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ВСТУП

Розвиток вищої освіти в сучасних умовах вимагають вдосконалення
моніторингу та інструментарію аналізу різних напрямів діяльності закладів
вищої освіти на базі використання достовірних та інформативних статистичних
даних. Систематичний збір статистичних показників для оцінки діяльності
закладів вищої освіти є необхідним для управлінських потреб держави в умовах
геополітичної освітньої конкуренції, а також для задоволення гуманітарних
потреб суспільства в цілому. На сьогодні існуюча чинна статистична звітність
закладів вищої освіти в Україні не надає достатнього рівня комплексної оцінки
їх діяльності та потребує удосконалення.
Метою аналітичної записки є надання пропозицій до законопроекту «Про
внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» в контексті необхідності
забезпечення імплементації статті 72 чинного рамкового Закону України «Про
освіту», а також обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення
структури статистичних даних, що збираються від закладів вищої освіти для
забезпечення освітніх вимірювань та підвищення управлінської спроможності
менеджерів у сфері вищої освіти.
Для досягнення зазначеної мети вирішувалися такі завдання:


визначення

потреби

законодавчого

регулювання

освітньої

статистики;


аналіз чинної статистичної звітності закладів вищої освіти;



обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення

складу показників статистичної звітності закладів вищої освіти.
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1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ
ОСВІТУ» (СТАТТЯ «СТАТИСТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ»)

Україна на сьогодні є серед учасників глобального ринку освітніх послуг.
Тому для вдосконалення управління сферою вищої освіти необхідний
деталізований моніторинг діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) та більш
широке

використання

інформаційних

технологій.

На

часі

актуальним

завданням є формування цілісної єдиної системи статистичних показників від
українських ЗВО, що дасть змогу здійснювати комплексну оцінку їх діяльності,
відслідковувати зміни не лише у певний дискретний період часу, але й у
динаміці.
Тому, з метою вдосконалення процедури збору та забезпечення
достовірності статистичних даних від ЗВО, зокрема через підвищення
відповідальності респондентів, в розвиток статті 72 «Освітня статистика»
Закону України «Про освіту» запропоновано додати до Закону України «Про
вищу освіту» статтю, яка має регламентувати питання збору первинної
статистичної інформації у сфері вищої освіти та її оброблення. Така стаття на
сьогодні відсутня у чинному Законі України «Про вищу освіту», її зміст подано
нижче.
Стаття. Статистика вищої освіти
1.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо

статистичних вимірювань у вищій освіті створює єдину систему збирання,
збереження, опрацювання та поширення статистичної інформації, яка необхідна
для управління вищою освітою на різних рівнях та узгоджується з
міжнародними стандартами і методологією.
2.

Статистичні

уповноважена

державна

вимірювання
установа,

у
що

сфері

вищої

перебуває

у

освіти
сфері

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

здійснює
управління

6
3.

Система показників, структура та форми подання статистичної

інформації сфери вищої освіти розробляються та затверджуються центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із
центральним органом у сфері статистики.
4.

Збирання

статистичної

звітності,

оброблення,

зберігання

та

поширення статистичної інформації у сфері вищої освіти здійснюється з
використанням інформаційних систем. Порядок взаємодії інформаційних
систем, що містять електронні бази освітньої статистичної інформації,
визначається Кабінетом Міністрів України.
5.

Заклади вищої освіти зобов’язані надавати достовірну статистичну

інформацію у повному обсязі у визначені строки. Відповідальність за
достовірність і повноту статистичної інформації та своєчасність подання
звітних форм несуть керівники закладів вищої освіти згідно чинного
законодавства.
6.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські

організації, інші юридичні та фізичні особи мають право безкоштовно
отримувати знеособлену статистичну інформацію. Оброблені статистичні дані є
відкритими та розміщуються у мережі Інтернет для вільного доступу, крім
випадків, заборонених законодавством.
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2. ЧИННА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467
«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної
власності» [1], від 30.11.2005 №1121 «Про затвердження Методики проведення
інвентаризації об’єктів державної власності» [2], наказу Міністерства освіти і
науки України (МОН) від 19.01.2009 № 23 [3], заклади вищої освіти (ЗВО)
подають до МОН звіт за формою 2б(д) «Відомості про державне майно
(нерухоме

