 

5 Закриття рахункі нв доходівн 7011 5511 542260 

 

В кінці місяця інформанцію про суми бюджетнних асигнув нань, отриманної 

благодінйної допомог ни  відобранжають в МО №2 «Накопичувальна відоміснть руху 

грошовинх коштів загальнного фонду» окремо за кожним рахунко нм, МО № 3 

«Накопичувальна відоміснть руху грошови нх коштів спеціалньного фонду», а також 

МО №14 «Накопичувальна відоміснть нарахувнання доходів спеціалньного фонду». 

Обліковий процес доходів наведено на рис. 2.3. 

Також інформанцію про отриман ні доходи Центр розкрив нає у Звіті про 

фінансонві результнати (ф. № 2-дс): стаття «Бюджетні асигнувнання» (рядок 2010), 

«Доходи від продажу активів н» (рядок 2030), «Інші доходи від необмін нних 

операцінй» (рядок 2130).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Процес обліку доходів Територіального центру 

 

Для обліку витрат загальнного фонду Сосницьнкий районнинй 

територніальний центр викориснтовує рахунки класу 8 «Витрати» (Додаток В). На 

рахунка нх цього класу відобранжаються витрати, здійсненні установною на заходи, 

передбанчені кошторинсом, а також витрати, понесенні за рахунок коштів, 

отриманних з інших бюджетінв.  

Облік фактичнних видаткінв, як і касових, ведетьсня за кодами економінчної 

класифінкації. Це потрібнно для контролню за виконаннням кошторинсу у зв’язку з 

Первинні документи: 

виписки з реєстраційних та 

особових рахунків з 

органів ДКСУ 

Аналітичний облік:картка 

аналітичного обліку 

відкритих (виділених) 

асигнувань, книга 

аналітичного обліку 

асигнувань та взятих 

зобов’язань 

Первинні 

документи: виписки 
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необхіднністю забезпенчення відповіндності сум касових і фактичнних видаткінв 

сумам, передбанченим кошторинсом доходів і видаткінв. 

Аналітичний облік касових видаткінв ведетьсня у Картці аналітинчного 

обліку касових видаткінв. Картка відкривнається щомісяцня і заповнюнється 

щоденно на підставні виписок із поточнинх бюджетнних рахункінв в установнах 

уповновнажених банків.  

Основне місце в обліку витрат Територіального центру займають витрати 

на оплату праці. Обліковий процес витрат на оплату праці наведено на рис. 2.4.  

Для синтетинчного обліку витрат викорис нтовують меморіанльні ордери: №5 

Зведенння розрахуннкових відомоснтей по заробітнній платі; №6 Накопич нувальна 

відоміснть за розрахуннками з іншими кредито нрами; №8 Накопичнувальна відоміснть 

по розрахуннках з підзвітнними особами; №13 Накопич нувальна відоміснть 

витрачанння виробнинчих запасів, №15 Зведенн ня відомоснтей за розрахуннками з 

батькамни на утриман ння дітей та ін. Дані регістр ни складаюнть в хроноло нгічному 

порідку на підставні первиннних докуменнтів. В кінці кожного місяця дані з цих 

регістрнів переносниться до книги «Журнал-головна». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Обліковий процес витрат на оплату праці 

 

Для відобранження витрат Територніальний центр викориснтовує типову 

кореспоннденцію (табл.2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Кореспонденція рахунків обліку витрат 

№  

з/п 
Зміст господанрської операцінї 

Кореспонденція рахункі нв 
Сума, грн. 

Д-т К-т 

1. Нарахована заробіт нна плата робітнинкам 
8011 

8111 
6511 9948470 

2 Нараховано ЄСВ на зарплат ну 8012 6313 2201219 

Штатний розпис, 

накази, розпорядження, 

табель обліку 

використання робочого 

часу, відомості 

нарахування заробітної 

плати, розрахунково-

платіжні відомості 

Картки аналітичного 

обліку касових та 

фактичних видатків, 

картки - особові рахунки 

Меморіальні ордери № 2, 5 

Книга «Журнал-Головна» 

Форми звітності: № 2-дс, № 2м (ряд. 050, 060), № 4-1м (ряд. 

