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ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Інструкція з підготовки та складання фінансової звітності (Далі – «Інструкція») містить у собі практичні 
рекомендації, щодо заповнення електронних форм звітності  за використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді коштів та/або майна та загальні вимоги до  паперової фінансової звітності, що має 
підтвердити цільове використання коштів та/або майна гранту.  
 

Фінансовий звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній 
формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та 
підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі. 

 
1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Для підготовки фінансового звіту Організація надає форми фінансової звітності, адаптовані до бюджету 
Набувача, у вигляді архіву файлів в Excel форматі з назвою «Report_forms_номер Угоди_назва Набувача». При 
подачі звіту Набувач зазначає у назві архіву файлів в Excel форматі порядковий номер звіту у форматі «Звіт_1-
_номер Угоди_назва Набувача», «Звіт_2_номер Угоди_назва Набувача», «Звіт_3_номер Угоди_назва Набувача» 
та «Звіт_4_номер Угоди_назва Набувача». Наприклад, файл з другим звітом організації «Благо» буде мати 
назву «Звіт_2_номер Угоди_ Благо». 
 
2. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ ЗВІТУ  
 

Для збереження робочих формул файлів Набувач не повинен вносити ЖОДНИХ змін в структуру наданих 
Організацією звітних файлів: не додавати нових ліній, якщо це не передбачено даною інструкцією, 
не змінювати формули, не додавати нових стовпчиків, не змінювати порядок ліній та стовпчиків і 
т.п. У випадку, якщо внесення таких змін є необхідним для коректного укладання звіту, Набувач має 
звернутися до співробітників фінансового відділу з підтримки НУО Організації за додатковою 
інформацією. 

 
2.1. Підготовка електронних форм звіту про використання благодійного цільового пожертвування у 

вигляді коштів: 
 
2.1.1. Підготовка електронної форми «Титульний лист до фінансового звіту про використання 

благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів» (малюнок №1). 
2.1.1.1. Внесіть базову інформацію в блок №1: 
 номер Угоди між Набувачем і МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та дата початку дії 

Угоди; 
 назва Набувача; 
 назва проекту; 
 регіон дії проекту; 
 період дії проекту; 
 загальний бюджет проекту; 
 період звітування;  
 дата складання звіту; 
 період звітування;  

 
Малюнок №1 
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2.1.1.2. Внесіть інформацію щодо фінансового стану реалізації проекту в блок №2 в колонку «Е» лише в 

клітинки не позначені кольором: 
 дата початку звітного періоду; 
 розмір вхідного залишку на розрахунковому рахунку на дату початку звітного періоду;  
 незвітований залишок коштів за проектом на дату початку звітного періоду; 
 розмір отриманих благодійних внесків від Альянсу на виконання проекту впродовж звітного 

періоду; 
 повернення невикористаних коштів за попередніми Угодами, що відбулося впродовж звітного 

періоду; 
 дата закінчення звітного періоду; 
 розмір вихідного залишку на розрахунковому рахунку на дату закінчення звітного періоду; 

 
 
Малюнок №2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3. В блок №3 внесіть пояснення щодо розбіжності між фактичним та розрахунковим залишком на 

розрахунковому рахунку Набувача. 

УВАГА: В титульному листі до фінансового звіту (зеленим кольором) наведено блок, де  
зазначається сумарна інформація за фінансовим звітом після заповнення таблиці витрат за 
проектом та вираховується різниця між фактичним та розрахунковим залишком на розрахунковому 
рахунку Набувача, тому ці клітинки заповнювати не треба. 
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2.1.1.4. Внесення інформації до титульного листа закінчується внесенням базової інформації про 
офіційних осіб організації (малюнок №3):  

 прізвище, ім'я, по-батькові офіційного, уповноваженого статутом, представника (керівника) 
організації, бухгалтера та керівника проекту Набувача.  

 контактний телефон офіційного, уповноваженого статутом, представника (керівника) організації, 
бухгалтера та керівника проекту Набувача для вирішення можливих питань стосовно фінансового 
звіту по проекту;  

 
Малюнок №3 
 

 
 
 
2.1.2. Підготовка таблиці витрат за звітний період відповідно до затвердженого Бюджету проекту 

(Додаток №3 до Угоди) та відповідно до форми, адаптованої до бюджету Набувача, наданої 
Організацією (Малюнки 4 та 5).  

2.1.2.1. Внесіть дані по витратам, що були проведені Набувачем по банку до початку проекту в стовпчик 
«Витрати проведені по банку в минулому періоді авансом до початку проекту» таблиці витрат за 1-й 
звітній період. Такі дані вносяться Набувачем лише у випадку, якщо  він отримував фінансування від 
Організації в рамках Угоди, дата закінчення якої передує даті початку Угоди, в рамках якої готується 
фінансовий звіт.   

 Наприклад: 1) дата закінчення дії Угоди №115-GF-10 - 30 вересня 2010 року, а дата початку  дії 
Угоди №111-GF-11 - 01 жовтня 2010 року; 2) Набувачем за послуги зв’язку сплачено в  вересні суму, що 
містить аванс на жовтень 2000 грн.; 3) акт виконаних робіт за вересень на суму 1780 грн. 4) у 
відповідну клітинку стовпчика «Витрати проведені по банку в минулому періоді авансом до початку 
проекту» вписується сума авансу на жовтень в розмірі 220 грн. 

2.1.2.2. Внесіть всі витрати, здійснені (проведені по банку) протягом звітного періоду, у стовпчик 
«Витрати по банку за звітний період» та відповідно до статей бюджету у відповідну строку бюджету. 
Витрати вносяться на квартальній основі. 

 Наприклад: 1) набувач сплатив за канцприладдя в жовтні 300 грн. та 400 грн., в листопаді 550 грн. 
та в грудні 300 грн. та 400 грн. 2) внесіть у відповідну клітинку стовпчику «Витрати по банку за 
звітний період» 1950 грн.  

 ВИКЛЮЧЕННЯ: якщо у звітному періоді банківська установа Набувача нарахувала відсотки на суму 
коштів Гранту (пасивні доходи), Набувач вносить дані про суму таких відсотків у відповідний стовпчик 
строки бюджету «Банківські послуги» зі знаком МІНУС. 

 Наприклад: 1) набувач сплатив за послуги банку загалом в жовтні 100 грн., в листопаді 250 грн. та 
в грудні 300 грн. 2) банківська установа нарахувала в листопаді відсотків банку в розмірі 125 гр. 3) 
внесіть у відповідну клітинку стовпчиків «Витрати по банку за звітний період» 525 грн.  

2.1.2.3. Дані в стовпчику «Всього витрати по банку, що мають відношення до звітного періоду» 
вираховуються АВТОМАТИЧНО за формулою: 

  «Витрати,  проведені по банку в минулому періоді авансом до початку проекту» + «Витрати по 
банку за звітний період»  

2.1.2.4. Внесіть узагальнені дані в стовпчик «Всього звітовано в звітному періоді (закрито актами або 
накладними в звітному періоді», а саме: 

 виплачена заробітна плата та сплачені податки (відрахування); 
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 дані з актів виконаних робіт по договорам цивільно-правового характеру, за якими сплачена 
винагорода виконавцям проекту та сплачені податки (відрахування); 

 сплачені податки (нарахування); 
 банківські витрати в повному обсязі; 
 дані з накладних або актів виконаних робіт, що підтверджують надання постачальниками 

відповідних товарів/робіт/послуг в поточному звітному періоді, за які їм було сплачено в тому ж 
звітному періоді; 

 дані з авансових звітів, що підтверджують понесені Набувачем витрати на відрядження, господарчі 
потреби тощо в поточному звітному періоді; 

 ВИКЛЮЧЕННЯ: в звіті за 1-й звітний період необхідно вносити дані з накладних або актів 
виконаних робіт, що підтверджують надання постачальниками відповідних товарів/робіт/послуг в 
поточному звітному періоді, за які їм було сплачено в минулому періоді авансом до початку проекту 
(див. п. 2.1.2.). 

 Наприклад: 1) Набувач сплатив за послуги з оренди приміщення впродовж звітного періоду в 
жовтні 3500 грн., в листопаді 3500 грн. та в грудні 3500 грн. 2) актів виконаних робіт надано за 
жовтень на 3500 грн., за листопад на 3500 грн. 3) внесіть у відповідну строку бюджету вказаного 
стовпчика суму 7000 грн.  

