
Інформаційне повідомлення 

про удосконалення законодавства з бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в державному секторі у 2021 році 

 

Статтею 56 Бюджетного кодексу України передбачено, що бюджетні 

установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-

правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому 

Міністерством фінансів України. 

Міністерством фінансів України на виконання Плану заходів до Стратегії 

модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р, здійснюється удосконалення 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі (далі – НП(С)БОДС) у зв’язку із змінами міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку для державного сектору (далі – МСБОДС) та з 

урахуванням змін у національному законодавстві.  

З цією метою проведено порівняльний аналіз відповідності окремих 

НП(С)БОДС міжнародним стандартам за результатами якого внесено зміни до 

наступних НП(С)БОДС: 

 наказом Мінфіну від 27.01.2021 № 44 «Про затвердження Змін до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 128 «Зобов’язання» внесено зміни до НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання» у 

зв’язку із змінами МСБОДС, зокрема 19 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи», 1 «Подання фінансової звітності» та з урахуванням вимог 

бюджетного законодавства. Зміни стосуються уточнення термінів, які 

застосовуються у стандарті, та норм щодо визнання поточних та довгострокових 

зобов’язань, уточнення визначень умовних зобов’язань та умовних активів, 

доповнено окремі норми щодо порядку розкриття інформації про умовні 

зобов’язання і умовні активи в примітках до фінансової звітності; 

 наказом Мінфіну від 27.10.2021 № 567 «Про затвердження Змін до 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному 

секторі» внесено зміни до НП(С)БОДС 123 «Запаси», 135 «Витрати», 136 

«Біологічні активи». 

Змінами до НП(С)БОДС 123 «Запаси» уточнено відповідно до 

МСБОДС  12 «Запаси» сферу застосування цього стандарту, вилучено норми 

щодо обміну запасів, внесено редакційні правки з урахуванням уточненого 

перекладу, доповнено окремими нормами щодо порядку розкриття інформації про 

запаси в примітках до фінансової звітності. 

Змінами до НП(С)БОДС 135 «Витрати» доповнено відповідно до 

МСБОДС 5 «Витрати на позики» термінологічний апарат визначенням поняття 

«кваліфікаційний актив», деталізовано відповідно до МСБОДС 12 «Запаси» 

окремі норми щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг). 
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Змінами до НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» уточнено та доповнено 

відповідно до МСБОДС 27 «Сільське господарство» терміни, змінено 

методологічні засади щодо оцінки та первісного визнання біологічних активів за 

справедливою вартістю, доповнено окремими нормами порядок розкриття 

інформації про біологічні активи в примітках до фінансової звітності. 

У зв’язку із змінами до НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання» щодо уточнення 

визначень умовних зобов’язань та умовних активів та з урахуванням 

національного законодавства внесено зміни у План рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013 № 1203, та у Порядок застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (наказ Мінфіну                                      

від 28.05.2021 № 299 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 

актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»). 

З метою приведення у відповідність до вимог НП(С)БОДС 

128 «Зобов’язання» порядку відображення у фінансовій звітності заборгованості 

за середньостроковими цінними паперами державного та місцевих бюджетів, а 

також нормативного врегулювання питання складання та подання фінансової 

звітності суб’єктами державного сектору, які припинили свою діяльність 

протягом звітного періоду у зв’язку зі зміною бюджету, з якого здійснювалися 

видатки на їх утримання, внесено відповідні зміни до Порядку заповнення форм 

фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307 (наказ Мінфіну від 25.05.2021                

№ 285 «Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності 

в державному секторі»). 

Відповідно до змін НП(С)БОДС та у зв’язку із впровадженням Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ) розроблено наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2021                      

№ 654 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 

2021 за № 1691/37313, яким у формах фінансової звітності передбачається 

замінити назву кодифікатора та уточнити окремі розділи Приміток до фінансової 

звітності (форма 5-дс). 
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