110, 120), №4-2м (ряд. 110, 120), №7м (ряд. 060, 070)» 



8112 

3. Нарахована амортиз нація на основні засоби  
8014 

8114 
1411 197536 

4 Відображено матеріанльні витрати  
8013 

8113 
1812, 1518, 6211 2705767 

5   Відображено інші витрати  
8411 

8511 

1411, 6211 

6414 
9058631 

6 Закриття рахункі нв витрат 5511 801, 8411,8511 15158000 

 

В кінці звітногно періоду Центр відобранжає всі витрати в формах звітноснті. 

В балансі витрати загальн ного та спеціалньного фонду показуюнться в ІІІ 

розділі активу «Витрати». Витрати загальн ного фонду показуюнть загальнною 

сумою в рядку 290 «Витрати загальнного фонду». Витрати спеціалньного фонду 

показуюнться в рядку 300 «Витрати спеціалньного фонду» загальнною сумою та в 

рядках 301-303 відповіндно до класифінкації власних надходжнень бюджетнної 

установни. 

Отже, Сосницьнкий районнинй територніальний центр соціальнного 

обслуго нвування  для ведення обліку складає необхід нні первиннні докумен нти, 

обліковні регістрни, викориснтовує  типову кореспо ннденцію рахункі нв. Здійснюнє 

плануванння своїх доходів на майбутн ній період у коштори нсі з урахува ннням 

поперед нніх показнинків діяльнонсті, основнинм видом доходу є бюджетн ні 

асигнувнання. Витрати Територніального центру відображаються в первиннних 

докуменнтах, обліковних регістрнах у розрізі КЕКВ. В основнонму вони 

покриваються за рахунок коштів загальнного фонду. Узагальннену інформанцію 

про доходи та витрати Центр розкриває у формах фінансової та бюджетної 

звітності.  

 

2.3 Методика проведення контролю доходів та витрат  

 

Внутрішній фінансонвий контролнь в Сосницьнкому районнонму 

територніальному центрі соціальнного обслуго нвування спрямовнаний на 

дотриманння норм чинного законоднавства у сфері фінансонвої діяльнонсті, 

складаннню достовінрної бухгалтнерської звітноснті та ведення бухгалтнерського 

обліку; підвищенння результнативності при викориснтанні як коштів відповіндного 



бюджету бюджетнної системи, так і коштів, отриманних установною від інший 

джерел. 

Система внутрішннього фінансонвого контролню Цетру забезпенчує: 

 точність і повноту докуменнтації бухгалтнерського обліку; 

 своєчасність підготонвки достовінрної бухгалтнерської звітноснті; 

 запобігання помилок і спотворнень; 

 виконання наказів і розпорянджень керівнинка установни; 

 виконання плану фінансонво-господарської діяльнонсті установни; 

 забезпечення збереженння майна установни. 

За дотриманння правил бюджетнної дисциплніни, витрачанння коштів, 

правильнну організнацію бухгалтнерського обліку та контролню Територніального 

центру  відповіндальність несе керівнинк – директонр. Поточнинй контролнь за 

дотриманнням бюджетнного законоднавства, здійсненнням платежінв; веденнянм 

бухгалтнерського обліку, складаннням фінансонвої та бюджетнної звітноснті виконує 

головнинй бухгалтнер установни. Інші бухгалтнери згідно зі своїми посадовними 

обовязкнами перевірняють первинн ні докуменнти, відповіндність операцінй чинному 

законоднавству. 

Під час внутрішннього контролню доходів та витрат Територніального центру 

працівнники викориснтовують такі методи: 

 перевірка докумен нтів за формальнними ознакамни;  

 перевірка докумен нтів за змістом;  

 арифметична перевірнка докумен нтів;  

 нормативна перевірнка докуменнтів;  

 зустрічна перевірнка докумен нтів;  

 техніко-економічний розрахуннок; 

 економічна оцінка господанрських операцінй та ін 

Перевірка докумен нтів за змістом є другим ступененм внутрішннього 

фінансонвого контролню. При цьому внутрішнні контролнери зосереднжують 

особливну увагу на причетнності того чи іншого виду витрат до надання платних 

послуг. 



Арифметична перевірнка докумен нтів здійснюнється шляхом перерахнунку 

результнатів загальнних підсумкнів, узгодженння нарахувнань та утриманнь (знижок) 

тощо з метою визначенння правильнності підрахуннків і виявленння крадіжонк, 

прихованних за неправинльними арифметничними діями. 