2.1.2.5. Внесіть, починаючи зі звіту за 2-й звітній період, в стовпчик «Всього ДОДАНО актів або 
накладних по незакритих оплатах минулих періодів», дані з:  

 накладних або актів виконаних робіт, що підтверджують надання постачальниками відповідних 
товарів/робіт/послуг по авансованим платежам попередніх звітних періодів; 

 авансових звітів, що підтверджують понесені Набувачем витрати на відрядження, господарчі 
потреби тощо, авансовані в попередньому звітному періоді; 

 Наприклад: 1) Набувач в 1-му звітному періоді в грудні 2009 року сплатив за ремонт офісного 
приміщення 10000 грн. 2) Акт виконаних робіт наданий в березні 2010 року; 3) внесіть у відповідну 
строку бюджету вказаного стовпчика в звіті за 2-й звітний період суму акту. 

2.1.2.6. Якщо протягом звітного періоду виникла потреба перерозподілу коштів в рамках проекту для 
покриття витрат, які не було включено в затверджений бюджет, необхідно надіслати лист-
перерозподіл в якому є змістовне і фінансове обґрунтування такого перерозподілу. Після погодження 
Організація надішле   Набувачеві оновлені форми фінансового звіту відповідного періоду.    

2.1.2.7. Дані в стовпчику «Не закрито актами або накладними в звітному періоді» вираховуються 
АВТОМАТИЧНО за формулою: 

  «Всього витрати по банку за звітний період» - «Всього закрито актами або накладними в звітному 
періоді витрат, проведених по банку в звітному періоді» 

2.1.2.8. Дані в стовпчику «Всього звітовано в звітному періоді вираховуються АВТОМАТИЧНО» за 
формулою: 

 «Всього ЗАКРИТО актами або накладними в звітному періоді витрат, проведених по банку в 
звітному періоді» + Всього ДОДАНО актів або накладних по незакритих оплатах минулих періодів» 

 
Малюнок №4 
 

 
 
2.1.2.9. Дані в стовпчику «Всього не звітовано за період виконання проекту» вираховуються 

АВТОМАТИЧНО» на підставі загальних даних про витрати Набувача по банку за весь період проекту та 
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скільки цих витрат було закрито накладними та актами за весь період проекту. 
2.1.2.10. Дані в стовпчику «Було запрогнозовано на цей квартал» вираховуються АВТОМАТИЧНО» на 

підставі щомісячного прогнозу використання коштів Набувачем. 
2.1.2.11. Дані в стовпчику «% виконання бюджету» вираховуються АВТОМАТИЧНО» (% виконання 

бюджету, це співвідношення «Витрати по банку за звітний період» до «Було запрогнозовано на цей 
квартал»). 

2.1.2.12. Внесіть дані в стовпчик «Пояснення*». Таблиця витрат ОБОВ'ЯЗКОВО має містити пояснення  
щодо причин виникнення розбіжностей між запланованим та фактичним розміром коштів, 
витраченим на проектну діяльність у відповідності до робочого плану Проекту, якщо відсоток 
виконання бюджету є в границях від 0% до 85% або перевищує 100%). 

Малюнок №5 
 

 
 
 
2.1.2.13. Таблиця витрат готується на кожен звітний період окремо.  
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2.1.2.14. Дані до форми «Зведені видатки за напрямами та категоріями витрат» (Малюнок №6) форми будуть внесені АВТОМАТИЧНО. Для цього вам необхідно 
закрити звітний файл, а потім знову його відкрити – дані в формі оновлюються при відкритті файлу.  

Малюнок №6 
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2.1.3. Підготовка електронної форми «Список операцій за Проектом за звітний період». 
 
2.1.3.1. Список операцій за Проектом за звітний період готується у хронологічному порядку (від дати 

початку до дати закінчення звітного періоду) та відповідно до форми, наданої Організацією (Малюнок 
№ 9).   

2.1.3.2. Список операцій формується на основі даних про рух коштів на відокремленому банківському 
рахунку проекту.  

2.1.3.3. Підготовка списку банківських операцій. 
 У верхній частині таблиці зазначається початковий залишок на рахунку (п.1.0) відповідно до даних 

банківської виписки. 
 У наступну графу (п.1.1) зазначається незвітований залишок за проектом на початок звітного 

періоду (інформація зі звіту за попередній звітній період, для першого звітного періоду «0») 
 У наступну графу (п.2) заносяться дані щодо надходження коштів від донора проекту на даний 

рахунок протягом звітного періоду. 
 В окрему графу (п.3) включаються всі інші доходи на даний рахунок (пасивні доходи, повернення 

надлишково отриманих в касу коштів, помилково зараховані кошти та ін.). 
 В наступній графі (п.4) буде відображена загальна сума витрат за звітний період, що відповідає сумі, 

зазначеній в кінці таблиці «Список операцій за проектом»  - «Всього витрат по банку за звітний 
період». Сума буде внесена . 

 Далі, відповідно до структури таблиці, перелічуються всі банківські операції, які відбувались на 
рахунку протягом звітного періоду у хронологічному порядку, вказавши дату платежу, номер та назву 
документу, який підтверджує здійснення платежу (наприклад, платіжне доручення), та зазначивши 
опис операції (наприклад, виплата заробітної плати за серпень 2009р.). 

 В стовпчиках «Номер документу» та «Назва документу» необхідно зазначати наступні фінансові 
документи, в залежності від того, яким шляхом здійснювались витрати: при безготівковому 
розрахунку – номер платіжного доручення, при готівковому розрахунку – номер видаткового касового 
ордеру; банківські витрати – банківська виписка (без зазначення номеру документу).  

ВИКЛЮЧЕННЯ: якщо у звітному періоді банківська установа Набувача нарахувала відсотки на суму коштів 
Гранту (пасивні доходи), Набувач вносить дані про суму таких відсотків зі знаком МІНУС. 

 В стовпчику «Категорія витрат» необхідно вибрати із списку (Малюнок № 7), що розкривається в 
цій клітинці, ту категорію витрат, до якої має стосунок платіж.   

 В стовпчик «Строка бюджету (Додаткові дані/прізвище)» необхідно занести інформацію у 
відповідності до затвердженого бюджету. Звертаємо Вашу увагу: якщо одна операція (платіж) 
стосується декількох строк бюджету, цю операцію необхідно деталізувати. Наприклад, якщо один 
платіж стосується трьох строк бюджету, він має бути розбитий на три відповідні частини і зазначений 
у трьох рядках списку операцій. 

 Окрім того, якщо платіж розбивається між декількома напрямами діяльності (напрямками 
конкурсу), її теж необхідно деталізувати у відповідності до затвердженого бюджету. В стовпчику 
«Напрям конкурсу» необхідно вибрати із списку (Малюнок № 8), що розкривається в цій клітинці, той 
напрямок конкурсу, до якого має стосунок платіж. Наприклад: Набувач сплачує за категорією витрат 
«Планування та адміністрування» за канцтовари 1920 грн. для використання в рамках двох напрямів 
діяльності. В залежності від фактичного використання Набувач має розподілити цей платіж за 
відповідними напрямами – за напрямом «Профілактика  інфікування ВІЛ серед споживачів наркотиків»  
1 100,00 грн. та за напрямом «Профілактика  інфікування ВІЛ серед осіб, залучених до секс-бізнесу 
(ОСБ)» 820,00 грн. 

 Зарплата деталізується таким чином: зняття готівки в касу (чи перерахування коштів на зарплатні 
картки) деталізується по кожному співробітнику. Платежі відрахувань та нарахувань не 
персоніфікуються, зазначаються лише окремі платіжні доручення з сумою до відповідного фонду 
(34,7% - ЄСВ, 36,76% - ЄСВ, 2,6% - ЄСВ,  3,6% - ЄСВ та ПДФО) деталізованою за напрямками діяльності. 

ВИКЛЮЧЕННЯ:  Платежі відрахувань (2,6% - ЄСВ,  3,6% - ЄСВ та ПДФО) також деталізуються по кожному 
співробітнику відповідно до відомості нарахування зарплати та/або платіжного доручення (якщо сума 
у відомості не співпадає з реальним перерахуванням коштів). 

 В стовпчику «Контрагент (Фіз/Юр особа)» потрібно вказати назву або прізвище 
юридичної/фізичної особи, якій сплачено.  

 В стовпчику «Напрямок конкурсу» необхідно вибрати із списку, що розкривається в цій клітинці, 
той напрямок конкурсу, до якого має стосунок платіж 

 У нижній частині списку операцій в окрему графу (п.5) включаються всі інші витрати, які здійснені 
протягом звітного періоду (наприклад, за рахунок використання власних коштів, що були зазначені як 
початковий залишок на початок проекту).  

 В наступній графі (п.6) зазначається сума залишку в касі. 
 Дані про розрахунковий залишок проекту (п.7) будуть внесені . 
 У наступній графі (п.8) зазначається залишок на банківському рахунку відповідно до даних виписки 

на останній день звітного періоду.  
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 Якщо не буде вистачати передбачених ліній для всіх витрат, можна вставити додаткові. Для цього 
ви можете вставити додаткові лінії з усіма необхідними формулами. У випадку, якщо нова лінія буде 
вставлена не там, де це необхідно, ви може її переставити, повністю виділивши лінію, вирізавши її та 
вставивши в необхідному місці, але не безпосередньо перед лінією «Всього витрат по банку за 
звітний період», інакше порушиться правильність підрахунків.  