майно

державних

підприємств,

їх

об’єднань,

установ

та

організацій)»: щоквартально в електронному вигляді та річний в електронному
і паперовому. Технологія збору та опрацювання інформації передбачає
формування електронних звітів з використанням програмного забезпечення
Фонду державного майна України (ФДМУ) на таких рівнях, як навчальні
заклади та установи освіти і науки, обласні департаменти/управління освіти і
науки, МОН, ФДМУ. Програмне забезпечення встановлюється локально на
технічних засобах користувачів. ЗВО наповнюють та оновлюють базу даних,
формують електронні звіти (архівні файли посилки) і надсилають електронною
поштою до МОН. Отримані звіти імпортуються в єдину базу даних МОН.
Відповідно до наказу МОН від 19.01.2009 №23 супроводження і ведення цієї
бази даних покладено на відділ інформаційно-аналітичних систем ДНУ «ІОА»,
який проводить перевірку та контроль інформації, формує зведений галузевий
звіт в електронному вигляді (архівний файл посилки) для передачі засобами
електронної пошти до ФДМУ. Ця база даних містить такі фінансові показники
станом на дату інвентаризації основних фондів: первісна вартість об’єкта майна
(тис. грн.); експертна вартість об’єкта майна (тис. грн.); залишкова вартість
об’єкта майна (тис. грн.).
З метою забезпечення доступності, гласності та відкритості інформації та
відповідно до підпункту 14 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну
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службу статистики України (Держстат України), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 року № 481 [4], Державна служба
статистики України наказом від 20.12.2017 № 330 [5] затвердила Загальний
табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік. У
табл. 2.1 представлено перелік статистичних форм, які подаються ЗВО до
Держстату України та показники яких повинні бути загальнодоступними для
співробітників МОН як в зведеному форматі, так і в розрізі ЗВО.
Таблиця 2.1 – Витяг із Загального табелю (переліку) форм державних
статистичних спостережень на 2018 рік
Найменування
№ форми, дата та номер Індекс ПеріодичХто подає
Строк подання
з/п
наказу щодо її
форми
ність
затвердження
1 Демографічна та соціальна статистика
1.02 Ринок праці
1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
1.
Звіт із праці
1-ПВ
місячна юридичні особи,
не пізніше 7-го
(10.06.2016 № 90)
відокремлені
числа місяця,
підрозділи юридичних наступного за
осіб за переліком,
звітним
визначеним органами
періодом
державної статистики
2.
Звіт із праці
1-ПВ кварталь- юридичні особи,
не пізніше 7-го
(10.06.2016 № 90 (зі
на
відокремлені
числа місяця,
змінами))
підрозділи юридичних наступного за
осіб за переліком,
звітним
визначеним органами
періодом
державної статистики
1.03 Освіта
3.
Звіт вищого
2-3 нк один раз вищі навчальні заклади не пізніше 5
навчального закладу
на рік
всіх рівнів акредитації жовтня
на початок 20__/__
навчального року
(30.11.2012 № 500 (зі
змінами))
4.
Звіт про роботу
1-нк
річна
вищі навчальні
не пізніше 20
аспірантури та
заклади, наукові
січня
докторантури
установи, які мають
(21.07.2017 № 191)
аспірантуру та/або
докторантуру
Примітка: складено відповідно до наказу Держстату від 20.12.2017 № 330
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Форма 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» містить фінансові показники щодо
фонду оплати працівників (тис. грн.), середньооблікової кількості штатних
працівників (осіб), заборгованості з виплати заробітної плати (тис. грн.). Форма
1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» містить також фінансові показники щодо
кількості штатних працівників та їх рух (осіб, грн.), втрат робочого часу, фонду
оплати праці штатних працівників (тис. грн.), розподілу штатних працівників за
розмірами заробітної плати (осіб, грн.), інформації про укладання колективних
договорів (осіб, грн.), а також витрат на утримання робочої сили, що не входять
до складу фонду оплати праці (тис. грн.). Дані форми подаються ЗВО до
місцевих органів державної статистики у визначені терміни.
Форма державного статистичного спостереження № 2-3 нк «Звіт вищого
навчального закладу на початок 20__/__ навчального року» затверджена
наказом Державної служби статистики України від 30.11.2012 № 500 [6]. Ця
форма збирається місцевими органами державної статистики. Основними
показниками цієї форми є:
- розподіл студентів за спеціальностями (напрямами підготовки), які
прийняті на навчання (всіх та окремо на початковий цикл навчання) та
завершили навчання (чи планують завершити в поточному навчальному році), а
також інформація щодо джерел фінансування навчання (державний, місцевий
бюджети, кошти органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб);
- розподіл студентів за курсами, з урахуванням дітей-інвалідів, та
чисельність дипломників;
- розподіл студентів за мовами навчання;
- розподіл студентів за віком, з урахуванням студентів з числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному
державному утриманні;
- результати прийому на початковий цикл навчання з розподілом по
закладах, які закінчили в поточному році, з урахуванням сільської молоді та
осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (абітурієнти та зараховані);
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- розподіл педагогічних та науково-педагогічних працівників за науковим
ступенем та ученим званням (усього та штатні);
- наявність підприємств громадського харчування, в них місць, крім того
кількість місць в них при гуртожитках;
- наявність і використання учбово-лабораторних будинків та гуртожитків,
бібліотек (загальна площа будівель, площа орендована чи здана в оренду,
чисельність студентів, що потребують улаштування до гуртожитку та
проживають у гуртожитку, бібліотеки та бібліотечні пункти, загальний
книжковий фонд та чисельність читачів);
- надання стипендій (розподіл по академічним, ординарним (звичайним)
та соціальним);
- джерела фінансування навчання студентів (державний, місцевий
бюджети, кошти юридичних та фізичних осіб);
- розподіл чисельності іноземних студентів за країнами, з яких прибули
на навчання до України;
- перелік відокремлених структурних підрозділів, дані яких включені до
звіту.
Відповідно до постанови КМУ від 13.07.2011 № 752 «Про створення
Єдиної державної електронної бази з питань освіти» [7], наказу МОН від
13.05.2017 № 701 «Деякі питання випробування програмного забезпечення
Єдиної державної електронної бази з питань освіти» [8] формування
статистичного звіту № 2-3нк ЗВО здійснюється за допомогою функції ЄДЕБО.
Форма

статистичного

спостереження

№ 1-нк

«Звіт

про

роботу

аспірантури та докторантури» затверджена наказом Держстату України від
21.07.2017 № 191 [9]. Ця форма збирається місцевими органами державної
статистики. Основними показниками цієї форми є:
- кількість аспірантів, прийом і випуск (в розрізі спеціальностей, форм
навчання (денна, вечірня та заочна));
- підготовка

аспірантів-іноземців

спеціальностей, підстав для навчання);

(прийом

і

випуск

в

розрізі
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- кількість докторантів, прийом і випуск (в розрізі спеціальностей, форм
навчання (денна, вечірня та заочна));
- розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування їх
навчання (державний бюджет та кошти юридичних і фізичних осіб);
- розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю на кінець звітного
року;
- розподіл аспірантів-іноземців за країнами, з яких вони прибули на
навчання до України.
Складання річної бюджетної звітності визначається Порядком складання
бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін
України) від 24.01.2012 № 44 [10] (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07.02.2017 № 44), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 02.03.2017 за 297/30165 (далі - Порядок № 44) [11].
Бюджетна звітність містить інформацію про всі проведені операції, які
відображені в бухгалтерському обліку у звітному періоді. У табл. 2.2 наведено
перелік форм бюджетної звітності. Відповідно до Порядку заповнення форм
бюджетної звітності 2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 7 здійснюється за кодами економічної
класифікації видатків (КЕКВ), які наведено у табл. 2.3.