Нормативна перевірнка докуменнтів проводинться шляхом зіставлнення 

фактичнних витрат на одиницю соціаль нної послуги з норматинвними або 

плановинми (визначеними законамни, постанонвами, кошторинсами, лімітамни) з 

метою встановнлення обґрунтнованості списанння на виробнинцтво чи утриманння 

установни сировинни та матеріанлів, палива, викориснтання фонду оплати праці 

тощо. 

Зустрічна перевірнка докуменнтів проходинть шляхом звірки (зіставлення) 

даних, відобранжених у докумен нті, що перевірняється, з даними другого 

примірнника цього самого докуменнта чи із записамни в інших взаємопнов’язаних 

докумен нтах, які зберіганються на підконтнрольному об’єкті або в інших 

підприєнмствах, установнах чи організнаціях. 

Техніко-економічний розрахуннок здійснюнють для перевірнки 

достовінрності обсягів плановинх і фактичнних витрат на виконанння окремих видів 

робіт чи послуг, підтверндження чи заперечнення встановнлених норм, тарифів, 

розцінонк. 

Основні процедури внутрішнього контролю, що застосовуються в 

Сосницькому районному територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) наведено на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Процедури внутрішнього контролю Територіального 

центру  

 

Контроль доходів та видаткінв Сосницьнкого територніального центру 

здійснюнється під час виконанння кошторинсу, який має відповіндати Порядку 

складанння, розглядну, затверднження кошторинсів бюджетнних установ. Діяльнінсть 

бюджетнної установни здійснюнється в межах асигнувнань, затверднжених 

кошторинсом і планом асигнувнань. Контролнь проводинться під час: зарахувнання 

доходів, взяття бюджетнних зобов'язань, проведенння операцінй з бюджетнними 

коштами, витрачанння бюджетнних коштів, здійсненння запозич нень тощо. 

Джерелами контролю доходів і витрат бюджетної установи, зокрема, є: 

статут, кошторис доходів та видатків, первинні документи, облікові регістри, 

акти, довідки попередніх перевірок та інша документація, що узагальнює 

результати контролю, звітність бюджетної установи. 

Головний бухгалтер установи здійснює поточний контроль за:  

 дотриманням бюджетного законодавства під час взяття бюджетних 

зобов’язань, їх реєстрації в органах ДКСУ та здійсненням платежів відповідно 

до таких зобов’язань;  

 правильністю зарахування та використання власних надходжень 

установи;  

 веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та 

бюджетної звітності.  

Інші працівники бухгалтерської служби установи у межах своєї 

компетенції перевіряють первинні документи за формою та змістом: 

встановлюється наявність обов’язкових реквізитів та відповідність 

господарської операції чинному законодавству, логічний зв’язок окремих 

показників. 

Одним із процесів внутрішнього контролю доходів і витрат установи є 

інвентаризація. Порядок проведення та оформлення результатів інвентаризації 

доходів і витрат у бюджетних установах регулюються Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань.  



Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи. Під час інвентаризації 

перевіряється й документально підтверджується наявність доходів і витрат, їх 

стан, відповідність критеріям визнання та оцінка. Водночас забезпечується 

перевірка повноти відображення доходів і витрат. В установі інвентаризація 

проводиться відповідно до наказу керівника «Про проведення щорічної 

інвентаризації». Вказаний документ, зокрема, визначає термін, у який 

проводиться інвентаризація, та склад постійно діючої інвентаризаційної комісії. 

Наказом визначено відповідальних за проведення інвентаризації на окремих 

ділянках обліку. 

За результатами роботи інвентаризаційної комісії складається 

інвентаризаційний опис. У випадку наявності розбіжностей між даними 

бухгалтерського обліку та інвентаризаційним описом, бухгалтерською  службою 

складається звіряльна відомість. 

Від керівнинка установни залежитнь виконанння вимог внутрішннього 

фінансонвого контролню. Тому саме він відповіндає за організнацію ефективнної 

системи внутрішннього контролню з урахуваннням забезпенчення відповіндності 

діяльнонсті бюджетнної установни вимогам внутрішннього фінансонвого контролню. 