 Якщо будуть зайві лінії, їх можна всі прибрати, окрім останньої. 
 
Малюнок № 7 
 

 
 
 
Малюнок № 8 
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Малюнок №9 
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2.1.4. Підготовка електронної форми «Інвентарний лист основних засобів та МНМА» які були 

придбані в рамках даної Угоди про надання гранту, відповідно до форми, наданої Організацією 
(Малюнок №10).  

 У інвентарному листі необхідно зазначити ВСІ основні засоби та МНМА, які були придбано 
протягом дії даної Угоди про надання гранту, за даний звітний період.  

 Форма фінансової звітності «Інвентарний лист» є накопичувальною та заповнюється 
протягом дії поточного проектного року.  

 Якщо протягом звітного періоду Набувачем не було придбано ніяких нових основних засобів 
та МНМА, все одно необхідно надати інвентарний список із оновленими даними станом на дату 
звітування.  

 Якщо Набувачем взагалі не було придбано жодних основних засобів та МНМА в рамках даної 
Угоди про надання гранту, до звіту необхідно долучити порожній інвентарний список.   

Малюнок №10 
 

 
 
 
2.1.5. Підготовка електронної форми «Список контрагентів» з якими відбувались розрахунки 

протягом звітного періоду, відповідно до форми, наданої Організацією (Малюнок №11).  
 У списку контрагентів необхідно навести дані щодо ВСІХ контрагентів, з якими відбувались 

розрахунки протягом звітного періоду, зазначивши всю інформацію відповідно до форми.  
 До списку контрагентів НЕ ПОТРІБНО вносити витрати на оплату праці виконавців проекту,  

добових,  разових квитків міського транспорту та банківських послуг. 
 Сальдо на кінець періоду розраховується за двома алгоритмами: 1) якщо контрагент надавав 

ПОСЛУГИ/РОБОТИ, що підтверджується актами, колонка «Суми, підтверджені актами списання 
використаних ТМЦ за звітний період» не заповнюється, а сальдо на кінець періоду становить 
«Сальдо на початок звітного періоду» + «Сплачено коштів за звітний період» - «Суми 
підтверджені актами виконаних робіт/накладними за звітний період»; 2) якщо контрагент 
продав ТОВАРИ, що підтверджується накладними, заповнюються обидві колонки - «Суми, 
підтверджені актами виконаних робіт/накладними за звітний період» та «Суми, підтверджені 
актами списання використаних ТМЦ за звітний період», - а сальдо на кінець періоду становить 
«Сальдо на початок звітного періоду» + «Сплачено коштів за звітний період» - «Суми, 
підтверджені актами списання використаних ТМЦ  за звітний період». 

 У наступному звіті інформація з попереднього звіту «Сальдо на кінець періоду» 
відображається як «Сальдо на початок періоду» за кожним контрагентом, розрахунки з яким не 
закрито. 
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Малюнок №11 
 

 
 
2.1.6. Підготовка електронної форми «Реєстр договорів» з УСІМА фізичними та юридичними 

особами, в рамках яких відбувались розрахунки протягом звітного періоду, відповідно до форми, 
наданої Організацією (Малюнки 12-15).  

 До реєстру договорів ПОТРІБНО вносити інформацію що стосується ОПЛАТИ ПРАЦІ та 
ВИНАГОРОД виконавців проекту в документ «"Реєстр договорів": Статті витрат:  "Оплата праці"  
"Технічна допомога"»,  

 
Малюнок №12 
 

 
 Підставою для внесення інформації в реєстр договорів є детальна інформацію що стосується 

ОПЛАТИ ПРАЦІ в документі  «Деталізація статті бюджету №1: Оплата праці»;  
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Малюнок №13 
 

 
 
 Підставою для внесення інформації в реєстр договорів є детальна інформацію що стосується 

ВИНАГОРОД в документі  «Деталізація статті бюджету №2:Технічна допомога».  
 
Малюнок №14 
 

 
 
 Інформація, що не стосується  ОПЛАТИ ПРАЦІ та ВИНАГОРОД виконавців проекту вноситься 

до реєстру договорів в документ «"Реєстр договорів": Крім статей витрат:  "Оплата праці"  
"Технічна допомога"». 
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Малюнок №15 
 

 
 
 Форма фінансової звітності «реєстр договорів» є накопичувальною та заповнюється протягом 

дії поточного проектного року.  
 Сальдо на кінець періоду розраховується за алгоритмом: «Сальдо на початок звітного 

періоду» + «Сплачено за договором в звітному періоді (аванс)» + «Сплачено за договором в 
звітному періоді (остаточний розрахунок)» - «Суми підтверджені актами виконаних 
робіт/накладними за звітний період»;  

У наступному звіті інформація з попереднього звіту «Сальдо на кінець періоду» відображається як 
«Сальдо на початок періоду» з кожною фізичною особою або за кожним контрагентом, розрахунки з 
яким не закрито. 
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2.2. Підготовка електронних форм звіту з використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді майна. 

 
Підготовку електронних форм звіту з використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 

майна необхідно починати з листа ««Отримання майна» (3)». Дані, що будуть внесені до вказаного 
листа автоматично переносяться до інших листів. 

 
2.2.1. Підготовка електронної форми «Отримання товарів для сфери охорони здоров'я та 

медичного призначення» (Малюнок 2.1). 
Малюнок 2.1 
 

 
 
2.2.1.1. Внесіть базову інформацію: 
 Назва Набувача (рядок 2) (переноситься автоматично на всі інші листи); 
 Номер Угоди між Набувачем і МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (рядок 3) 

(переноситься автоматично на всі інші листи); 
 період звітування (рядок 4) (переноситься автоматично на всі інші листи);  

2.2.1.2. Внесіть інформацію щодо отримання цільової благодійної допомоги у вигляді майна: 
2.2.1.2.1. Колонка (стовпчик) «Найменування». Заповнюється Набувачем із запропонованого списку. 
2.2.1.2.2. Колонка (стовпчик) «Параметри». Заповнюється Набувачем згідно із супровідною 

документацією (накладною, актом приймання-передачі, сертифікатами якості).  
2.2.1.2.3. Колонка (стовпчик) «Серія». Заповнюється згідно із супровідною документацією (накладною, 

актом приймання-передачі, сертифікатами якості) або згідно із актом пересортиці, якщо серія 
фактична на отриманому майні відрізняється від серії у супровідних документах.  

2.2.1.2.4. Колонка (стовпчик) «Строк придатності». Вказується фактичний строк придатності, вказаний 
на упаковці, в якій надійшло майно.  

2.2.1.2.5. Колонка (стовпчик) «Постачальник». Заповнюється згідно із супровідною документацією на 
отримане майно (накладною або актом приймання-передачі). Якщо Набувач отримав майно для 
потреб проекту з інших джерел (не від Організації або постачальників, що діяли від імені та за 
дорученням Організації), обов’язково необхідно вказати таке надходження (див. рядок 31 «Шприц 5 
мл.», колонка «Постачальник»).  

2.2.1.2.6. Колонка (стовпчик) «Ціна одиниці». Заповнюється згідно із супровідною документацією на 
отримане у звітний період або попередні звітні періоди майно (накладною або актом приймання-
передачі). У разі, якщо у супровідній документації вказано ціну майна двозначним числом 
(двозначний дріб) за штуку або за упаковку, або за тисячі штук, то розрахувати ціну одиниці (штуки) 
можливо розділивши загальну вартість на кількість штук фактично отриманого майна. 

Наприклад, у накладній вказано (Малюнок 2.2):  
Малюнок 2.2 
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Згідно з наведеним прикладом накладної, отримано 500 штук шприців (0,500                 помножити на 

1000). Вартість однієї штуки (одного шприца) дорівнює 0,55000 грн. (275,0 грн. поділити на 500 штук 
шприців). Саме ця ціна вказується у колонці «Ціна» у звітній формі.   

2.2.1.2.7. Колонка (стовпчик) «Залишок на початок періоду». Заповнюється Набувачем один раз згідно 
із актом інвентаризації на початок дії Угоди.  Заповнюється тільки кількість майна (вартість 
розраховується автоматично, якщо коректно внесено ціну). Вказується кількість майна в штуках. 

2.2.1.2.8. Колонка (стовпчик) «Отримано за весь період майна». Інформація розраховується 
автоматично.  

