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Олена  СВІТЛОВА,  консультант  із  питань  бухгалтерського  обліку 

ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
^ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 

ДОКУМЕНТООБІГ  ТА ОБЛІК 

Операції  з  переміщення  майна  з  одного  структурного  підрозділу  в  інший 
здійснюються  майже  в  кожній  бюджетній  установі.  Тому  питання  документаль-
ного  супроводу  та  обліку  цих  операцій  не  втрачають  своєї  актуальності.  Про 
порядок  оформлення  переміщення  необоротних  активів  у  межах  установи, 
а  також  про  його  відображення  в  бухгалтерському  обліку  ми  розповімо  в  цій 
консультації. 

Оформлення накладної 

В Інструкції з бухгалтерського обліку необо-
ротних активів бюджетних установ, затвердже-
ній наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. 
№ 64 (далі - Інструкція № 64), розглянуто лише 
документальне оформлення видачі необорот-
них активів зі складу. Так, відповідно до п. 6.28 
цієї Інструкції необоротні активи видаються зі 
складу за накладними (вимогами), підписани-
ми керівником установи. При цьому накладна 
виписується в одному примірнику, якщо інший 
порядок не визначено галузевими нормативни-
ми актами. 

Форму накладної (вимоги) для видачі необо-
ротних активів зі складу нормативно не ви-
значено. Водночас наказом Держказначейства 
від 18.12.2000 р. № 130 затверджено Накладну 
(вимогу) типової форми № 3-3 для видачі за-
пасів зі складу. її можна взяти за основу при 
самостійній розробці форми накладної для ви-
дачі необоротних актів (див. фрагмент 1 у кінці 
консультації). 

Слід зазначити, що внутрішнє переміщення 
об'єктів, які відносяться до основних засобів, 
відображають також в Інвентарній картці типо-
вої форми № ОЗ-б (бюджет) та в Інвентарному 
списку основних засобів типової форми № 03-
11, затверджених спільним наказом Держказна-
чейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70 
(далі - Наказ N9 125/70). Ці документи ведуть-
ся в місцях знаходження (експлуатації) об'єктів 

основних засобів для пооб'єктного обліку за ма-
теріально відповідальними особами. 

Зразок заповнення типової форми № 03-11 наве-
дено в кінці консультації (див. фрагмент 2). 

Акт уведення об'єкта 
в експлуатацію 

Зауважимо, що видача необоротних активів зі 
складу ще не означає, що об'єкт знаходиться 
в експлуатації. Він може знаходитися певний 
час непідключеним або не використовуватися. 
Дуже часто техніку ще потрібно налаштувати 
та підготувати до експлуатації. Це стосується 
принтерів, копіювальних апаратів, комп'ютерів 
та іншого складного обладнання й техніки. Тому 
багато бюджетних установ складають ще й акт 
введення об'єкта в експлуатацію (див. зразок 
у кінці консультації). Складання такого акта слід 
передбачити в наказі про облікову політику 
установи. 

Акт уведення в експлуатацію також може бути 
підставою для внесення записів до відомостей 
обліку строків експлуатації основних засобів, які 
використовують для нарахування зносу на ос-
новні засоби в останній день грудня. Адже 
50%-вий знос на інші необоротні матеріальні 
активи нараховують із дати їх видачі в корис-
тування (в експлуатацію). Для основних засобів 
знос нараховують за повні місяці перебування 
об'єкта в експлуатації. 
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Оформлення 
меморіального ордера № 9 

Відповідно до п. 6.1 Інструкції № 64 бухгалтер-
ський облік необоротних активів має забезпе-
чити правильне документальне оформлення та 
своєчасне відображення в облікових регістрах 
їх переміщення всередині установи. Документи 
аналітичного обліку необоротних активів сис-
тематизуються за датами здійснення операцій 
та оформлюються меморіальним ордером № 9 
«Накопичувальна відомість про вибуття та пере-
міщення необоротних активів» (типова форма 
№ 438 (бюджет), затвердженим наказом Держ-
казначейства від 27.07.2000 р. № 68, далі - Наказ 
№ 68). 