Шляхом видання наказів, розпоря нджень тощо впроваднжуються результнати 

проведенних контролньних заходів і, відповіндно, досягаєнться ефективнність 

управлі нння установною. Розгляд причин виявлених нестач та втрат від псування 

активів, формування пропозицій щодо заліку внаслідок пересортиці, списання 

нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат 

від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо 

запобігання таким втратам і нестачам та відображення відповідної інформації 

містить протокол інвентаризаційної комісії. Відповідно до наказу керівника, він 

має бути наданий директору Територвального центру для затвердження. 

Отже, функціоннування системи внутрішннього контролню Територніального 

центру спрямовнане на запобігнання дублюваннню або перекрунчуванню інформанції, 

правильнного і законнонго обліку всіх господанрських операцінй, в тому числі обліку 

доходів та витрат.  



 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І 

КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

 

3.1 Удосконалення організації обліку доходів та витрат  

 

Основним внутрішнім документом бюджетної установи, що визначає 

методи та процедури обліку окремих об’єктів, є облікова політика. Під 

обліковою політикою розуміється сукупність принципів, методів та процедур, 

що використовуються СДС при складанні та поданні фінансової звітності. 

Облікова політика координує роботу облікових працівників, надає їм 

обраний єдиний правильний підхід щодо відображення в обліку та звітності 

операцій бухгалтерського обліку, а також є одним із основних джерел інформації 

при перевірці порядку організації обліку закладу.  

Аналіз діючої облікової політики установи вказав на наявність у ній ряду 

недоліків, зокрема:  

 відсутність чіткої структури наказу – відсутні чіткі розділи облікової 

політики, що стосуються окремих об’єктів обліку, одночасно наводиться 

інформація про контроль за виконанням кошторису видатків, принципи обліку 

видатків, застосування меморіально-ордерної форми обліку, систему оплати 

праці та порядок проведення інвентаризації. Такий виклад інформації ускладнює 

її розуміння та вимагає більших витрат часу на пошук необхідної;  

 облікова політика містить ряд положень, що не є обов’язковими для 

неї, а мають висвітлюватися в посадовій інструкції головного бухгалтера 

(вважаємо недоцільним їх дублювання в обліковій політиці установи) та 

неальтернативних методів і способів обліку, що однозначно визначені 

законодавством України. Вказана інформація робить облікову політику 

громіздкою, більш складною для сприйняття і, при цьому, не надає жодного 

корисного ефекту;  

 відсутність ряду положень щодо досліджуваної ділянки обліку 

(періодичність нарахування амортизації, порядок визнання доходів від 



необмінних операцій, періодичність віднесення витрат майбутніх періодів на 

витрати поточного періоду). 

Вказані недоліки облікової політики установи негативно впливають на 

загальну організацію обліку та зменшують її ефективність. Шляхи 

удосконалення облікової політики наступні: 

 вказати періодичність нарахування амортизації. Нормативно-

правовими актами передбачена можливість СДС нараховувати амортизацію на 

дату балансу (щоквартально) чи на річну дату балансу (раз на рік). У положенні 

про облікову політику установи доцільно визначити порядок нарахування 

амортизації на річну дату балансу, зважаючи на те, що основні засоби не є 

найважливішим об’єктом обліку у зв’язку зі специфікою діяльності установи та 

на трудомісткість вказаної роботи; 

  відображення в обліку витрат майбутніх періодів. У залежності від 

значення поняття «звітний період» відрізняється порядок відображення операцій 

в бухгалтерському обліку. Найбільш оптимальним звітним періодом закриття 

витрат майбутніх періодів для Територіального центру є  звітний квартал. 

 розкриття порядку визнання доходів від необмінних операцій. 

Зважаючи на специфіку діяльності установи, необхідно висвітлити в обліковій 

політиці установи положення щодо порядку визнання доходів від необмінних 

операцій.  

Зважаючи на специфіку діяльності установи та універсальність Плану 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для бюджетних установ, 

державних цільових фондів та Державної казначейської служби України, 

необхідним є висвітлення застосовування установою рахунків бухгалтерського 

обліку із визначеною аналітикою в додатку до облікової  політики у вигляді 

Робочого плану рахунків. 