2.2.1.2.9. Колонка (стовпчик) «Отримано майна. Жовтень 2010. Листопад 2010. Грудень 2010» (або інші 
місяці відповідно до звітного періоду). Заповнюється Набувачем згідно із супровідною 
документацією на отримане майно (накладною або актом приймання-передачі). Якщо Набувач 
отримав майно для потреб проекту з інших джерел (не від Організації або постачальників, що діяли 
від імені та за дорученням Організації), обов’язково необхідно вказати таке надходження. Вказується 
кількість майна в штуках. Вартість майна розраховується автоматично. Всі звітні періоди вже є у 
звітній формі. Для складання звіту та при підготовці листа до друку необхідно приховати колонки з 
періодами, що не відносяться до звітного, та відобразити необхідні колонки для звіту. Наприклад, 
один клік лівою кнопкою миші на «мінус» над стовпчиком AD приховає звітний період «січень – 
березень 2011», а один клік лівою кнопкою миші над стовпчиками AM або AV відобразить наступні 
періоди «квітень – червень 2011» або «липень-вересень 2011» відповідно (Малюнок 2.3).  

 
Малюнок 2.3 
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2.2.1.2.10. Колонка (стовпчик) «Отримано майна. Квартал звітний (1)» (Малюнок 2.3). Розраховується 
автоматично згідно із заповненою інформацією у попередніх стовпчиках. 

2.2.2. Підготовка електронної форми «Видаток за видами діяльності товарів для сфери охорони 
здоров'я та медичного призначення». 

2.2.2.1. Внесіть інформацію щодо видатку цільової благодійної допомоги у вигляді майна за видами 
діяльності до листа «Видаток за видами діяльності (4,1)» (Малюнок 2.4): 

 
Малюнок 2.4 
 

 
 
 
Малюнок 2.5 
 

 



 20 

 
2.2.2.1.1. Колонки (стовпчики) «Найменування», «Параметри», «Серія», «Строк придатності», 

«Постачальник», «Ціна одиниці». Інформація переноситься автоматично з листа «Отримання майна». 
2.2.2.1.2. Колонка (стовпчик) «Видаток майна за весь період дії грантової угоди». Інформація 

розраховується автоматично. 
2.2.2.1.3. Колонки (стовпчики) «Видаток майна за видами діяльності. Жовтень 2010. Листопад 2010. 

Грудень 2010». Заповнюється Набувачем відповідно до документації, що підтверджує видачу 
(розповсюдження) цільової благодійної допомоги у вигляді майна (перелік необхідної документації 
див. п.6.2  Додатку № 4 до Угоди про надання гранту). Вказується кількість майна в штуках. Вартість 
(поквартально та за весь період дії грантової угоди) розраховується автоматично згідно ціни, 
вказаної на листі «Отримання майна (3)». Всі звітні періоди вже є у звітній формі. Для складання 
звіту та при підготовці до друку листа необхідно приховати колонки з періодами, що не відносяться 
до звітного, та відобразити необхідні колонки для звіту. Наприклад, один клік лівою кнопкою миші 
на «мінус» над стовпчиком Y приховає звітний період «жовтень - грудень 2010», а один клік лівою 
кнопкою миші над стовпчиками AN, BC або BR відобразить наступні періоди «січень – березень 
2011», «квітень – червень 2011» або «липень-вересень 2011» відповідно (Малюнок 2.5).  

 
2.2.3. Підготовка електронної форми «Видаток товарів для сфери охорони здоров'я та медичного 

призначення». 
2.2.3.1. Перевірте коректність інформації, що відображена на листі «Видаток майна (4)»  щодо 

видатку цільової благодійної допомоги у вигляді майна (Малюнок 2.6). Інформація на даному листі 
формується автоматично згідно з даними, введеними Набувачем на листах «Отримання майна (3)» та 
«Видаток за видами діяльності (4.1)». У разі виявлення помилок Набувач повинен звернутись до 
співробітника Організації. Самостійне виправлення на листі «Видаток майна (4)» заборонено. Це 
може призвести до порушення формул.  

 
 
Малюнок 2.6 
 

 
 
 
2.2.4. Підготовка електронної форми «Списано та утилізовано бракованих товарів для сфери 

охорони здоров'я та медичного призначення» 
2.2.4.1. Внесіть інформацію щодо списання та утилізації цільової благодійної допомоги у вигляді 

майна до листа «Відбраковано майна (5)» (Малюнок 2.7). 
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Малюнок 2.7 
 

 
 
 
2.2.4.1.1. Колонки (стовпчики) «Найменування», «Параметри», «Серія», «Строк придатності», 

«Постачальник», «Ціна одиниці». Інформація переноситься автоматично з листа «Отримання майна». 
2.2.4.1.2. Колонка (стовпчик) «Відбраковано за весь період витратних матеріалів». Інформація 

розраховується автоматично. 
2.2.4.1.3. Колонка (стовпчик) «Відбраковано майна. Жовтень 2010. Листопад 2010. Грудень 2010». 

Заповнюється Набувачем відповідно до документації, що підтверджує непридатність (брак) до 
використання (розповсюдження) цільової благодійної допомоги у вигляді майна. Вказується 
кількість майна в штуках. Вартість (поквартально та за весь період дії грантової угоди) 
розраховується автоматично згідно ціни, вказаної на листі «Отримання майна (3)». Всі звітні періоди 
вже є у звітній формі. Для складання звіту та для підготовки до друку листа необхідно приховати 
колонки з періодами, що не відносяться до звітного, та відобразити необхідні колонки для звіту. 
Наприклад, один клік лівою кнопкою миші на «мінус» над стовпчиком S приховає звітний період 
«жовтень - грудень 2010», а один клік лівою кнопкою миші над стовпчиками AB, AK або AT 
відобразить наступні періоди «січень – березень 2011», «квітень – червень 2011» або «липень-
вересень 2011» відповідно (див. Малюнок 2.8). 

2.2.4.1.4. У разі відсутності цільової благодійної допомоги у вигляді майна, що списано та утилізовано 
через брак, лист «Відбраковано майна (5)» не заповнюється та не подається у звіті. 
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Малюнок 2.8 
 

 
 
 
Малюнок 2.9 

 
 
2.2.5. Підготовка електронної форми «Оборот товарів для сфери охорони здоров'я та медичного 

призначення», 
2.2.5.1. Перевірте коректність інформації, що відображена на листі «Оборот майна (2)»  щодо обороту 

(надходження, видатку та залишків у Набувача) за звітний період цільової благодійної допомоги у 
вигляді майна (Малюнок 2.9). Інформація на даному листі формується автоматично згідно з даними, 
введеними Набувачем на листах «Отримання майна (3)» та «Видаток майна (4)» та «Відбраковано 
майна (5)». У разі виявлення помилок Набувач повинен звернутись до співробітника Організації. 
Самостійне виправлення на листі «Оборот майна (5)» заборонено. Це може призвести до порушення 
формул. Всі звітні періоди вже є у звітній формі. Для складання звіту та для підготовки листа до 
друку необхідно приховати колонки з періодами, що не відносяться до звітного, та відобразити 
необхідні колонки для звіту. Для відображення всіх звітних періодів необхідно виділити колонки за 
допомогою миші, протягнувши її з натиснутою лівою кнопкою зліва направо. Далі на виділеному 
діапазоні одним кліком правої кнопки миші викликати меню та вибрати одним кліком лівої кнопки 



 23 

миші опцію «Отобразить». Якщо виконати дії у описаному порядку, але вибрати опцію «Скрыть», то 
виділена зона буде прихована (Малюнок 2.10). 

 
Малюнок 2.10 
 

 
 
2.2.5.2. Заповніть інформацію про керівника організації (ПІБ, контактний телефон), бухгалтера 

організації (проекту) (ПІБ, контактний телефон) та особу, відповідальну за облік запасів (ведення 
складу) в організації Набувача (ПІБ, контактний телефон). Поставте дату подання (відправки) звіту 
(Малюнок 2.11). 

 
Малюнок 2.11 
 

 
 
2.2.6. Підготовка електронної форми «Виконання поставки».  
2.2.6.1. Внесіть інформацію щодо виконання поставки цільової благодійної допомоги у вигляді майна 

до листа «Виконання поставки (1)» (Малюнок 2.12). 
2.2.6.2. Колонки (стовпчики) «Найменування», «Отримано з початку дії угоди благодійного цільового 

пожертвування у вигляді майна, шт.», «Залишилось до постачання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді майна, шт.». Інформація формується автоматично.  
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Малюнок 2.12 
 

 
 
2.2.6.3. Колонка (стовпчик) «Кількість одиниць благодійного цільового пожертвування у вигляді 

майна (згідно дод.3,3), шт.». Заповнюється Набувачем згідно Додатку 3.3 до Грантової угоди. 
2.2.6.4. Колонка (стовпчик) «Отримано майна з інших джерел (від партнерських організацій тощо), 

шт.». Заповнюється Набувачем у разі отримання благодійної цільової допомоги у вигляді майна на 
потреби проекту не від Організації або від уповноважених представників, що діють за дорученням 
або від імені Організації. Інформація повинна співпадати з інформацією про подібні надходження, що 
внесена до листа «Отримання майна (3)». 