3-1
3-19
3-2
д3-2
3-5
3-8
4-1

3
4
5
6
7
8
9

14 4-4

13 4-3

11 4-2
12 4-2р

10 4-1р

2-р

2

Періодичність

4
квартальна
річна
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (розшифровка) за КПКВ 2201040, 2201150, квартальна річна
2201160 та КЕКВ. Форма для внутрішнього користування МОН
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах в наукових установах, ВНЗ
квартальна річна
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів
квартальна річна
Звiт про виконання плану по штатах і контингентах (ВНЗ І-IV р.а., ПТО)
квартальна річна
Довідка до розділу Б “інші показники форми №3-2
квартальна річна
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах в спеціалізованих школах
квартальна річна
Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів – аспіранти, докторанти.
річна
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
квартальна річна
Заповнюється навчальними закладами та установами, які надали платні послуги, отримали кошти від
господарської та/або виробничої діяльності, плату за оренду майна бюджетних установ та від реалізації
майна
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (розшифровка) за КПКВ квартальна річна
2201040, 2201150, 2201160 та КЕКВ.
Форма для внутрішнього користування МОН
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
квартальна річна
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень квартальна річна
(розшифровка) за КПКВ 2201040, 2201150, 2201160 та КЕКВ.
Форма для внутрішнього користування МОН
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
квартальна річна
Складається установами, які за розподілами головних розпорядників бюджетних коштів отримують кошти,
що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та квартальна річна
культурного розвитку регіонів.
Складається установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з
місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

№ Код
Назва форми
з/п форми
1
2
3
1 2
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Таблиця 2.2 – Перелік форм бюджетної звітності (станом на 01.01.2018)
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25 д7-1

24 д7

23 д4-4

22 д4-3

21 д4-2

20 д4-1

18 д2
19 д-3

17 7-1

1
2
15 7
16 7-р

3
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ” за КПКВ та видами (бюджет, спецфонд)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (розшифровка) ” за КПК 2201040, 2201150, 2201160 за
КЕКВ та за видам. Форма для внутрішнього користування МОН
Довідка про заборгованість за окремими програмами за КПКВ та видами (бюджет, спецфонд).
Складається за окремими кодами програмної класифікації видатків за надані цільові пільгові державні
кредити для здобуття вищої освіти. Отримані кредити для студентів
Довідка про надходження коштів загального фонду в територіальному розрізі за КПКВ
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги у територіальному
розрізі (за КПКВ). Форма для внутрішнього користування МОН
Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень у
територіальному розрізі (за КПКВ). Форма для внутрішнього користування МОН
Довідка про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду у територіальному
розрізі (за КПКВ). Форма для внутрішнього користування МОН
Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів у територіальному розрізі (за КПКВ). Форма для внутрішнього
користування МОН
Довідка про заборгованість за бюджетними коштами у територіальному розрізі (за КПКВ та видами).
Форма для внутрішнього користування МОН
Довідка про заборгованість за окремими програмами у територіальному розрізі (за КПКВ та видами).
Форма для внутрішнього користування МОН

Продовження таблиці 2.2

квартальна річна

квартальна річна

квартальна річна

квартальна річна

квартальна річна

квартальна річна

квартальна річна
квартальна річна

квартальна річна

4
квартальна річна
квартальна річна
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Таблиця 2.3 – Коди економічної класифікації видатків бюджету
КЕКВ
та/або
ККК
1
2000
2100
2110
2111
2112
2120
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2280
2281
2282
2400
2410
2420
2600
2610
2620
2630
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120
3121
3122

Показники
2
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов’язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти
урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
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Продовження таблиці 2.3
1
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3160
3200
3210
3220
3230
3240
4100
4110
4111
4112
4113
4200
4210
5000
9000

2
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям
Капітальні трансферти населенню
Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів
Інші видатки
Нерозподілені видатки

У формах звітності 4-1, 4-2, 4-4 до показника «Надходження коштів усього» віднесено таки види надходжень коштів:
1.

Форма звітності № 4-1 «Звіт про надходження і використання

коштів, отриманих як плата за послуги»:
- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю;
- від додаткової (господарської) діяльності;
- від оренди майна бюджетних установ;
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
- фінансування;
- видатки – усього.
2.

Форма звітності № 4-2 «Звіт про надходження і використання

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»:
- від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків;
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- від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів
нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або
юридичних осіб;
- вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання
платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти,
що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові
установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на
залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору
для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що
надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
- від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та
фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на
умовах фінансової підтримки;
- фінансування;
- видатки та надання кредитів – усього.
3.
коштів,

Форма звітності № 4-4 «Звіт про надходження і використання
отриманих

на

виконання

програм

соціально-економічного

та

культурного розвитку регіонів»:
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
- фінансування;
- видатки – усього.
До нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі, що визначають склад, форми, принципи підготовки та подання
фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і
розкриття

інформації

за

статтями

фінансової

звітності

бюджетних коштів та державних цільових фондів віднесено:

розпорядників
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- Національне

положення

(стандартом)

бухгалтерського

обліку

в

державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом
Мінфіну України від 28.12.2009 № 1541 та зареєстроване у Міністерстві
юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Мінфіну України
від 24.12.2010 № 1629) із змінами [12];
- наказ Мінфіну України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження
Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"», зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21.03.2017 за № 384/30252 [13];
- наказ Мінфіну України від 29.11.2017 № 976 «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2017 №
1546/31414 [14];
- наказ Мінфіну України від 29.11.2017 № 977 «Про затвердження типової
форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»» зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 р. за № 1539/31407 [15].
Фінансова звітність містить інформацію про всі проведені господарські
операції, які відображені в бухгалтерському обліку. У табл. 2.4 наведено
перелік форм фінансової звітності станом на 01.01.2018 р.
Таблиця 2.4 – Перелік форм фінансової звітності (станом на 01.01.2018)
№
з/п
1

Код
форми
1-дс

Баланс

2

2-дс

Звіт про фінансові результати

3
4
5

3-дс
4-дс
5-дс

Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Назва форми

Періодичність
квартальна
річна
квартальна
річна
річна
річна
річна

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності":
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1.