Удосконалення методикни відобранження доходів Сосницьнкого районнонго 

територніального центру на рахунканх бухгалтнерського обліку спрямовнується на: 

− спрощення обліковних та контролньних процедунр внасліднок 

відповіндності обліковної інформанції класифі нкаційним ознакам доходів; 

− зниження трудомінсткості роботи обліковних працівнників;  



− підвищення аналітинчності інформанції щодо доходів головнинх 

розпоряндників бюджетнних коштів.  

За НП(С)БО 124 безоплантно отриманні установною товари, роботи, послуги 

та грошова благодінйна допомогна визнаютнься доходамни від необміннних операцінй. 

Тому сума обліковнується на субрахуннку 7511 «Доходи за необміннними 

операцінями». 

Ураховуючи той факт, що надходж нення від благодінйників або безоплантні 

надходжнення Територніальний центр направлняє, як і бюджетнні асигнувнання та 

плату за послуги, на виконанння своїх функцій. Тобто установна виконує 

повнованження в обмін на отриманння таких ресурсінв. 

Тому доцільнно такі види доходу визнаванти все ж таки доходамни від 

обміннинх операцінй. І сума таких доходів повинна обліков нуватися на 

субрахуннку  741 «Інші доходи за обміннинми операцінями» з такою аналітинкою 

7411 «Благодійні внески, гранти, подарун нки» та 7412 «Доходи від безоплантно 

отриманних активів (робіт, послуг)» 

НП(С)БОДС 135 відносинть до витрат за обміннинми операцінями: 

 витрати на оплату праці: 

 відрахування на соціальнні заходи; 

 матеріальні витрати; 

 витрати на амортизнацію; 

 інші витрати. 

За всіма цими напряманми і витрачанються Сосницьнким районнинм 

територніальним центром надання соціаль нних послуг безоплантні надходжнення в 

будь-якому вигляді. Якщо зіставинти в цій частині норми НП(С)БОДС 124 та 

НП(С)БОДС 135, то за рахунок доходів від необміннних операцінй проводянться  

видатки за обміннинми операцінями, що суперечнить логіці. Крім того, відобранзити 

проведенні за рахунок благоді нйних надходжнень витрати як видатки за 

необміннними операцінями неможлинво через відсутнність у Плані рахункінв 

субрахуннків для витрат за необміннними операцінями для розпоряндників 

бюджетнних коштів.  



Доповнений перелік субрахуннків з обліку доходів в Сосницьнкому 

районнонму територніальному центрі соціальнного обслугонвування (надання 

соціальнних послуг) наведенний у Додатоку Д. 

Виконання бюджетнних програм Територніальним центром передбанчає 

залучен ння різних джерел фінансонвого забезпенчення бюджетнних установ: 

бюджетнних асигнувнань, власних надходжнень бюджетнних установ, доходів за 

іншими надходжненнями спеціалньного фонду. Це свідчитнь про недосконналість 

назв та складу наведенних рахункінв, оскількни вони не висвітлнюють всіх видів 

витрат, понесенних у зв’язку з виконаннням бюджетнних програм. Для контролню за 

цільовинм витрачаннням бюджетнних коштів склад рахункінв з обліку витрат 

потребунє розширенння.  

Доповнений перелік субрахуннків з обліку витрат Сосницьнкого районнонго 

територніального центу соціальнного обслуго нвування (надання соціальнних послуг) 

наведенно Додатоку Е. 

Запропоновані додатконві субрахуннки у складі рахункінв з обліку доходів за 

обміннинми та необміннними операці нями узгодженно з класифінкаційними ознакамни 

доходів, що дозволя нє виокремнлювати інформанцію у розрізі видів доходів і 

коштів, отриманних як плата за роботи, послуги, продукц нію, які виготовнляються 

допоміжнними силами. Крім того, запропоннована методикна відобранження доходів 

сприятинме спрощеннню обліковних та контролньних процедунр. 

 

 

 

3.2 Удосконалення внутрішнньогосподарського контролю витрат  

 

Потреба в економії коштів вимагає застосування всіх можливих 

інструментів з метою її досягнення. Особливо це стосується витратних ділянок в 

діяльності бюджетних установ. Сприяє досягненню вказаної мети внутрішній 

контроль.  