2.2.6.5. Після заповнення листа «Виконання поставки (1)», звернути увагу на колір числа у стовпчику 
(колонці) «Залишилось до постачання благодійного цільового пожертвування у вигляді майна, шт.». 
Червоний колір сигналізує про поставку понад підписаного між Набувачем та Організацією 
зобов’язання, що вимагає підписання додаткової угоди. 

 
2.2.7. Підготовка електронної форми «Перелік документів до звіту». 
 
2.2.7.1. Внесіть інформацію щодо переліку документів, наданих у звіті з цільової благодійної 

допомоги у вигляді майна, до листа «Перелік документів до звіту» (Малюнок 2.13). 
 
Малюнок 2.13 
 

 
 
2.2.7.1.1. Колонки (стовпчики) «Найменування», «Параметри», «Серія», «Строк придатності», 
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«Постачальник», «Ціна одиниці». Інформація переноситься автоматично з листа «Отримання майна». 
За потреби тільки на листі «Перелік документів до звіту» дозволяється додавати рядки. Для 
складання звіту та для підготовки листа до друку необхідно приховати колонки, що не відносяться 
до звіту (не заповнені або стосуються минулого звітного періоду), та відобразити необхідні колонки 
для звіту (заповнені та стосуються звітного періоду).  

2.2.7.2. Колонки (стовпчики) «Документ, що підтверджує отримання товару (серія, номер, дата). 
Довіреність (серія, номер, дата). Накладна/ або Акт приймання-передачі (номер, дата). Кількість 
майна, шт. Вартість майна, підтверджена документом, грн.». Заповнюється Набувачем згідно із 
супровідною документацією на отримане майно (накладною або актом приймання-передачі) та 
довіреністю, що надається Набувачем при отриманні майна. 

2.2.7.3. Колонка (стовпчик) «Документи, що підтверджують розповсюдження майна  (серія, номер, 
дата) (звіти відповідальних осіб, програми проведення заходів тощо)». Заповнюється Набувачем 
згідно з копіями документів, наданих до звіту. Відповідні клітинки заповнюються тільки у разі 
наявності копії документа у звіті. Наприклад, при прямому розповсюдженні, у даній колонці 
(стовпчику) буде заповнено тільки під-колонки  «Звіт відповідального співробітника  (номер, дата)», 
«Кількість майна, шт.» «Вартість майна, підтверджена документом, грн.». При видатку майна через 
мережу аптек: «Звіт відповідального співробітника  (номер, дата)», «Угода з аптекою (номер, дата)», 
«Накладна на передачу майна фармацевту або аптеці (номер, дата)», «Кількість майна, шт.» «Вартість 
майна, підтверджена документом, грн.».  

2.2.7.4. Колонка (стовпчик) «Акти списання майна  (серія, номер, дата)». Заповнюється Набувачем 
згідно з наданими до звіту актами списання.  

 
2.2.8. Підготовка електронної форми «Титульний лист до фінансового звіту про використання 

благодійного цільового пожертвування у вигляді майна». 
2.2.8.1. Внесіть інформацію щодо кількості друкованих сторінок, що ввійшли до звіту, та дату 

формування та подання (відправки) звіту до листа «Титул (мед.товари) (0)» (Малюнок 2.14). 
2.2.8.2. Перевірте коректність інформації «Назва організації-набувача (повна назва)», «Номер 

грантової угоди», «Період звітування». Інформація формується автоматично згідно з даними, 
введеними на листі «Отримання майна (3)». 

 
Малюнок 2.14 
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3. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПАПЕРОВОГО ЗВІТУ  
  
3.1. Перелік ОБОВ’ЯЗКОВИХ документів/додатків до фінансового звіту, що надаються разом із 

паперовим фінансовим звітом про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 
коштів. 

3.1.1. Перелік ОБОВ’ЯЗКОВИХ документів/додатків до фінансового звіту, що надаються разом із 
паперовим фінансовим звітом, за відсутності яких паперовий фінансовий звіт про використання 
благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів не приймається Організацією до розгляду: 

 ОРИГІНАЛ банківської виписки, що підтверджує рух коштів з виділеного для Проекту банківського 
рахунку (загальна виписка за весь звітний період). Призначення платежу в кожному платіжному 
дорученні, крім платіжних доручень, що підтверджують факт сплати обов’язкових податків, має 
містить чітке  посилання на номер Угоди ( виняток: установи, розрахунковий рахунок яких 
відкритий в Державному казначействі України, надають КОПІЇ платіжних доручень.  Призначення 
платежу в кожному платіжному дорученні має містить чітке  посилання на номер Угоди); 

 КОПІЇ касової книги (разом із прибутковими касовими ордерами) за звітний період без розривів по 
датах та із чітко виділеними маркером операціями відповідного проекту у разі, якщо відбувалися 
операції по касі протягом звітного періоду  

3.1.2. Перелік документів/додатків до фінансового звіту, що надаються разом із паперовим фінансовим 
звітом, які є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ до подання, але за їх відсутності паперовий фінансовий звіт про 
використання благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів все ж приймається 
Організацією до розгляду: 

 КОПІЇ листів про перерозподіл коштів за Угодою в межах та між статтями Бюджету проекту з 
погоджувальною візою Організації (Додаток №1); 

 бухгалтерська довідка щодо розбіжностей, змін у використанні коштів Проекту або інших нетипових 
ситуацій, що виникли під час реалізації Проекту і знайшли своє відображення в бухгалтерському 
обліку. Бухгалтерська довідка завіряється підписами керівника та бухгалтера Набувача та печаткою 
Набувача (оформлюється в довільній формі на окремому листі формату А4 і має назву 
«Бухгалтерська довідка за Проектом») (Додаток №2); 

 копія документу, що підтверджує розрахунок ліміту каси на підставі розрахунку встановлення 
залишку готівки в касі (його форма наведена в додатку №8 до Положення №637) (Додаток №3) та 
копія наказу про його затвердження, якщо на дату складання фінансового звіту за проектом в касі є 
залишок, який відображений у звітній формі «Титульний лист до фінансового звіту про 
використання благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів»; 

 довідка за Проектом з інформацією щодо номерів мобільних телефонів, які використовуються 
Набувачем в рамках Проекту, із зазначенням інформації, яким виконавцям проекту цей номер 
мобільного телефону надається у використання надається у випадку, якщо бюджетом проекту 
передбачена стаття видатків «мобільний зв’язок». 

 
3.2. Детальний перелік ПІДТВЕРДЖУЮЧИХ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ, КОПІЇ яких Набувачеві 

необхідно підготувати та надати в фінансовому звіті про використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді коштів, структуровані відповідно до статей Бюджету проекту: 

3.2.1. Стаття Бюджету проекту «Оплата праці»: 
3.2.1.1. Наказ керівника організації про створення робочої групи виконавців проекту та наказ про 

введення штатного розкладу за Проектом до штатного розкладу організації  Набувача   гранту 
(Подається в першому звіті та у наступних звітах у випадку змін у штатному розкладі за Проектом); 

3.2.1.2. Штатний розклад організації Набувача гранту з включеним до нього штатним розкладом за 
Проектом (Подається в першому звіті та у наступних звітах разом із листом з погоджувальною візою 
Організації у випадку змін у штатному розкладі за Проектом) (Додаток №4);  

3.2.1.3. Табель обліку робочого часу (за кожен місяць звітного періоду окремий табель) штатних 
працівників Набувача за Проектом в розрізі організації, в якому чітко зазначений обсяг робочих 
годин, відпрацьованих працівниками Набувача за усіма Проектами, у виконанні яких вони 
приймають участь, з чітким зазначенням джерела фінансування (номер Угоди з донором, донор 
тощо) (Додаток №5); 

3.2.1.4. Розрахункова відомість нарахування зарплати за відповідний період, в якій чітко зазначені 
джерело фінансування та розмір нарахованої заробітної плати (номер Угоди з донором, донор тощо) 
працівникам Набувача (Додаток №6); 

3.2.1.5. У випадку невідповідності нарахованого розміру податків до  реально перерахованого додати 
розрахунок та пояснення розбіжності; 

3.2.1.6. Відомість на перерахування зарплати на картрахунки працівників з відміткою банку у випадку 
отримання зарплати на електронні платіжні картки та видаткові касові ордери або платіжна 
відомість з підписами осіб, які отримали гроші у випадку отримання зарплати через касу; 

