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Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, на 

позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що 

належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають 

у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за 

простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж 

матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і 

зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської 

заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту 

і кількісно-вартісних показників операції. 

Для обліку й узагальнення інформації щодо руху бланків документів суворої звітності 

призначено рахунок позабалансового обліку 08 «Бланки документів суворої звітності».  

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок 

їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами. 

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається 

при надходженні (прийняття на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення – 

після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності, бланків 

документів суворої звітності. 

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання. 

Типові форми первинного обліку бланків суворої звітності затверджені наказом 

Міністерства статистики України від 11.03.1996 № 67.   

Відповідно до вимог щодо застосування і заповнення форм первинного обліку бланків 

суворої звітності для списання використаних бланків суворої звітності з підзвіту матеріально-

відповідальних осіб застосовується акт на списання використаних бланків суворої звітності.  

Списання з підзвіту бланків суворої звітності здійснюється на підставі акта, який 

складається спеціально створеною комісією. 

Згідно зі статтею 134 Кодексу законів про працю України працівники несуть 

матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, 

установі, організації, зокрема у разі, якщо між працівником і підприємством, установою, 

організацією відповідно до статті 1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття 

на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та 

інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до 

компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) 

відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство самостійно розробляє 

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю 

господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських 

документів. 
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