
    
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

 

27 квітня 2018 р.                                  Київ                № 191 

    
Про внесення змін до наказу  

Державної судової адміністрації України 

від 08 листопада 2017 року № 1025 

 

Відповідно до пункту 10 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України, частини шостої статті 6 та частини другої статті 8 Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пункту 6 

Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, і частини п’ятої 

статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з метою 

забезпечення належної організації ведення бухгалтерського обліку, складання 

та подання звітності у зв’язку із змінами в законодавстві, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести наступні зміни до Типового положення про організацію 

бухгалтерського обліку в  місцевих та апеляційних загальних і спеціалізованих 

судах, Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, 

Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів 

України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від    

08.11.2017 № 1025 (далі – Положення): 

 

1.1 В абзаці першому пункту 6 розділу І Положення слова, цифри та 

знаки "Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68  

"Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних 

установ та порядку їх складання" замінити словами, цифрами та знаками 

"Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755 "Про затвердження 

типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів 

державного сектору та порядку їх складання". 

 

1.2 У пункті 9 розділу І Положення слова, цифри та знаки "Інструкції про 

форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку їх складання, 
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затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68" 

замінити словами, цифрами та знаками "Порядку складання типових форм 

меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного 

сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 

№ 755". 
 

1.3 Пункт 1 розділу ІІІ Положення викласти в наступній редакції: 

"Порядок оформлення та ведення касових операцій в Установі 

здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі — Положення № 148) 

і Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних 

установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 

№ 372 (далі – Порядок № 372).". 

 

1.4 У пунктах 2 та 4 розділу ІІІ, пункті 1 розділу IV, абзаці другому 

пункту 1 розділу Х Положення цифри "637" замінити цифрами "148". 

 

1.5 У пункті 2 розділу ІІІ Положення слова "відомість на виплату грошей" 

замінити словами  "відомість на виплату готівки". 

 

1.6 Пункт 1 розділу VII Положення після слів "постанов Кабінету 

Міністрів України" доповнити словами, цифрами та знаками "від 24.05.2017  

№ 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та 

установ системи правосуддя,". 

 

1.7 Розділ VIIІ Положення доповнити пунктом 12 у наступній редакції: 

"12. Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведеться у 

розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об’єктом 

відповідно до форми, яка затверджується окремим наказом Установи, або 

оформляється додатком до  Положення.". 

 

1.8 В абзаці третьому пункту 1 розділу Х Положення слова, цифри та 

знаки "та складається окремий Меморіальний ордер № 1 Накопичувальна 

відомість за касовими операціями, форма № 380 (бюджет)" виключити.   

 

1.9 Пункт 2 розділу Х Положення викласти в наступній редакції: 

"Оприбуткування поштових марок здійснюється за вартістю їх придбання 

на підставі прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1), складеного 

на основі накладної.". 

2. Керівникам місцевих та апеляційних судів, територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Національної школи суддів України, начальнику управління 

бухгалтерського обліку та звітності Державної судової адміністрації України 
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(Сомко Г. А.) забезпечити внесення змін в положення про організацію 

бухгалтерського обліку відповідного розпорядника бюджетних коштів у 

відповідності із затвердженими пунктом 1 цього наказу зміни для подальшого 

застосування в роботі. 

  3. Прес-службі (на правах сектору) (Какауліній О. В.) не пізніше 

наступного робочого дня з дня видання цього наказу оприлюднити його на 

офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі 

"Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови, радника 

Голови, керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації 

України, голів місцевих та апеляційних судів, керівників Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, Національної школи суддів України та територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України. 

 

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України довести копію цього наказу до місцевих судів у 

дводенний термін з дня його отримання. 

 

6. Наказ набирає чинності з дня його видання. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

        

 

В. о. Голови 

Державної судової  

адміністрації України                       (підпис)                                Л. Гізатуліна 