Форма № 1-дс «Баланс», структурно включає дві компоненти

«Актив» та «Пасив».
В структурі компоненти «Актив» виокремлено три підрозділи:
- I. Нефінансові активи;
- II. Фінансові активи;
- III. Витрати майбутніх періодів.
В структурі компоненти «Пасив» виокремлено чотири підрозділи:
- I. Власний капітал та фінансовий результат;
- II. Зобов’язання;
- III. Забезпечення;
- IV. Доходи майбутніх періодів.
2.

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» структурно включає

наступні розділи:
- I. Фінансовий результат діяльності;
- II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету;
- III. Виконання бюджету (кошторису);
- IV. Елементи витрат за обмінними операціями.
3.

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» структурно включає

наступні розділи:
- І. Рух коштів у результаті операційної діяльності;
- ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
- ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
4.

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал».

5.

Форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

структурно поділяється на дванадцять розділів:
-

І. Основні засоби;

-

ІІ. Нематеріальні активи;

-

III. Капітальні інвестиції;

-

ІV. Виробничі запаси;
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-

V. Фінансові інвестиції;

-

VI. Зобов’язання;

-

VII. Дебіторська заборгованість;

-

VIIІ. Доходи та витрати;

-

ІХ. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей;

-

Х. Будівельні контракти;

-

ХІ. Біологічні активи;

-

ХІІ. Розшифрування позабалансових рахунків.

Систематизований узагальнений перелік статистичних і фінансових
показників діяльності, за якими звітують ЗВО, наведено у Додатку.
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3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ
ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

За даними департаменту вищої освіти МОНУ [16] станом на квітень 2018
року в Україні функціонує 793 ЗВО І-ІІ рівнів акредитації та 398 ЗВО ІІІ-IV
рівнів акредитації (рис. 3.1). Однак, не зважаючи на значну кількість
українських ЗВО, чисельність студентів, що виїжджають навчатися за кордон,
постійно збільшується [17].
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Рисунок 3.1 – Інформація про кількість ЗВО України (станом на
27.04.2018)
Примітка: за даними департаменту вищої освіти МОНУ.

Так кількість українців в іноземних університетах у 2015/2016
навчальному році становила 66 668 осіб, а у 2016/2017 навчальному році за
прогнозом CEDOS – щонайменше 72 000 осіб [17]. Тобто можна стверджувати,
що фактично українські ЗВО функціонують в умовах міжнародної конкуренції
на ринку надання освітніх послуг, що суттєво підвищує вимоги до якості
здійснення ними освітньої діяльності.
Отже, глобалізація сфери вищої освіти суттєво впливає на діяльність ЗВО
на національному і міжнародному рівнях та зумовлює необхідність адекватної
реакції з боку держави щодо покращення моніторингу показників оцінки їх
діяльності, зокрема обґрунтування та імплементації оновленого переліку
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показників для збору статистичних даних від ЗВО, перманентна діагностика
яких дозволить більш реалістично оцінити якість і ефективність вищої освіти в
Україні.
З огляду на вищезазначене запропоновано удосконалити перелік
показників статистичної звітності ЗВО. Загальна структура показників
складається з восьми блоків статистичних і фінансових показників діяльності
ЗВО (рис. 3.2).
Блок 1.
Загальна
інформація

Блок 2.
Здобувачі
вищої освіти

Блок 5.
Міжнародна
діяльність

Блок 6.
Матеріальнотехнічне
забезпечення

Блок 3.
Організація і результати
навчання здобувачів
Блок 7.
Витрати на
освітню
діяльність

Блок 4.
Персонал
ЗВО

Блок 8.
Наукова та науковотехнічна діяльність

Рисунок 3.2 – Блоки статистичних і фінансових показників діяльності
ЗВО
Детальний перелік складу показників, які пропонується збирати від ЗВО
передано для обговорення профільним департаментам Міністерства освіти і
науки України. Цей перелік буде представлено після обговорення і погодження.
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ВИСНОВКИ
1.

Україна на сьогодні є учасником глобального ринку освітніх

послуг. Для вдосконалення управління сферою вищої освіти необхідно
здійснювати ефективний моніторинг діяльності ЗВО та забезпечити більш
широке використання інформаційних технологій. Актуальним завданням у
цьому контексті є формування цілісної єдиної системи статистичних показників
від українських ЗВО, що дасть змогу здійснювати комплексну оцінку їх
діяльності, неперервно відслідковувати зміни.
2.

З

метою

вдосконалення

процедури

збору

та

забезпечення

достовірності статистичних даних від ЗВО, підвищення відповідальності
респондентів, для імплементації статті 72 «Освітня статистика» Закону України
«Про освіту» запропоновано додати до Закону України «Про вищу освіту»
статтю, яка повинна регламентувати питання збору первинної статистичної
інформації у сфері вищої освіти. Така стаття на сьогодні відсутня у чинному
Законі України «Про вищу освіту».
3.