3.2.1.7. Трудові угоди/трудові контракти (надавати у першому звіті, у наступних звітах надавати, якщо 
приймаються на роботу нові особи та у випадку будь-яких змін в існуючих угодах/контрактах: 
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термін дії, сума до нарахування тощо); 
3.2.1.8. Додатково додаються повні пакети документів, оформлені відповідно до чинного 

законодавства України, у випадках: 
 наявності у виконавців Проекту податкової пільги; 
 якщо в Проекті працює інвалід, оподаткування доходів якого відрізняється від оподаткування 

інших виконавців Проекту; 
 звільнення, відпустки, лікарняних. 
3.2.2. Стаття Бюджету проекту «Технічна допомога»: 
3.2.2.1. Договори підряду або інші договори цивільно-правового характеру з обов’язковим 

зазначенням, що роботи або послуги надаються в рамках виконання Проекту (надавати у першому 
звіті, у наступних звітах надавати договори з новими виконавцями та у випадку будь-яких змін в 
існуючих договорах: термін дії, сума винагороди до нарахування тощо); 

3.2.2.2. Акт про надання послуг (виконання робіт), що має містити (як додаток або у тілі акту) чіткий 
перелік наданих послуг (виконаних робіт), в рамках договорів ЦПХ; 

3.2.2.3. Письмовий звіт консультанта до договору підряду або іншого договору цивільно-правового 
характеру з описом періоду часу і обсягів фактично виконаних робіт/наданих послуг з датою 
складання і підписом виконавця таких робіт/послуг, який є підставою для оформлення акту про 
прийняття послуг (виконаних робіт); 

3.2.2.4. Розрахункова відомість на осіб, які отримують винагороди за договорами підряду або іншими 
договорами цивільно-правового характеру, з обов’язковим зазначенням, що роботи або послуги 
надані в рамках виконання Проекту; 

3.2.2.5. Відомість на перерахування винагород на картрахунки з відміткою банку у випадку отримання 
винагороди на електронні платіжні картки та видаткові касові ордери або платіжна відомість з 
підписами осіб, які отримали гроші у випадку отримання винагороди через касу. 

3.2.3. Інші статті Бюджету проекту («Товари та обладнання для сфери охорони здоров'я», 
«Медикаменти та фармацевтична продукція», «Витрати на забезпечення закупівель та поставок», 
«Інфраструктура та інше обладнання», «Видавничі та комунікаційні витрати», «Моніторинг та 
оцінка», «Товари для підтримки життєдіяльності клієнтів/цільової групи», «Витрати на планування 
та адміністрування» та «Витрати на утримання офісу»): 

3.2.3.1. Документи, що супроводжують розрахунок з постачальниками товарів/робіт/послуг: 
 рахунок-фактура, якщо оплата здійснюється на основі рахунку-фактури; 
 договір з постачальниками товарів/робіт/послуг, якщо оплата здійснюється на основі рахунку-

фактури, але на такий договір є посилання в рахунку-фактурі; 
 договір з постачальниками товарів/робіт/послуг, якщо оплата здійснюється на основі договору;  
 накладна або акт виконаних робіт/послуг із обов’язковою деталізацією витрат; 
 документ, який підтверджує те, що постачальник, якому замовляються послуги, відповідно до 

законодавства України має право займатися таким видом діяльності (ліцензія, патент  тощо); 
 видатковий касовий ордер; 
 звіт про використання коштів, наданих під звіт встановленої форми (Додаток №7), який містить 

перелік витрат і обов’язково всі документи, на які є посилання у звіті; 
 у випадку, якщо послуги надаються фізичною особою підприємцем (ФОП), свідоцтво про державну 

реєстрацію або витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
свідоцтво про сплату єдиного податку в разі спрощеної системи оподаткування; 

 акти списання товарів. 
3.2.3.2. Тендерна документація у випадку, якщо придбання товарів/робіт/послуг вимагає проведення 

тендеру відповідно до політик Набувача та/або вимог Угоди див. п.6.1. та п.6.2. Угоди: 
 документи: 1) документи, що супроводжували вибір постачальника, а саме: оголошення про 

проведення тендеру на вибір постачальника, якщо це передбачено політиками Набувача та/або 
вимогами Угоди; 2) обґрунтоване рішення тендерної комісії (протокол) щодо вибору постачальника 
товарів/послуг/робіт разом з усіма комерційними пропозиціями, що розглядались на засіданні 
тендерної комісії (Додаток №8); 3) у випадку, якщо в тендері з вибору постачальників робіт/послуг, 
брали участь фізичні особи підприємці (ФОП), до тендерних пропозицій додаються свідоцтво про 
державну реєстрацію або витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
та свідоцтво про сплату єдиного податку в разі спрощеної системи оподаткування - подаються у 
фінансовому звіті за відповідний звітний період, якщо в  цьому періоді відбувається перша сплата 
коштів за  придбання товарів/робіт/послуг переможцю тендеру; 

 документ: обґрунтоване рішення тендерної комісії (протокол) щодо вибору постачальника 
товарів/послуг/робіт - подається у кожному фінансовому звіті за відповідний звітний період, якщо в  
цьому періоді відбувається сплата коштів за  придбання товарів/робіт/послуг переможцю тендеру.  

3.2.4. Для підтвердження витрат, пов’язаних із здійсненням відряджень в рамках Проекту, 
необхідно надати такі документи: 

3.2.4.1. Наказ по організації, який закріпляє розмір добових з 01 квітня 2011 року; 
3.2.4.2. наказ на відрядження за рахунок коштів гранту; 
3.2.4.3. платіжне доручення про перерахування коштів та відомість з відміткою банку у випадку 
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отримання видатків на відрядження на електронні платіжні картки та видатковий касовий ордер у 
випадку отримання видатків на відрядження в касі;  

3.2.4.4. посвідчення про відрядження (внутрішній документ організації); 
3.2.4.5. звіт про використання коштів, наданих на відрядження встановленої форми (Додаток №7), який 

містить перелік витрат і обов’язково всі документи, на які є посилання у звіті (прибуткові касові 
ордери, чеки, у випадку, якщо послуги надаються фізичною особою підприємцем (ФОП)  – свідоцтво 
про державну реєстрацію або витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців та свідоцтво про сплату єдиного податку в разі спрощеної системи оподаткування);  

3.2.4.6. для підтвердження розміру отриманих добових, що перевищують затверджений законодавством 
розмір, додати документ, що підтверджує право співробітника Набувача на отримання підвищених 
добових; 

3.2.4.7. якщо відрядження відбувалось закордон, обов’язково додається: 
 наказ на відрядження за рахунок коштів гранту з чітким посиланням на пункт або додаток до 

Угоди, в якому прописано таке відрядження за кордон або на лист Набувача з погоджувальною візою 
Організації щодо доцільності здійснення такого відрядження за рахунок перерозподілу коштів 
гранту (копія листа Набувача, з погоджувальною візою Організації щодо такого відрядження   
додається до наказу); 

 запрошення та закордонний паспорт (аркуші паспорта, які засвідчують особу та відмітки про 
перетин кордону);  

 для перевірки розміру сплачених добових додати довідку про курс валют на день обміну (або крос-
курс). 

3.2.5. Окрім вище вищезазначених пакетів документів, для підтвердження деяких видів витрат 
необхідно обов’язково надати інші документи, зокрема: 

3.2.5.1. Витрати, пов’язані з орендою офісного, складського або іншого приміщення та/або 
комунальними послугами: 

 документи, що підтверджують право власності організації на офісне, складське або інше 
приміщення або копії договорів оренди офісного, складського або іншого приміщення, що 
супроводжуються  копіями документів, які підтверджують право орендодавця здавати таке 
приміщення в оренду Набувачеві, із чіткою вказівкою у документах технічних характеристик 
приміщень, а саме: адреса, площа, наявність опалення, охоронних систем тощо (надавати такі 
документи у першому звіті, у наступних звітах надавати у випадку будь-яких змін, а саме: адреса, 
сума тощо); 

 акт приймання-передачі об’єкта оренди в оренду; 
 рахунок-фактура на оплату орендних платежів, інші документи, що передбачені умовами договору у 

випадку, якщо вони впливають на розмір орендної плати, зокрема – довідки коригування тощо; 
 акт приймання-передачі об’єкта оренди у випадку повернення  об’єкта оренди. 
3.2.5.2. Видавничі витрати: 
 калькуляція видавничих витрат (Додаток №9); 
 лист, який містить інформацію щодо дозволу редакційною колегією Організації видання будь-яких 

матеріалів (див. П. 3.1.13 Угоди) (Додаток №10); 
 два примірники друкованої продукції. 
3.2.5.3. Витрати, пов’язані зі створенням електронних видань: 
 лист, який містить інформацію щодо дозволу редакційною колегією Організації створенням будь-

яких електронних видань (див. П. 3.1.13 Угоди).  
3.2.5.4. Витрати, пов’язані із розсилкою будь-якого продукту, що був створений в рамках Проекту за 

кошти гранту:  
 довідка за Проектом, в якій міститься чітке посиланням на пункт або додаток до Угоди, в якому 

вказаний список розсилки або документ з погоджувальною візою Організації, що затверджує список 
розсилки. 