Записи в ньому здійснюються щодо кожного 
окремого документа із зазначенням матеріально 
відповідальної особи. Такими документами є: 
• Акт прийняття-передачі основних засобів 

типової форми № 03-1 (бюджет); 
• Акт про списання основних засобів типової 

форми № 03-3 (бюджет); 
• Акт про списання автотранспортних засобів 

типової форми № 03-4 (бюджет); 

• Акт про списання вилученої з бібліотеки 
літератури типової форми № 03-5 (бюджет). 

Усі ці форми затверджено Наказом № 125/70. 

Відмітка про переміщення необоротних активів 
також робиться в інвентарній картці, інвентар-
ному списку основних засобів, оборотних відо-
мостях про рух необоротних активів та в інших 
аналітичних формах, установлених бюджетною 
установою (якщо в них передбачено вказувати 
інформацію про переміщення об'єктів необорот-
них активів). 

У разі переміщення необоротних активів у ме-
жах бюджетної установи (наприклад, з одного 
структурного підрозділу до іншого) без зміни 
матеріально відповідальної особи записи до ме-
моріального ордера № 9 не заносяться. Адже по-
ложеннями Інструкції про форми меморіальних 
ордерів бюджетних установ і порядок їх скла-
дання, затвердженої Наказом № 68, визначено, 
що меморіальний ордер N2 9 використовується 
для обліку вибуття та переміщення матеріальних 
цінностей, що належать до необоротних активів, 
до інших установ, організацій та матеріально 
відповідальних осіб 

ІШН!їіШ~ 

Жовтнева райдержадміністрація 
(назва установи) 

Типова форма N° 3-3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Державного казначейства України 
від 18.12.2000 р. № 130 

<...> ЗАТВЕРДЖУЮ 
Кононенко 

(підпис керівника установи) 

«13» вересня 2012 р. 

НАКЛАДНА (вимога) № 54 

Підстава (мета) 
Кому Фінансовому відділу 

Службова записка (для користування) 

Через кого Криленко О. І. 

Назва 
об'єкта 

Інвентарний 
(номенкла-

турний) 
номер 

Вид 
операції 

Кіль-
кість 

Первісна 
(віднов.) 
вартість 

Знос 
Звідки 
пере-
дають 

Куди 
передають 

Номер 
субра-
хунку 

Джерело 
отри-
мання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Копію-
вальний 
апарат 

10490121 Внутрішнє 
переміщення 

1 1 141,00 0 Склад Фінвідділ, 
к. 24 

104 Загаль-
ний фонд 

«13» вересня 2012 р. Прийняв (отримав) Криленко Здав (видав) Соколова 
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< ...> 

Жовтнева райдержадміністрація 
(назва установи) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Кононенко 

(підпис керівника установи) 

«13» вересня 2012 р. 

АКТ № 45 
введення в експлуатацію основних засобів 

від «14» вересня 2012 р. 

Найменування 
об'єкта 

Місцезна-
ходження 

об'єкта 

Матеріально 
відпові-
дальна 
особа 

Рахунок, 
субра-
хунок 
обліку 

Інвен-
тарний 
номер 

Первісна 
вартість, 

грн. 
Знос 

Перелік 
налагоджувальних 

та підготовчих 
робіт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Копіювальний 
апарат 
ХЕКОХ 
\Л/С 3045В 

Фінвідділ, 
к. 24 

Соколенко 104 1049121 1141 0 Підключення, 
налаштування, 
пробний запуск 

Комісією, створеною на підставі наказу, розпорядження від «13» вересня 2012 р. № 46 проведено 
огляд копіювального апарата . що підлягає передачі в експлуатацію на підставі накладної (ви-
моги) від «13» вересня 2012 р. № 54. 

в кабінеті 24 фінансового відділу В момент приймання об'єкт знаходиться 

Під час установки та налагодження: 

1) перевірено відповідність об'єкта даним технічного паспорту, марки, дати виготовлення, усі по-
казники відповідають технічній та іншій супровідній документації; 

2) проведено роботи: з налаштування програмного забезпечення, пробний запуск. 

Висновки: Об'єкт готовий до експлуатації 

Голова комісії: 

Члени комісії: 

начальник господарського відділу Мироненко Мироненко А. М. 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

завідувач господарства Соколова Соколова Н. М. 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

спеціаліст інформаційного відділу Санько Санько С. В. 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

головний спеціаліст фінвідділу Криленко Криленко О. С. 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
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