Аналіз чинної статистичної та фінансової звітності ЗВО України

показує, що на сьогодні є відсутнім перелік статистичних показників, достатній
для необхідного деталізованого моніторингу та комплексної оцінки ЗВО.
Представлено практичні рекомендації щодо удосконалення переліку
показників статистичної і фінансової звітності ЗВО, згрупованих у вісім блоків:
загальна інформація; здобувачі вищої освіти; організація і результати навчання
здобувачів; персонал ЗВО; міжнародна діяльність; матеріально-технічне
забезпечення; витрати на освітню діяльність; наукова та науково-технічна
діяльність.
Детальний перелік складу показників, які пропонується збирати від ЗВО
для моніторингу їх діяльності, передано для обговорення профільним
департаментам Міністерства освіти і науки України.
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ДОДАТОК
Статистичні і фінансові показники діяльності, за якими звітують
заклади вищої освіти
№

Показник

Блок А. Загальні відомості
Установа/бюджет
1
2
Територія
3
Організаційно-правова форма господарювання
4
Орган державного управління
5
Вид економічної діяльності
6
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
7
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
8
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів
9
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
10
Рахунки в банках, з них:
національна валюта
іноземна валюта
11
Рахунки в казначействі
12
Розрахунки за депозитними сумами

Збір форм до Державної служби статистики України
Блок Б. Показники контингенту і діяльності ЗВО
Б1
Показники діяльності аспірантури та докторантури за рік
(Форма № 1-НК – «Звіт про роботу аспірантури та докторантури за 20__ рік»)
1
Кількість аспірантів, прийом і випуск
Найменування спеціальностей
Код спеціальності
Кількість осіб, зарахованих до аспірантури у звітному році, за формами навчання
(денною, вечірньою та заочною)
Кількість осіб, які закінчили аспірантуру у звітному році, за формами навчання
(денною, вечірньою та заочною)
Кількість аспірантів на кінець звітного року за формами навчання (денною, вечірньою
та заочною)
Кількість аспірантів ─ жінок
Кількість жінок, які закінчили аспірантуру
Кількість жінок, зарахованих до аспірантури
2
Підготовка аспірантів-іноземців
Найменування спеціальностей
Код спеціальності
Кількість іноземців, зарахованих до аспірантури у звітному році для навчання на
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3

4

5

підставі:
міжнародних договорів України
угод між вищими навчальними закладами
договорів з юридичними та фізичними особами
Кількість іноземців, які закінчили аспірантуру у звітному році та навчалися на
підставі:
міжнародних договорів України
угод між вищими навчальними закладами
договорів з юридичними та фізичними особами
Кількість аспірантів-іноземців на кінець звітного року, які навчаються на підставі:
міжнародних договорів України
угод між вищими навчальними закладами
договорів з юридичними та фізичними особами
Кількість аспірантів-іноземців ─ жінок
Кількість іноземців ─ жінок, які закінчили аспірантуру
Кількість докторантів, прийом і випуск
Найменування спеціальностей
Код спеціальності
Кількість осіб, зарахованих до докторантури у звітному році
Кількість осіб, які закінчили докторантуру у звітному році (усього, у т.ч. із захистом
дисертації)
Кількість докторантів на кінець звітного року (усього, із них жінок
Кількість жінок, які закінчили докторантуру
Кількість жінок, зарахованих до докторантури
Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування їх навчання
Кількість осіб, зарахованих до аспірантури (докторантури) у звітному році для
навчання за рахунок коштів (державного бюджету, юридичних та фізичних осіб)
Аспіранти, усього
у тому числі за формами навчання:
денною
вечірньою та заочною
Докторанти, усього
Кількість осіб, які закінчили аспірантуру (докторантуру) у звітному році та навчалися
за рахунок коштів (державного бюджету, юридичних та фізичних осіб)
Аспіранти, усього
у тому числі за формами навчання:
денною
вечірньою та заочною
Докторанти, усього
Кількість аспірантів (докторантів) на кінець звітного року, які навчаються за рахунок
коштів (державного бюджету, юридичних та фізичних осіб)
Аспіранти, усього
у тому числі за формами навчання:
денною
вечірньою та заочною
Докторанти, усього
Розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю на кінець звітного року
Кількість аспірантів
менше 20 років
20 років
21 рік