Бюджетний кодекс визначає внутрішній контроль як комплекс заходів, 

застосовуваних керівником для забезпечення дотримання законності та 



ефективності використання бюджетних коштів, а також досягнення результатів 

у відповідності до поставленої мети, завдань, планів та вимог до діяльності 

бюджетної установи. 

Організаційні засади контролню за витратанми в Сосницьнкому районнонму 

територніальному центрі соціальнного обслуго нвування (надання соціальнних 

послуг), на відміну від контролню за цільовинм викориснтанням фінансонвого 

забезпенчення, розвиненні недостантньо. Пояснюєнться це внутрішнніми чинниканми, 

зокрема орієнтанцією обліку на складанння фінансонвої звітноснті, недостантньою 

увагою до питань оптимізнації викориснтання ресурсінв на мікрорінвні і складнінстю 

розробк ни моделі контролню.  

За умов хронічнного дефіцитну коштів Центр змушенинй орієнтунватися на 

пошук внутрішнніх резервінв зниженння витрат на надання послуг. У цьому 

контекснті важливо не лише прагнутни до зниженн ня рівня витрат, а мати 

економінчно обґрунтновані підставни їх встановнлення на певному рівні 

Внутрішній контролнь як інформанційна система управлінння витратанми 

характенризується циклічнністю процесу виявленння та підготонвки інформанції про 

порушен ння щодо обсягів витрат на надання послуг та наявніснтю труднощнів при 

виборі об’єктів. Організнаційна впорядкнованість проведенння контролню полягає у 

збаланснованому виборі об’єктів (планування контролню), раціонанльному 

викориснтанні часу контролнера (проведення контролню) та підгото нвці дієвих 

пропозинцій з усуненння недолікнів (подання узагальннених результнатів контролню 

(рис.3.1) 
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Рисунок 3.1 - Схематичне зображенння  процесу внутріш ннього контролню 

витрат в Сосницьнкому територніальному центрі  

 

Більшої дієвостні та оператинвності внутрішннього контролню витрат можна 

досягти через розподінл різних видів витрат за рівнем ризику виникненння 

зловживнань. З великою вірогіднністю можна стверджнувати, що високий рівень 

ризику мають витрати, пов’язані з викориснтанням матеріанльних цінностней в 

процесі надання послуг. У найбільнш загальнному вигляді розподі нл за рівнями 

ризику можна предстанвити такою ієрархінєю (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 - Розподінл витрат Центру за рівнями ризику 

Рівень ризику Приклад витрат КЕКВ 

Високий Матеріальні витрати н 2210,2220,2230 

Середній Непрямі витрати на надання послуг 2240-2282 

Низький 
Витрати на оплату праці  2110 

Нарахування на оплату праці 2120 

 

Більш детальнний перелік витрат та їх позиціоннування з точки зору загроз, 

пов’язаних з незакон нним та неефектнивним витрачаннням ресурсі нв, доцільнно 

скласти у вигляді таблиці з графами: об’єкт внутріш ннього контрол ню: витрати за 

видами; рівень ризику в розрізі високий, середні нй, низький, мінімалньний, 

відсутнній. 

В умовах комп’ютеризації господанрські операцінї можуть бути перевірені 

більш детальнно і ефективнно завдяки можливонсті прискорнення опрацювнання 

даних і видачі результнатної інформанції. Програмнним продуктном, який 

викориснтовується Територ ніальним центром  для частковної комп’ютеризації 

обліку є «Парус-Бюджет» та «1С: Підприєнсмтво». Суттєвинм недолікном є лише те, 

що обидві програм ни не містять компоненнт, які б дозволянли автоматнично 



здійснюнвати контролнь витрат за статтямни калькулняції та елементнами. Механізнм 

реалізанції програмнного рішення може бути наступн ним (рис. 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Система контролню витрат на основі методу прямого 

включенння в собіварнтість 

Проілюстрований порядок – це лише один варіант контролню витрат, який 

дає змогу виявити різницю між дійсною собіварнтістю та собіварнтістю, 

визначенною за традицінйним підходонм (через розподінл непряминх витрат). 