3.2.5.5. Витрати, пов’язані з орендою транспортного засобу та компенсацією транспортних 
витрат:  

 документ, що підтверджує право власності організації на транспортний засіб або договір оренди 
транспортного засобу, із чіткою вказівкою у документах технічних характеристик транспортного 
засобу, а саме:  марка транспортного засобу тощо (надавати такі документи у першому звіті, у 
наступних звітах надавати у випадку будь-яких змін, а саме: марки транспортного засобу, суми 
тощо); 

 наказ керівника про затверджений графік роботи та маршрут виїздів транспортного засобу; 
 подорожній лист за кожен день використання транспортного засобу в рамках Проекту (Додаток 

№11); 
 акти списання паливно-мастильних матеріалів; 
 звіт про використання коштів, наданих в під звіт (встановленої форми), або інший документ з 

підтверджуючими документами на проїзд, маршрутними листами тощо. 
3.2.5.6. Витрати пов’язані з придбанням товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я, 

медикаментів та фармацевтичної продукції   
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 документи, що подається в фінансовому звіті для підтвердження витрат, пов’язаних із придбанням 
товарів та обладнання для сфери охорони здоров’я, медикаментів та фармацевтичної продукції, 
наведені в п. 3.2.3.1. Інструкції;  

 документи, що подається в фінансовому звіті для підтвердження використання, розповсюдження, 
передачі третім особам тощо товарів та обладнання для сфери охорони здоров’я, медикаментів та 
фармацевтичної продукції, наведені в пп.3.4.2., 3.4.3. та 3.4.4. Інструкції. 

3.2.5.7. Витрати, пов’язані з проведенням заходів (тренінгів, круглих столів, робочих зустрічей, 
семінарів тощо): 

 програма проведення заходу (для таких типів заходів: круглий стіл, акція, міжсекторальна група, 
майстер-клас, міні-тренінг, пресконференція, інформаційне заняття, робоча зустріч, семінар, 
супервізія, тренінг); 

 ; 
 реєстраційний лист учасників заходу з їх підписами та контактними номерами телефонів, 

засвідчений підписом особи, відповідальної за проведення заходу (для таких типів заходів: круглий 
стіл, міжсекторальна група, майстер-клас, інструктаж, робоча зустріч, семінар, супервізія, тренінг ); 

 реєстраційний лист учасників заходу з їх підписами та унікальним номером клієнта, засвідчений 
підписом особи, відповідальної за проведення заходу (для таких типів заходів: міні-тренінг, 
інформаційне заняття, семінар, супервізія, фокус група); 

 кошторис фактичних витрат (складається після закінчення заходу, в ньому вказуються фактично 
понесені витрати з обов’язковим посиланням на кількість осіб) (Додаток №12); 

 у випадку, якщо послуги з організації заходу надаються юридичною особою, фізичною особою 
підприємцем, до акту виконаних робіт/послуг з проведення заходів надаються копії відповідних 
первинних документів, які підтверджують понесені витрати на проведення заходу; 

 акти списання товарів, придбаних для проведення заходу, якщо захід проводиться Набувачем 
самостійно. 

3.2.5.8. Витрати, пов’язані з проведенням ремонтних чи будівельних робіт (ремонт внутрішніх 
приміщень, капітальний ремонт, будівництво): 

 кошторисна документація (Додаток №13);  
 тендерна документація у випадку, якщо придбання товарів/робіт/послуг вимагає проведення 

тендеру відповідно до політик Набувача та/або вимог Угоди див. п.6.1. та п.6.2. Угоди (Див. п.3.2.3.2.); 
 будівельна ліцензія (у разі проведення робіт які потребують ліцензування); 
 договір-підряд, невід’ємною частиною якого має бути будівельно-кошторисна документація у 

відповідності до будівельних норм та правил, між Набувачем та підрядником на виконання 
ремонтних чи будівельних робіт; 

 акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (типова 
форма №ОЗ-2) (Додаток №14); 

 акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в) (Додаток №15) та Довідка про 
вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) (Додаток №16); 

 у випадку, якщо послуги надаються фізичною особою підприємцем (ФОП) (в разі спрощеної системи 
оподаткування), крім свідоцтва про державну реєстрацію або витягу з Державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та свідоцтва про сплату єдиного податку в разі 
спрощеної системи оподаткування до акту приймання/передачі надаються копії відповідних 
первинних документів, які підтверджують фактичні витрати, понесені фізичною особою 
підприємцем (ФОП);  

 у випадку, якщо Набувач в рамках Угоди робив ремонтні чи будівельні роботи для третьої сторони 
акт  приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів або акт 
приймання виконаних підрядних робіт готується у трьох примирниках та підписується трьома 
сторонами (один примірник обов’язково здається в бухгалтерію установи – балансоутримувачу для 
внесення відповідного запису в інвентарних картках обліку необоротних активів про виконаний 
ремонт). 

 
3.3. Перелік ОБОВ’ЯЗКОВИХ документів/додатків до фінансового звіту, що додаються до кожного 

звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді майна: 
3.3.1. КОПІЇ документів, що підтверджують право власності організації на складське приміщення або 

копія договору оренди складського приміщення, що супроводжується  копіями документів, які 
підтверджують право орендодавця здавати таке приміщення в оренду Набувачеві,  із чіткою 
вказівкою у документах технічних характеристик приміщень (адреса, площа, наявність опалення, 
охоронних систем тощо); 

3.3.2. КОПІЯ трудової угоди/трудового контракту із комірником; 
3.3.3. КОПІЯ додатку до наказу про облікову політику Набувача, де описано порядок документообігу  по 

товарно-матеріальним цінностям. 
 
3.4. Підтверджуючи документи, КОПІЇ яких Набувачеві необхідно підготувати та надати в фінансовому 

звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді майна наведені нижче. 
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3.4.1. Документи, що підтверджують ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей у 
відповідності до законодавства України та вимог Угоди: 

3.4.1.1. накладні (акти приймання-передачі) на отримання від Організації або її уповноважених 
представників благодійного цільового пожертвування у вигляді майна в рамках Угоди;  

3.4.1.2. складські картки (форма М-12) (Додаток №17) за звітний період щодо обліку / руху 
благодійного цільового пожертвування у вигляді майна, наданого за Угодою або журнал складського 
обліку;  

3.4.1.3. щоквартальні акти проведення інвентаризації благодійного цільового пожертвування у вигляді 
майна (станом на початок звітного періоду та на останній день звітного періоду) (Додаток №18); 

3.4.1.4. щомісячні акти списання на отримане централізовано та розповсюджене Набувачем за 
призначенням благодійне цільове пожертвування у вигляді майна. Акти складаються на підставі 
зведених звітів комірника та старшого соціального працівника або керівника проекту / напрямку. 

3.4.2. Документи, що  підтверджують пряме розповсюдження отриманого Набувачем благодійного 
цільового пожертвування у вигляді майна: 

3.4.2.1. щомісячні зведені звіти (Додаток №19) старшого соціального працівника або  керівника Проекту 
/ напрямку Проекту щодо використання (розповсюдження) благодійного цільового пожертвування у 
вигляді майна на реалізацію Проекту. У звітах повинно бути зазначено: повне найменування, 
кількість використаного (розповсюдженого) благодійного цільового пожертвування у вигляді майна 
та види його розповсюдження 

3.4.2.2.   щомісячні  матеріальні звіти комірника.; 
3.4.3. Документи,  що підтверджують передачу благодійного цільового пожертвування у вигляді майна 

третім (юридичним) особам: 
3.4.3.1. лист-звернення третіх (юридичних) осіб до Набувача щодо безкоштовної передачі благодійного 

цільового пожертвування у вигляді майна;  
3.4.3.2. лист від Набувача до Організації із зверненням на дозвіл щодо передачі благодійного цільового 

пожертвування у вигляді майна третім (юридичним) особам з погоджувальною візою Організації; 
3.4.3.3. наказ керівника Набувача про передачу благодійного цільового пожертвування у вигляді майна 

третім особам; 
3.4.3.4. договір пожертви; 
3.4.3.5. акт передачі (накладна) благодійного цільового пожертвування у вигляді майна  третім 

(юридичним) особам. 
3.4.4. Документи,  що підтверджують  використання (розповсюдження) благодійного цільового 

пожертвування у вигляді майна під час проведення програмних заходів: 
3.4.4.1. лист від Набувача із зверненням щодо використання благодійного цільового пожертвування у 

вигляді майна, наданого Організацією, для розповсюдження під час програмного заходу з 
погоджувальною візою Організації; 

3.4.4.2. програма проведення заходу із зазначенням найменування благодійного цільового 
пожертвування у вигляді майна, необхідного для проведення даного заходу, та відповідальної особи 
за проведення заходу;  

3.4.4.3. наказ керівника Набувача про проведення програмного заходу; 
3.4.4.4. детальний звіт відповідальної особи про проведення заходу із зазначенням найменування та 

кількості розповсюдженого під час проведення заходу благодійного цільового пожертвування у 
вигляді майна. 