28
22 роки
23 роки
24 роки
25 років
26 років
27 років
28 років
29 років
30 років
31 рік
32 роки
33 роки
34 роки
35 - 39 років
40 - 44 роки
45 - 49 років
50 - 54 роки
55-59 років
60 років і старші
Кількість докторантів
менше 20 років
20 років
21 рік
22 роки
23 роки
24 роки
25 років
26 років
27 років
28 років
29 років
30 років
31 рік
32 роки
33 роки
34 роки
35 - 39 років
40 - 44 роки
45 - 49 років
50 - 54 роки
55-59 років
60 років і старші
Крім того, кількість аспірантів-іноземців
менше 20 років
20 років
21 рік
22 роки
23 роки
24 роки
25 років
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26 років
27 років
28 років
29 років
30 років
31 рік
32 роки
33 роки
34 роки
35 - 39 років
40 - 44 роки
45 - 49 років
50 - 54 роки
55-59 років
60 років і старші
Розподіл аспірантів-іноземців за країнами, з яких вони прибули на навчання
Назва країни, з якої аспіранти прибули на навчання
Кількість іноземців, зарахованих до аспірантури у звітному році (усього, з них жінок)
Кількість іноземців, які закінчили аспірантуру у звітному році (усього, з них жінок)
Кількість аспірантів-іноземців на кінець звітного року (усього, з них жінок)
«Звіт із праці» (квартальна)
(Форма № 1-ПВ (квартальна) – «Звіт із праці»)
Кількість штатних працівників
Кількість прийнятих штатних працівників
Кількість звільнених штатних працівників
Кількість звільнених штатних працівників із причини змін в організації виробництва і
праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників)
Кількість звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним
бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду
Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал):
Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого
дня (тижня)
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством
Втрати робочого часу штатних працівників
Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної
плати (на період припинення виконання робіт)
Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий
день (тиждень) з економічних причин
Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки)
Склад фонду оплати праці штатних працівників
Фонд оплати праці штатних працівників, усього
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)
Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати
Компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати
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Заохочувальні та компенсаційні виплати
Матеріальна допомога
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер
Оплата за невідпрацьований робочий час
Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати
Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу,
встановленого на місяць,
у тому числі у розмірі, грн:
до однієї мінімальної заробітної плати
від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00
від 4000,01 до 5000,00
від 5000,01 до 5500,00
від 5500,01 до 6000,00
від 6000,01 до 7000,00
від 7000,01 до 8000,00
від 8000,01 до 10000,00
від 10000,01 до 15000,00
від 15000,01 до 20000,00
понад 20000,00
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу,
встановлену на місяць
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого
часу, з нарахованою заробітною платою в межах мінімальної
Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну
ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого
законодавством для працездатної особи
Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників
Із середньооблікової кількості штатних працівників:
жінки
працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету
(заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники
працюють за цивільно-правовими договорами
Інформація про укладання колективних договорів
Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од
Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб (у цілих
числах)
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками)
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)
Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці
Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді
оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис.грн (з одним десятковим знаком)
Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, тис.грн (з одним
десятковим знаком)
Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників, тис.грн (з
одним десятковим знаком)
Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис.грн (з одним
десятковим знаком)
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Витрати підприємства на професійне навчання, тис.грн (з одним десятковим знаком)
Інші витрати на робочу силу, тис.грн (з одним десятковим знаком)
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб (у цілих числах)
Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року
(Форма № 2-3 НК – «Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__
навчального року»)
Розподіл студентів за спеціальностями
Назва спеціальності
Код спеціальності
Рівень акредитації (підготовки)
Кількість осіб яка прийнята на навчання за типами фінансування (кошти держ.
бюджету, фізичних осіб, органів держ. влади, місцевих бюджетів)
Загальна кількість осіб прийнятих на навчання за типами фінансування
Кількість осіб яка прийнята на початковий цикл навчання за типами фінансування
(кошти держ. бюджету, фізичних осіб, органів держ. влади, місцевих бюджетів)
Загальна кількість осіб прийнятих на початковий цикл навчання за типами
фінансування
Загальна кількість тих хто навчається за гендерним розподілом
Загальна чисельність студентів, які завершили відповідний цикл навчання і здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень
Чисельність студентів, які завершили відповідний цикл навчання і здобули освітньокваліфікаційний рівень за гендерним розподілом
Чисельність студентів, які завершили відповідний цикл навчання і здобули освітньокваліфікаційний рівень за типами фінансування
Розподіл студентів за курсами
На базі основної школи
На базі старшої школи
Інваліди
ті, хто здобувають другу вищу освіту
Розподіл студентів за мовами навчання
Найменування мови
Чисельність
Розподіл студентів за віком
Усього
У т.ч. студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на повному державному утриманні
з них підлягають випуску в поточному навчальному році
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають
під опікою (піклуванням) з них підлягають випуску в поточному навчальному році
Кількість поданих заяв, зарахованих осіб та виділених цільових місць за такими
розрізами:
документ про освіту
кількість осіб, з числа постраждалих унаслідок
аварії на ЧАЕС
сільська молодь (у т.ч. за цільовим направленням згідно зі встановленою квотою)
Педагогічні та науково-педагогічні працівники
Кількість працівників за науковим ступенем та вченим званням (загалом та в розрізі
педагогічних та науково-педагогічних працівників)
Підприємства громадського харчування
Кількість місць у підприємствах громадського харчування при ВНЗ
Крім того, кількість місць у підприємствах громадського харчування при гуртожитках
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Наявність і використання учбово-лабораторних будинків та гуртожитків, бібліотек
Загальна площа будівель, кв. м
У тому числі орендована
Із гр.1 – здана в оренду (крім зданої іншим ВНЗ)
Чисельність студентів, що потребують улаштування до гуртожитку, осіб
Із них проживають у гуртожитку
Кількість бібліотек, одиниць
Крім того, бібліотечних пунктів, одиниць
Загальний книжковий фонд, примірників
Загальна кількість читачів, осіб
Надання стипендій
Чисельність студентів, які отримують стипендії (академічні, звичайні, соціальні та
усього)
Джерела фінансування навчання студентів
Чисельність студентів загалом та в розрізі фінансування навчання
Чисельність випускників, що отримали направлення на роботу після завершення
повного циклу навчання ( загалом та в розрізі типу фінансування )
Чисельність випускників, які одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали
робітничу професію ( загалом та в розрізі типу фінансування)
Навчання іноземних студентів
Назва країни, з якої прибули на навчання
Код країни
Усього навчається
Прийнято на початковий цикл навчання
Випущено після завершення повного циклу навчання
Перелік відокремлених структурних підрозділів, уключених до звіту
Назва підрозділу
Чисельність студентів – усього, осіб
Прийнято на початковий цикл навчання
Випущено з ВНЗ