Для потреб контролню пропонунється вважати планову калькулняцію з 

визначенною у ній собіварнтістю за методом максиманльного прямого включенння 

витрат норматинвом витрат (за статтямни, обранимни відповіндно до рішення 

керівнинцтва). У процесі контролню ці дані слід порівнюнвати з фактичнними, 

формуванти відповіндні висновкни й розроблняти заходи щодо вирішенння 

проблемнних ділянок. Пропонунється ввести внутрішнній докумен нт, що дає змогу 

контролнювати відхиленння плановинх показнинків об’єктів обліку. 

Враховуючи особливності об’єктів обліку Сосницьнкого районнонго 

територніального центру соціальнного обслуго нвування і специфінку виведенння 
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результнатних показнинків контролню їх станів, рекоменндованою буде форма 

докумен нта, яка включає в себе графи:  

− дата формуванння докумен нта; найменунвання об’єкта обліку 

(буквеноцифрове позначенння в назві докуменнта та шифр рахунку в табличнній 

формі);  

− планова потреба (для нефінаннсових активів у розбивцні за такими 

графами: кількіснть, ціна, сума за їх відповіндними групами, для фінансонвих 

активів – у вартіснному вимірнинку); 

− фактичний стан об’єкта обліку (за показнинками, аналогінчними до 

поперед нніх граф); 

− відхилення (аналогічно);  

− рівень ризику (шифр коду ризику: буквеннне позначенння рівня ризику 

за трьома групами – максиманльний ризик, середнінй ризик, мінімалньний ризик);  

− рекомендовані заходи (Додаток Ж).  

Важливою складовною контролньного процесу є формува нння вихіднинх 

результнатних даних. Доцільнно викориснтовувати різні форми їх предста нвлення 

починаюнчи від аналітинчних таблиць з відхиленннями й закінчунючи доповіднними 

записканми, графіканми, епюрами й сигнальнними докуменнтами. 

Територіальний центр реалізує внутрішній контроль фрагментарно, не 

підходячи до цього питання цілісно, з точки зору планування, організації, 

діагностики, формування висновків за роботою. Інформаційною базою для 

контролю є як нормативно-правові акти, внутрішні розпорядчі документи, 

облікові документи та регістри, результати зовнішнього контролю установи, дані 

установ подібного профілю та ін. 

 З метою внутрішнього закріплення розроблених вимог, рекомендацій 

щодо проведення контролю, установою має бути затверджений відповідний 

внутрішній документ. Для забезпечення реалізації контрольних процедур мають 

бути розроблені й супутні внутрішні документи з організації обліку (робочий 

план рахунків, кореспонденція обліку субрахунків, графік документообігу та ін.). 

Розроблений підхід орієнтонваний на викориснтання сучаснинх 

комп’ютерних технолонгій, а основна його сутніснна характе нристика полягає у 



встановнленні параметнрів моделі контролню за витратанми. Завдяки тому, що 

складовною контролню є встановнлення імовірнності зростанння витрат, яка пов’язана 

з ризиком невиявлнених проблемнних місць перевищнення їх норм, можна досягти 

активізнації управліннських заходів щодо швидкогно усуненння проблем. 

Отже, доведена необхідність удосконалення системи внутрішнього 

контролю витрат установи, виявлено взаємодію внутрішнього контролю з 

різними видами бюджетування й інформаційною базою, а також розроблено та 

запропоновано порядок організації процесу внутрішнього контролю витрат 

Центру. 

  



ВИСНОВКИ 

 

Специфіка діяльності бюджетних установ, основним чином, полягає в їх 

зовнішньому фінансуванні. Відповідно, це зумовлює необхідність впровадження 

таких напрямів їх роботи як планування доходів і витрат установи та звітування 

про виконання кошторису. Тобто доходи і витрати бюджетних установ є 

основними об’єктами їх обліку. 

Аналізуючи підходи до визначення поняття доходів і витрат бюджетних 

установ було встановлено їх  відповідність як міжнародному, так і 

національному законодавству. 

Доходи бюджетних установ класифікуються як доходи загального фонду 

бюджету та спеціального фонду бюджету. Також доходи бюджетних установ 

поділяють, виходячи із сутності операції, у результаті якої вони були отримані, 

на доходи за обмінними та необмінними операціями. 

Під витратами розуміється зменшення економічних вигід у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу. 

У залежності від джерел покриття видатки бюджетних установ 

поділяються на видатки загального та спеціального фондів, залежно від стану 

руху бюджетних коштів розрізняють касові та фактичні видатки. 

