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№ 17 від 18 січня 2008 року 
 

Прем'єр - Міністру України 
Тимошенко Юлії Володимирівні 

Кабінет Міністрів України 
01008 , м. Київ 
вул. Грушевського 12/2 

 
 

Зважаючи на набрання чинності з 01.01.2008 р. змін до постанови Кабінету 
Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і 
документів суворого обліку" від 19 квітня 1993 р. N 283 в частині віднесення бланків 
прибуткових та видаткових касових ордерів до документів суворого обліку та появи в 
продажу таких бланків суворого обліку, хотілось би звернути Вашу увагу на наступні 
факти.  

Спроби віднести прибуткові касові ордери до бланків документів суворого обліку в 
недалекому минулому робились неодноразово. Так, наказом Держкомстату «Про 
затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, 
зберігання і застосування» від 27.07.98 р. №263  зі змінами, внесеними наказом 
Держкомстату N 119 від 31.03.99  передбачалось обов’язкове застосування всіма 
підприємствами та організаціями з 01.03.1999 р. типової форми первинного обліку N КО-1 
“Прибутковий касовий ордер” виконаних як бланки суворої звітності (обліку). 

Цим таки Наказом від 27.07.98 р. №263 було також описано «труднощі», які 
виникатимуть в суб’єктів господарювання в зв’язку з віднесенням бланку типової форми 
первинного обліку N КО-1 (“Прибутковий касовий ордер”) до бланків суворої звітності 
(обліку), зокрема: 

– облік їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності 
(обліку); 

– видачі бланків форм особі апарату управління підприємства або особі, на 
яку покладено обов’язки з реєстрації виданих і повернутих типових форм первинного 
обліку N КО-1 і N М-20, за прибутково-видатковою накладною на бланки суворої 
звітності (типова форма N СЗ-1 ; 

– списання використаних бланків за актом “Акт на списання використаних 
бланків суворої звітності” (типова форма N СЗ-3).  

Новаторські дії Держкомстату знайшли свою правову оцінку в рішенні, тоді ще 
Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, N 17-24/3 від 31.03.99 р. 
«Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 
N79/98 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" 
Мінтрансом України та Держкомстатом України», де ставиться питання про скасування 
Мінстату 27.07.98 р. №263 в зв’язку з невідповідністю завданнням державної політики в 
частині її реалізації за напрямками запровадження спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності та скороченням витрат суб’єктів підприємницької діяльності, 
пов’язаних з виконанням нормативно-правових актів.  
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Указом Президента України від 20.03.2001 р. N 183/2001 (183/2001) “Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року “Про заходи щодо 
детінізації економіки” дано доручення Кабінету Міністрів України протягом 2001 року 
визначити типові форми касової книги, прибуткового ордера, накладної на відпуск 
товарно-матеріальних цінностей як документів суворого обліку та звітності, проте, 
нащастя, до реалізації цього положення справа не дійшла – вищезазначений пункт було 
виключено на підставі Указу ПрезидентаN 880/2003 від 22.08.2003 р. 

Причина того, що рішення РНБО від 25 січня 2001 року в частині доручення 
Кабінету Міністрів України протягом 2001 року визначити типові форми касової книги, 
прибуткового ордера, накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей як документів 
суворого обліку та звітності залишилось не реалізованим, просто-таки, банальна: 
Держпідприємництво України не погодило проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 
р. N 283”, а саме в частині доповнення розділу II Номенклатури бланків цінних паперів і 
документів суворого обліку, що виробляються за ліцензією Мінфіну типовими формами 
первинних облікових документів, якими на підприємствах, в організаціях і установах 
оформлюються операції з надходження готівки в касу і з відпуску товарно-матеріальних 
цінностей на сторону, оскільки, на думку Держпідприємництва, прийняття даного 
проекту постанови Кабінету Міністрів України визнавалось недоцільним (лист 
Держпідприємництва  N 2-312/4495 від 15.08.2002 р. «Щодо погодження проекту 
постанови Кабінету Міністрів України»). 

І ось, нарешті, постановою Кабінету Міністрів України від N 809 від 06.06.2007 р. 
знову повертається до необхідності віднесення касових ордерів до бланків документів 
суворого обліку шляхом доповнення останніми номенклатури бланків цінних паперів і 
документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну.  

При цьому аналіз чинних нормативно-правових актів свідчить, що для 
однозначного встановлення обов’язку суб’єктів господарювання використовувати в роботі 
бланки касові ордери-бланки суворого обліку необхідно внести зміни до інших 
нормативно-правових актів. Але ж питання не в цьому. 

Читаючи проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український 
прорив: для людей, а не для політиків", про констатацію випадків прийняття регуляторних 
актів без погодження з Держкомпідприємництвом, незадовільний стан дотримання норми 
Закону щодо здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та 
виявлені факти фальсифікації окремими центральними та місцевими органами виконавчої 
влади текстів регуляторних актів, що пройшли регуляторні процедури в одній редакції, а 
прийняті в іншій, постає питання про доцільність прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України від N 809 від 06.06.2007 р. Невже щось змінилось відтоді, як в 2002 році 
Держпідприємництво України не погодило аналогічний проект постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
квітня 1993 р. N 283” з причин, які залишаються актуальними дотепер? 

На нашу думку, жодне підприємство, установа чи організація, інтересів яких 
стосувалось набрання чинності з 01.01.2008 р. змін до «горезвісної» постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 не сприймали всерйоз такі зміни, 
усвідомлюючи їх абсурдність, сподіваючись на здоровий глузд нового Уряду та його 
ліберальну позицію щодо спрощення державного регулювання діяльності невеликих 
суб’єктів господарювання. Саме «вичікуючою» позицією останніх, очевидно, і зумовлено 
відсутність роз’яснень державних органів з цього приводу. 
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Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і 
документів суворого обліку" від 19 квітня 1993 р. N 283, а саме: 

 «1. В абзаці п'ятому розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 1993 р. N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних 
паперів і документів суворого обліку" слова «ордери касові (прибуткові та видаткові)» 
виключити. 

2. Ця постанова набирає чинності з ___ січня 2008 року.» 

 

 

Заступник Голови правління  
КС „Народна каса”        Б. Одуд 

 


