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Державна казначейська 
служба України

Про надання роз’яснень

Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної казначейської служби 
України від 15.03.2022 № 14-05-1-05/4554 щодо проведення оцінки виконання 
головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень в умовах воєнного 
стану та в межах компетенції повідомляє.

Згідно з Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, оцінка  
виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до 
порядку, затвердженого Міністерством фінансів України. 

Порядком проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної 
установи своїх повноважень, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
01.12.2011 № 1537, визначені організаційні засади проведення оцінки виконання 
головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень шляхом проведення 
внутрішнього та зовнішнього оцінювання, зокрема заповнення та подання анкети про 
виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, формування 
органами Казначейства інформації про допущені головним бухгалтером недоліки та 
визначення результатів оцінки.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2-22 «Про введення 
воєнного стану в Україні» в Україні з 24.02.2022 введений воєнний стан. 

Законом України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» 
(далі – Закон № 2115-ІХ) передбачено, зокрема, що фінансові, аудиторські звіти та 
будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного 
законодавства в документальній та/або в електронній формі, юридичні особи подають 
протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану 
війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після 
його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не 
застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи 
несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 пункту 1 
Закону № 2115-ІХ.

mailto:infomf@minfin.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD#w1_3


2

Ураховуючи зазначене та те, що проведення оцінювання виконання головним 
бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень здійснюється, зокрема, шляхом 
заповнення та подання анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної 
установи своїх повноважень, оцінювання тимчасово призупиняється на час дії 
воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після припинення чи скасування 
воєнного стану або стану війни.

Заступник Міністра                                                                          Світлана ВОРОБЕЙ

Світлана Токарева


