
 

  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ  УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 23.02.2023                                           Київ                                                    № 104 

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.03.2023 за № 431/39487 

 

Про затвердження Змін до Порядку 

складання типових форм з обліку та 

списання запасів суб’єктами державного 

сектору  

 

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 

Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Порядку складання типових форм з обліку та 

списання запасів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2022 року за № 1692/39028, що 

додаються. 

 

2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України; 

оприлюднення цього наказу. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Воробей С. І. 

 

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n915
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

23 лютого 2023 року № 104 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 10.03.2023 за № 431/39487 

 

 

Зміни  

до Порядку складання типових форм з обліку та списання запасів 

суб’єктами державного сектору 

 

1. У розділі І: 

 

1) пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Інформація про залишок запасів у місцях зберігання на початок і кінець 

місяця, про їх надходження та витрачання може відображатися у матеріальному 

звіті, який складається матеріально відповідальною особою у довільній формі, 

якщо його складання передбачено розпорядчим документом, затвердженим 

керівником. Матеріальний звіт заповнюється у натуральному вимірі на підставі 

первинних документів про наявність та рух запасів.»; 

 

2) пункт 8 викласти в такій редакції: 

«8. У разі необхідності суб’єкти державного сектору можуть вести опис 

карток з обліку запасів, якщо облік ведеться не в книгах, а на картках, який 

складається у довільній формі.». 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) у пункті 1 глави 1 слово «тощо» виключити; 

 

2) пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції: 

«1. Прибутковий ордер може застосовуватися для оформлення 

господарських операцій з отримання матеріальних цінностей, які надходять від 

постачальників або від переробників з переробки на стороні, оприбуткування 

матеріальних цінностей, які відповідають критеріям визнання запасів, але раніше 

не були відображені в балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання 

необоротних активів.»; 

 

3) пункт 2 глави 5 доповнити реченням такого змісту: «Сума податку на 

додану вартість зазначається суб’єктами державного сектору, які є платниками 

податку на додану вартість, у разі відпуску матеріальних цінностей стороннім 

організаціям.»; 
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4) у пункті 1 глави 7 слово «документом» замінити словом «підставою»; 

 

5) у пунктах 1, 2 глави 10, абзаці другому пункту 3 глави 11 

слова «кількісному та вартісному вимірах» замінити словами «натуральному та 

грошовому вимірниках». 

 

 

Директор Департаменту  

методології  бухгалтерського обліку  

та нормативного забезпечення  

аудиторської діяльності                                                 Людмила ГАПОНЕНКО 

 


