
 

Голові Державного комітету України 
з питань розвитку підприємництва 

п. Ващенко К.О. 

Шановний Костянтине Олександровичу! 
До Національної Асоціації кредитних Спілок України надходять численні запити від 

кредитних спілок з приводу введення з 1 січня обов'язкового використання для оформлення 
прибуткових та видаткових касових ордерів бланків суворої звітності. Приводом для такого 
введення визначається введення в дію з 1 січня постанови КМУ № 809. В зв'язку з цим 
органи ДПІ на місцях примушують кредитні спілки до придбання відповідних бланків 
суворої звітності. 

При цьому, текст вищевказаної постанови звучить наступним чином: 
«1. Доповнити абзац п'ятий 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" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 936 та постановами Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2004 р. N 786 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1599) і від 15 
жовтня 2004 р. N 1376 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2765), після слова 
"ліцензії" словами "; ордери касові (прибуткові та видаткові)". 

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.» 
Отже, як ми бачимо, мова йде про порядок виготовлення бланків, а не про 

обов'язковість їх використання. 
Порядок ведення касових операцій в Україні відповідно до статті 33 Закону України 

«Про Національний банк України» регулюється Національним банком України. В межах 
своєї компетенції Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 
року N 637 затверджене Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні (зі змінами та доповненнями), в пункті 1.2 якого встановлено: 

касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), 
що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форму касових 
ордерів установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про 
затвердження типових форм первинного обліку касових операцій". 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що для введення обов'язкового 
використання всіма суб'єктами господарювання України бланків суворої звітності необхідно 
внесення змін до наказу Міністерства статистики України № 51, а до внесення таких змін 
кредитні спілки будуть працювати з встановленою формою прибуткових та видаткових 
касових ордерів. 

 



При цьому, в жодному із нормативних документів Міністерства статистики України, 
які набувають чинності з 01 січня 2008 року, не міститься жодних положень, які стосувалися 
би бланків прибуткових та видаткових касових ордерів. 

Враховуючи велику кількість касових операцій в кредитних спілках (середньоденна 
кількість касових ордерів складає від 20 до 500 примірників), введення бланків суворої 
звітності для оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів призведе до значних 
втрат і, відповідно, до значного подорожчання послуг, що надаються кредитними спілками. 
Крім того, кредитні спілки, відповідно до вимог регулятора, для обліку фінансово -
господарських операцій використовують спеціалізоване програмне забезпечення, яке 
передбачає друк касових документів в формі, встановленій наказом Міністерства статистики 
України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових 
операцій". Відсутність затвердженої форми бланків суворої звітності унеможливлює 
внесення змін до такого програмного забезпечення. 

Просимо Вас дати письмове роз'яснення щодо законності вимог місцевих податкових 
органів. 

У випадку визнання Комітетом законності таких вимог, дуже просимо Вас зупинити 
дію постанови КМУ № 809, як це було Вами зроблено у 1999 році з наказом Державного 
комітету статистики України від 27 липня 1998 року N 263. 

Президент НАКСУ П.М.Козинець 