3.4.5. Бухгалтерські та інші документи,  що підтверджують  використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді майна в разі виконання Набувачем профілактичних заходів шляхом 
аптечних інтервенцій: 

3.4.5.1. угода з установою, з якою співпрацює Набувач під час виконання профілактичних заходів шляхом 
аптечних інтервенцій; 

3.4.5.2. документи, що підтверджують факт передачі товарів для сфери охорони здоров'я установам 
(накладні або акти приймання-передачі) або фармацевтам-консультантам Проекту (співробітникам 
установи);  

3.4.5.3. щомісячний звіт від співробітника установи (фармацевта-консультанта Проекту) або установи 
про розповсюдження товарів для сфери охорони здоров'я (благодійного цільового пожертвування у 
вигляді майна). 

3.5. Зразки документів, які має використати Набувач під час оформлення фінансової звітності у 
відповідності до вимог Організації,  наведені у Додатках до цієї Інструкції. 
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4. ФОРМУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ЗВІТУ 
 
4.1. Формування фінансового звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 

коштів. 
4.1.1. Роздрукуйте форми звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 

коштів та засвідчіть кожну з них підписами керівника, бухгалтера та керівника Проекту Набувача та 
печаткою Набувача. 

4.1.2. Сформуйте повний комплект фінансової звітності про використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді коштів у такому порядку:  

4.1.2.1. Звітні форми, підписані уповноваженими представниками Набувача, у такому порядку: 
 Титульний лист до фінансового звіту про використання благодійного цільового пожертвування у 

вигляді коштів; 
 Таблиця витрат за звітний період;  
 Інвентарний лист основних засобів та МНМА;  
 Список контрагентів; 
 Реєстр договорів. 
4.1.2.2. Бухгалтерська довідка, вразі потреби; 
4.1.2.3. Обов’язкові документи/додатки до фінансового звіту відповідно до п.3.1. цієї Інструкції;  
4.1.2.4. До звітних форм та обов’язкових додатків  (див. п.3.1. цієї Інструкції) додайте копії 

підтверджуючих документів (див. п.3.2. цієї Інструкції).  
 
4.2. Формування фінансового звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 

майна. 
4.2.1. Роздрукуйте форми звіту про використання благодійного цільового пожертвування у вигляді 

майна та засвідчіть підписами керівника, бухгалтера та керівника Проекту Набувача та печаткою 
Набувача. 

4.2.2. Сформуйте повний комплект фінансової звітності про використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді майна у такому порядку:  

4.2.2.1. Звітні форми, підписані уповноваженими представниками Набувача, у такому порядку: 
 Титульний лист до фінансового звіту про використання благодійного цільового пожертвування у 

вигляді майна; 
 Перелік документів до звіту; 
 Виконання поставки; 
 Обіг товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я та медичного призначення; 
 Отримання товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я та медичного призначення;  
 Видаток за видами діяльності товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я та медичного 

призначення; 
 Видаток товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я та медичного призначення; 
 Списано та утилізовано бракованих товарів та обладнання для сфери охорони здоров'я та 

медичного призначення. 
4.2.2.2. Бухгалтерська довідка, вразі потреби;  
4.2.2.3. До цих звітних форм та обов’язкових окремих додатків (див. п.3.3. цієї Інструкції) додайте копії 

підтверджуючих документів (див. п.3.4. цієї Інструкції). 
 
5. ОФОРМЛЕННЯ ПАПЕРОВОГО ЗВІТУ 
 
5.1. Оформлення паперового фінансового звіту про використання благодійного цільового 

пожертвування у вигляді коштів.  
5.1.1. Сформуйте оригінали та копії первинних  документів, які підтверджують ЦІЛЬОВЕ 

використання благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів, в папці - сегрегаторі 
формату А4 згідно до структури Бюджету проекту. Документи повинні бути сформовані у папку 
сегрегатор за допомогою дироколу без використання канцелярських скріпок, степлерних скоб та 
файлів. Копії документів повинні бути зроблені ТІЛЬКИ на аркушах формату А4. Папка - 
сегрегатор має бути підписана наступним чином: «Звіт «НАЗВА НАБУВАЧА» про використання 
благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів за Угодою «НОМЕР УГОДИ МІЖ 
НАБУВАЧЕМ І ОРГАНІЗАЦІЄЮ» від «ДАТА УКЛАДАННЯ УГОДИ» за період «ПЕРІОД ЗВІТУВАННЯ». 
Кожна окрема частина фінансового звіту (відповідно до статей затвердженого Бюджету проекту) 
має починатись заповненою формою, що супроводжує фінансовий звіт за статтею Бюджету 
(Додаток №8 до Угоди); 

 Наприклад: Звіт БФ «Альта» про використання благодійного цільового пожертвування у 
вигляді коштів за Угодою № 01-LS-11 від 01.01.11 за період 01.01.11 - 31.03.11.  

5.1.2. Після формування повного комплекту підтверджуючих документів їх необхідно 
пронумерувати, починаючи з 1, включаючи титульну сторінку звіту. Якщо є можливість, Набувач 
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може зробити додаткову копію підготовленого звіту для власного архіву та подальшої роботи зі 
звітом.  

 
5.2. Оформлення паперового фінансового звіту про використання благодійного цільового 

пожертвування у вигляді майна:  
5.2.1. Сформуйте копії первинних документів, які підтверджують ЦІЛЬОВЕ використання 

благодійного цільового пожертвування у вигляді майна, в папці - сегрегаторі формату А4 згідно до 
описаної нижче структури фінансового звіту. Документи повинні бути сформовані у папку 
сегрегатор за допомогою дироколу без використання канцелярських скріпок, степлерних скоб та 
файлів. Копії документів повинні бути зроблені ТІЛЬКИ на аркушах формату А4. Папка - 
сегрегатор має бути підписана наступним чином: «Звіт «НАЗВА НАБУВАЧА» про використання 
благодійного цільового пожертвування у вигляді майна за Угодою «НОМЕР УГОДИ МІЖ 
НАБУВАЧЕМ І ОРГАНІЗАЦІЄЮ» від «ДАТА УКЛАДАННЯ УГОДИ» за період «ПЕРІОД ЗВІТУВАННЯ». 

 Наприклад: Звіт БФ «Альта» про використання благодійного цільового пожертвування у 
вигляді майна за Угодою № 01-LS-11 від 01.01.11 за період 01.01.11 - 31.03.11.  

5.2.2. Після формування повного комплекту підтверджуючих документів їх необхідно 
пронумерувати, починаючи з 1, включаючи титульну сторінку звіту. Якщо є можливість, Набувач 
може зробити додаткову копію підготовленого звіту для власного архіву та подальшої роботи зі 
звітом. 
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ДОДАТКИ: 
 
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
 
Додаток №1 - Зразок листа про перерозподіл коштів за Угодою;  
Додаток №2 - Бухгалтерська довідка за Проектом; 
Додаток №3 - Зразок документу, що підтверджує розрахунок ліміту каси; 
Додаток №4 - Зразок штатного розкладу Набувача; 
Додаток №5 - Загальний табель обліку робочого часу; 
Додаток №6 - Загальна розрахункова відомість; 
Додаток №7 - Авансовий звіт; 
Додаток №8 – Зразки протоколів тендерної комісії; 
Додаток №9 - Калькуляція видавничих витрат; 
Додаток №10 - Лист - дозвіл редакційної колегії Організації; 
Додаток №11 - Загальний подорожній лист; 
Додаток №12 - Попередній/фактичний кошторис витрат заходу; 
Додаток №13 - Кошторисна документація; 
Додаток №14 - акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; 
Додаток №15 - Акт приймання виконаних підрядних робіт; 
Додаток №16 - Довідка про вартість виконаних підрядних робіт; 
Додаток №17 – Картка складського обліку;  
Додаток №18 - Щоквартальний акт проведення інвентаризації благодійного цільового пожертвування у 

вигляді майна; 
Додаток №19 - Щомісячний зведений звіт старшого соціального працівника. 