Збір форм до Державної казначейської служби України
Блок В. Показники фінансової діяльності ЗВО
(Форма фінансової звітності № 1-дс (форма № 1-дс) – «Баланс»)
В1
Баланс
1 Актив:
1.1 Нефінансові активи
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
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накопичена амортизація
Запаси
Виробництво
Поточні біологічні активи
1.2 Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:
цінні папери, крім акцій
акції та інші форми участі в капіталі
Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом
за розрахунками за товари, роботи, послуги
за наданими кредитами
за виданими авансами
за розрахунками із соціального страхування
за внутрішніми розрахунками
інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних
цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в:
касі
казначействі
установах банків
іноземній валюті
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку
рахунках в установах банків, у тому числі в:
національній валюті
іноземній валюті
Інші фінансові активи
1.3 Витрати майбутніх періодів
2 Пасив:
2.1 Власний капітал та фінансовий результат
Внесений капітал
Капітал у дооцінках
Фінансовий результат
Капітал у підприємствах
Резерви
Цільове фінансування
2.2 Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами
за кредитами
інші довгострокові зобов’язання
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету
за розрахунками за товари, роботи, послуги
за кредитами
за одержаними авансами
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за розрахунками з оплати праці
за розрахунками із соціального страхування
за внутрішніми розрахунками
інші поточні зобов’язання, з них:
за цінними паперами
2.3 Забезпечення
2.4 Доходи майбутніх періодів
В2
Звіт про фінансові результати
(Форма фінансової звітності № 2-дс (форма № 2-дс) – «Звіт про фінансові
результати»)
3 Фінансовий результат діяльності
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування
Доходи від надання послуг (виконання робіт)
Доходи від продажу активів
Фінансові доходи
Інші доходи від обмінних операцій
Усього доходів від обмінних операцій
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Трансферти
Надходження до державних цільових фондів
Інші доходи від необмінних операцій
Усього доходів від необмінних операцій
Усього доходів
ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
Витрати з продажу активів
Фінансові витрати
Інші витрати за обмінними операціями
Усього витрат за обмінними операціями
Витрати за необмінними операціями
Трансферти
Інші витрати за необмінними операціями
Усього витрат за необмінними операціями
Усього витрат
Профіцит/дефіцит за звітний період
4 Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету
Загальнодержавні функції
Оборона
Громадський порядок, безпека та судова влада
Економічна діяльність
Охорона навколишнього природного середовища
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров’я
Духовний та фізичний розвиток
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6

В3
7
8

Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Виконання бюджету (кошторису)
ДОХОДИ
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Інші неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Офіційні трансферти, з них:
від органів державного управління
Цільові фонди
Надходження державних цільових фондів
Надходження Пенсійного фонду України
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття
Надходження Фонду соціального страхування України
Інші надходження
Усього доходів
ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Обслуговування боргових зобов’язань
Поточні трансферти, з них:
органам державного управління інших рівнів
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Нерозподілені видатки
Придбання основного капіталу
Капітальні трансферти, з них:
органам державного управління інших рівнів
Внутрішнє кредитування
Зовнішнє кредитування
Усього витрат
Профіцит/дефіцит за звітний період
Елементи витрат за обмінними операціями
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Матеріальні витрати
Амортизація
Інші витрати
Усього
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
(Форма бюджетної звітності № 2 ( форма № 2д, № 2м) – «Звіт про надходження та
використання коштів загального фонду)
Видатки та надання кредитів - усього
у тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату:
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9

10

11

12

13

14
15
16
17

Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу:
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Обслуговування боргових зобов’язань:
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
Поточні трансферти:
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення:
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання):
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт:
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація:
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
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18 Капітальні трансферти:
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Внутрішнє кредитування
19 Надання внутрішніх кредитів:
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
20 Надання зовнішніх кредитів:
21 Інші видатки
22 Нерозподілені видатки
В4
Звіт про рух грошових коштів
(Форма фінансової звітності № 3-дс (форма № 3-дс) – «Звіт про рух грошових
коштів»)
23 Надходження від обмінних операцій:
бюджетні асигнування
надходження від надання послуг (виконання робіт)
надходження від продажу активів
інші надходження від обмінних операцій
24 Надходження від необмінних операцій:
податкові надходження
неподаткові надходження
трансферти, з них:
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління
надходження до державних цільових фондів
інші надходження від необмінних операцій
Інші надходження
Усього надходжень від операційної діяльності
25 Витрати за обмінними операціями:
витрати на виконання бюджетних програм
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
витрати з продажу активів
інші витрати за обмінними операціями
26 Витрати за необмінними операціями:
трансферти, з них:
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів
інші витрати за необмінними операціями
Інші витрати
Усього витрат від операційної діяльності
27 Чистий рух коштів від операційної діяльності
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
28 Надходження від продажу:
фінансових інвестицій
основних засобів
інвестиційної нерухомості
нематеріальних активів
незавершених капітальних інвестицій
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29

30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
В5
43

44
45
46
47
48
49
50

довгострокових біологічних активів
Надходження цільового фінансування
Інші надходження
Усього надходжень від інвестиційної діяльності
Витрати на придбання:
фінансових інвестицій
основних засобів
інвестиційної нерухомості
нематеріальних активів
незавершених капітальних інвестицій
довгострокових біологічних активів
Інші витрати
Усього витрат від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
повернення кредитів
отримання позик
отримання відсотків (роялті)
Інші надходження
Усього надходжень від фінансової діяльності
Витрати на:
надання кредитів
погашення позик
сплату відсотків
Інші витрати
Коригування
Усього витрат від фінансової діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів отриманий
Залишок коштів перерахований
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Звіт про власний капітал
(Форма фінансової звітності № 4-дс (форма № 4-дс) – «Звіт про власний капітал»)
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка (уцінка) основних засобів
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів
Профіцит/дефіцит за звітний період
Збільшення капіталу в підприємствах

39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
В6

Зменшення капіталу в підприємствах
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Внесений капітал
Капітал у дооцінках
Фінансовий результат
Капітал у підприємствах
Резерви
Цільове фінансування
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(Форма бюджетної звітності № 4-1 (форма № 4-1д, № 4-1м) – «Звіт про
надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги»)
61 Надходження коштів - усього
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Від додаткової (господарської) діяльності
Від оренди майна бюджетних установ
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Фінансування
Оплата праці і нарахування на заробітну плату:
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до
заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань:
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
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В7