Основні положення щодо порядку класифікації, визнання та оцінки 

доходів та витрат бюджетних установ містить НП(С)БОДС 124 «Доходи» та 

НП(С)БОДС 135 «Витрати». 

Зовнішній контроль за порядком організації обліку доходів і витрат 

бюджетних установ здійснюють Рахункова палата України та Державна 

аудиторська служба України. 

Контрольні процедури щодо доходів і витрат бюджетних установ 

здійснюються у два етапи. Перший етап передбачає здійснення перевірки 

законності формування кошторису установи. Другим етапом контролю доходів і 

витрат є перевірка дотримання виконання затвердженого кошторису. 



Досліджнення  організації обліку і контролню доходів та витрат проведено 

на прикладі Сосницьнкого районнонго територніального центру соціальнного 

обслуго нвування (надання соціальнних послуг).  

Ведення бухгалтерського обліку в Територіальному центрі здійснюється 

бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Порядок організації 

бухгалтерського обліку в установі висвітлює її облікова політика. Установа 

використовує меморіально-ордерну форму обліку.  

Аналіз кошторису доходів і витрат установи вказав на її достатнє 

фінансування та перевагу надходжень загального фонду. Результати 

проведеного аналізу вказали на достатню платоспроможність установи. 

За результатами параметричного аналізу можна побачити, що касові 

видатки не перевищують отримані фінансування і фактичні видатки проведені в 

межах сум, затверджених в кошторисі.  

Показники фінансової стійкості свідчать про деякі проблеми з 

фінансуванням видатків за рахунок власних джерел, тому у і виникає потреба у 

залученні додаткових ресурсів, які перераховуються на довготривалій основі, що 

в перспективі дозволить стабілізувати його стан та забезпечити динамічний 

розвиток. 

У роботі було проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності 

доходу Територіального центру від прожиткового мінімуму та чисельності 

пенсіонерів у Сосницькому районі. Було виявлено колінеарність, і фактор 

чисельності пенсіонерів у районі виключено з аналізу. Побудовано кореляційне 

поле точок та лінія тренду за парним рівнянням регресії. 

Основними первинними документами з обліку доходів  та витрат установи 

є виписки з рахунків з органів Державної казначейської служби України, угоди, 

договори, акти приймання виконаних робіт (послуг), акти про приймання 

матеріалів, рахунки-фактури, накладні (вимоги); штатний розпис, відомості 

нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомість на 

виплату грошей, акт списання, накладні (вимоги),відомість нарахування 

амортизації, опис-акт уцінки. 

Аналітичний облік забезпечується веденням карток аналітичного обліку 



асигнувань, касових та фактичних видатків. Також узагальнена інформація про 

доходи та витрати установи міститься у формах фінансової звітності. 

Внутрішній контроль за доходами і витратами бюджетної установи 

забезпечується розмежуванням повноважень та обов’язків працівників, 

перевіркою оформлення первинних облікових документів та їх відповідності 

вимогам законодавства, звіркою даних, наглядом, а також систематичним 

проведенням інвентаризації. Основними суб’єктами внутрішнього контролю в 

установі виступають керівник, головний бухгалтер та інвентаризаційна комісія. 

З набуттям чинності Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі значно ускладнився процес визначення ступеня 

використання бюджетних коштів, отриманих із різних джерел. Для зіставлення 

витрат із відповідними джерелами їх покриття запропоновано рахунки для 

обліку доходів і витрат, що узгоджує їх облік та спрощує процедуру зіставлення. 

Також було запропоновано шляхи удосконалення 

внутрішньогосподарського контролю в Територіальному центрі, зокрема:  

 розподіл витрат за рівнями ризику ; 

 розроблено систему внутрішнього контролю витрат за методом 

прямого включення в собівартість; 

 запропонована форма внутрішнього документа задля контролю 

стану об’єкта обліку в бюджетній установі. 

Досліджуючи стан обліку доходів і видатків Територіального центру 

можна відзначити, що ці об’єкти обліку є найважливішим його діяльності. Тому 

контроль за надходженням державних коштів, за їх доцільним кошторисним 

використанням лежить в основі даного обліку та, водночас, забезпечує майбутнє 

ефективне функціонування бюджетної установи. 
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