62
63

64

65

Соціальне забезпечення:
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(Форма бюджетної звітності № 4-2 (форма № 4-2д, № 4-2м)– «Звіт про
надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень»)
Надходження коштів - усього
Оплата праці і нарахування на заробітну плату:
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм:
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66
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68

69
70
71
72

73

74
75

76
77
В8
78

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до
заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань:
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти:
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення:
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки:
Придбання основного капіталу:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання):
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт:
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація:
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти:
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Внутрішнє кредитування:
Надання внутрішніх кредитів:
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(Форма бюджетної звітності № 4-3 (форма № 4-3д, № 4-3м) – «Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»)
Оплата праці і нарахування на заробітну плату:
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
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79 Використання товарів і послуг:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
80 Обслуговування боргових зобов’язань:
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
81 Поточні трансферти:
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
82 Соціальне забезпечення:
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
83 Капітальні видатки
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
84 Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
85 Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів
86 Інші видатки
В9
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)
(Форма бюджетної звітності № 4-3 (форма № 4-3д.1, №4-3м.1) – «Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій)»)
87 Видатки та надання кредитів - усього, у тому числі:

43
88 Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Обслуговування боргових зобов’язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
89 Інші поточні видатки
90 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
91 Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
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92

93
94

95
96
В10

97

98

99
100
101
102

Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів
«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(Форма бюджетної звітності № 4-4 (форма № 4-4д) – «Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів»)
Надходження коштів – усього
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
Фінансування
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Обслуговування боргових зобов’язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
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103 Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав
та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
104 Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
105 Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
106 Створення державних запасів і резервів
107 Придбання землі та нематеріальних активів
108 Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
В11 Примітки до річної фінансової звітності
(Форма фінансової звітності № 5-дс (форма № 5-дс) – «Примітки до річної
фінансової звітності»)
109 Основні засоби
Інвестиційна нерухомість
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будівлі, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Тварини та багаторічні насадження
Інші основні засоби
Музейні фонди
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
Інвентарна тара
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
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110

111

112

113

114

115
116

Природні ресурси
Інші необоротні матеріальні активи
Нематеріальні активи
Авторське та суміжні з ним права
Права користування природними ресурсами
Права на знаки для товарів і послуг
Права користування майном
Права на об’єкти промислової власності
Інші нематеріальні активи
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції в основні засоби
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
Виробничі запаси
Продукти харчування
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Будівельні матеріали
Пально-мастильні матеріали
Запасні частини
Тара
Сировина і матеріали
Інші виробничі запаси
Готова продукція
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Державні матеріальні резерви та запаси
Активи для розподілу, передачі, продажу
Інші нефінансові активи
Незавершене виробництво запасів
Фінансові інвестиції
Акції
Цінні папери (крім акцій)
Капітал підприємств
Векселі одержані
Інші фінансові інвестиції
Зобов’язання
Довгострокові
Поточні
Доходи майбутніх періодів
Дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість
Доходи та витрати
Доходи – усього, у тому числі:
від обмінних операцій:
бюджетні асигнування
надання послуг
продаж
операції з капіталом
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117

118

119
120

продаж нерухомого майна
відсотки
роялті
дивіденди
інші доходи від обмінних операцій, у тому числі:
курсова різниця
дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки
відновлення корисності активів
від необмінних операцій:
податкові надходження
неподаткові надходження
трансферти
гранти та дарунки
надходження до державних цільових фондів
списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню
Витрати - усього, у тому числі:
інші витрати за обмінними операціями, з них:
курсова різниця
витрати, пов’язані з реалізацією активів
уцінка активів
втрати від зменшення корисності активів
інші витрати за необмінними операціями, з них:
витрати, пов’язані з передачею активів, що суб’єкти державного сектору передають
суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору
для виконання цільових заходів
неповернення депозитів
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного
року
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей
протягом звітного року – усього, з них:
віднесено на винних осіб
Списано недостачі в межах природного убутку
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені
Стягнуто з винних осіб
Списано за висновками слідчих органів
Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного
року, у тому числі:
віднесених на винних осіб
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)
Будівельні контракти
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами
Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу
Вартість виконаних субпідрядних робіт
Сума проміжних рахунків, яка несплачена
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу
Біологічні активи
Розшифрування позабалансових рахунків
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01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»
02 «Активи на відповідальному зберіганні»
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»
03 «Бюджетні зобов’язання»
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»
04 «Непередбачені активи»
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»
043 «Тимчасово передані активи»
05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані»
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»
053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів»
054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів»
06 «Гарантії та забезпечення отримані»
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»
07 «Списані активи»
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників
бюджетних коштів»
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових
фондів»
08 «Бланки документів суворої звітності»
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних
коштів»
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових
фондів»
В12 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
(Форма бюджетної звітності № 7 (форма № 7д, № 7м) – «Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами»)
121 Видатки - усього на утримання установи, у тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
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Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Обслуговування боргових зобов’язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
122 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво
(придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
В13 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
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125
126
127
В14
128

129

130

відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами»
(Форма бюджетної звітності д-3 – «Довідка про дебіторську та кредиторську
заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами»)
Допомога і компенсації громадянам
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
Розрахунки за депозитними операціями
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними
операціями
у залишках коштів на рахунках
Інша заборгованість
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік
органами Казначейства
Розрахунки за іншими операціями
Звіт про заборгованість за окремими програмами
(Форма бюджетної звітності № 7-1 (форма № 7д.1, № 7м.1) – «Звіт про
заборгованість за окремими програмами»)
Видатки та надання кредитів
Оплата послуг (крім комунальних)
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Інші поточні видатки
Створення державних запасів і резервів
Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів

