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НК 010:2021 

Класифікатор управлінської документації 

Classіfіcator of Admіnіstratіve Documentatіon 

 

ВСТУП 

 

Класифікатор управлінської документації (КУД) є складовою державної 

системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. 

КУД розроблено з метою уточнення кодів позначення видів управлінських 

документів у метаданих електронних документів. 

Об’єктами класифікації у КУД є уніфіковані форми документів (УФД), що 

затверджують центральні органи виконавчої влади або інші державні органи, 

які належать до сфери їх управління та є розробниками уніфікованих систем 

документації (УСД). 

У КУД представлені класи (назви УСД) і види управлінських документів 

(назви УФД), що характерні для всіх або більшості юридичних осіб, незалежно 

від організаційно-правової форми та форми власності. 

КУД містить такі класи УСД з їх кодовими позначеннями: 

1) організаційно-розпорядча документація (код 01); 

2) первинно-облікова документація (код 02); 

3) банківська документація (код 03); 

4) фінансова документація (код 04); 

5) документація із праці, соціальних питань і соціального захисту 

населення (код 05); 

6) бухгалтерсько-облікова документація (код 06); 

7) документація з Пенсійного фонду (код 07). 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 КУД установлює класифікаційну схему управлінської документації. 

Він містить класифікацію документів, розроблену для практичного 

використання під час створення управлінських документів, а саме – під час 

зафіксування інформації в їхніх уніфікованих формах (бланках). 

1.2 КУД застосовують юридичні особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності. 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

Нижче подано терміни, використані в цьому класифікаторі, та визначення 

позначених ними понять. 

1.1 документація 

Сукупність службових документів, об’єднаних за ознакою належності до 

певної галузі, сфери, напряму діяльності, юридичної особи чи її структурного 

підрозділу 

1.2 службовий документ 

Офіційний документ, який юридична особа створила або отримала у 

процесі діяльності, відповідним чином зареєструвала та/або засвідчила 

1.3 система документації 

Сукупність взаємопов’язаних службових документів, застосовуваних у 

певній сфері діяльності чи галузі 

1.4 уніфікована система документації 

Система документації, створена за єдиними правилами та вимогами 

1.5 уніфікована форма службового документа 

Стандартний формуляр службового документа, встановлений відповідно 

до його функційного призначення в певній сфері діяльності чи галузі 

1.6 управлінська документація 

Система документації, що забезпечує виконання функції управління в 

державному органі, органі місцевого самоврядування, в юридичній особі. 

 



6 

3 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

УСД – уніфікована система документації 

УФД – уніфікована форма документа. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

КУД є номенклатурним переліком назв УФД з унікальними кодовими 

позначеннями. Він містить назви та кодові позначення УФД, що входять до 

УСД. Кожному виду управлінського документа (назві УФД) надано кодове 

(цифрове) позначення, завдяки чому конкретний документ в умовах реалізації 

автоматизованої інформаційної системи та системи електронного 

документообігу може бути швидко розшуканий за цією інформаційною 

(пошуковою) ознакою. 

На рівні конкретного документа (назви УФД) його цифровий код 

складається із семи знаків: два знаки – код класу УСД, ще два знаки – код 

підкласу УСД і три знаки – відповідний реєстраційний номер УФД. 

Клас 07 «Уніфікована система документації з Пенсійного фонду» не 

містить підкласів, тому замість їхнього позначення у кодах УФД проставлено 

нулі. 

Ведення КУД здійснює Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства. 
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5 КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. 
УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Код Назва УФД Індекс 
01 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

0101 Документація з організації та припинення 
діяльності юридичної особи 

 

0101001 Статут Ст 
0101002 Положення про юридичну особу ПЮО 
0101003 Засновницький (установчий) договір ЗД 
0101004 Протокол загальних зборів засновників 

(учасників) юридичної особи 
ПЗЗЗЮО 

0101005 Положення про колегіальний виконавчий 
орган, особу, яка виконує повноваження 
одноосібного органу, наглядову раду, 
ревізійну комісію 

ПКВО 

0101006 Структура і штатна чисельність СШЧ 
0101007 Положення про структурний підрозділ 

юридичної особи, відділення, філію, 
представництво, колегіальний виконавчий 
(дорадчий) орган 

ПСПЮО 

0101008 Колективний договір КД 
0101009 Правила внутрішнього трудового розпорядку ПВТР 
0101010 Інструкція з діловодства ІД 
0101011 Номенклатура справ НС 
0101012 Посадова інструкція працівника ПІП 
0101013 Робоча інструкція працівника РІП 
0101014 Доручення керівних органів вищого рівня ДКОВВ 
0101015 План роботи (діяльності) юридичної особи ПРЮО 
0101016 План роботи структурного підрозділу 

юридичної особи, відділення, філії, 
представництва, колегіального виконавчого 
(дорадчого) органу 

ПРСПЮО 

0101017 План роботи працівника ПРП 
0101018 Положення про організацію проведення 

заходу 
ПОПЗ 

0101019 Наказ (розпорядження) з основної діяльності Н(Р)ОД 
0101020 Спільний наказ (розпорядження) з основної 

діяльності двох юридичних осіб одного рівня 
СН(Р)ОД 

0101021 Наказ (розпорядження) з адміністративно-
господарських питань 

Н(Р)АГП 

0101022 Протокол засідання колегіального органу, 
комісії, комітету, робочої групи 

ПЗКОККРГ 
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0101023 Протокол загальних зборів трудового 
колективу 

ПЗЗТК 

0101024 Протокол оперативної наради у керівника 
юридичної особи 

ПОН 

0101025 Протокол зборів структурного підрозділу ПЗСП 
0101026 Договір господарський  ДГ 
0101027 Договір цивільно-правовий ДЦ-П 
0101028 Доповідна записка ДЗ 
0101029 Пояснювальна записка ПЗ 
0101030 Довідка службового характеру ДСХ 
0101031 Довідка біографічного характеру ДБХ 
0101032 Акт перевірки суб’єкта господарювання 

(напрямів роботи) 
АПСГ 

0101033 Довідка перевірки ДП 
0101034 Припис органу державного нагляду 

(контролю) 
ПОДН 

0101035 Передавальний акт (розподільчий баланс) ПА(РБ) 
0101036 Акт ліквідаційної комісії (ліквідатора) 

юридичної особи 
АЛКЮО 

0101037 Приймально-здавальний акт, складений у разі 
зміни керівника юридичної особи 

П-ЗАЗК 

0101038 Приймально-здавальний акт, складений у разі 
зміни посадової відповідальної (матеріально 
відповідальної) особи 

П-ЗАЗПВО 

0101039 Акт про вилучення для знищення документів, 
не внесених до Національного архівного 
фонду 

АВЗД 

0101040 Акт про знищення зіпсованих бланків цінних 
паперів, бланків документів суворої звітності, 
службових посвідчень звільнених 
працівників; печаток і штампів 

АЗЗБПШ 

0101041 Звіт про роботу (діяльність) юридичної особи ЗРЮО 
0101042 Звіт про роботу структурного підрозділу 

юридичної особи, відділення, філії, 
представництва, колегіального виконавчого 
(дорадчого) органу 

ЗРСПЮО 

0101043 Звіт про роботу працівника ЗРП 
0101044 Аналітична довідка про роботу (діяльність) АДР 
0101045 Аналітична доповідь про роботу (діяльність) АДоР 
0101046 Аналітичний огляд про роботу (діяльність) АОР 
0101047 Службовий лист СЛ 

0102 Документація з керування персоналом  
0102001 Заява працівника ЗП 
0102002 Заява громадянина ЗГ 
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0102003 Подання По 
0102004 Наказ (розпорядження) з кадрових питань 

(особового складу) 
Н(Р)КП 

0102005 Наказ (розпорядження) про прийняття на 
роботу 

П-1 

0102006 Наказ (розпорядження) про переведення 
(переміщення) працівника в межах однієї 
юридичної особи 

Н(Р)ПП 

0102007 Наказ (розпорядження) про сумісництво Н(Р)С 
0102008 Наказ (розпорядження) про звільнення з 

роботи 
Н(Р)ЗР 

0102009 Наказ (розпорядження) про атестацію кадрів Н(Р)АК 
0102010 Наказ (розпорядження) про допуск (дозвіл) до 

державної таємниці 
Н(Р)ДДТ 

0102011 Наказ (розпорядження) про присвоєння звань 
(підвищення рангу, категорії, розряду) 

Н(Р)ПЗ 

0102012 Наказ (розпорядження) про заохочення 
(нагородження, преміювання) 

Н(Р)З 

0102013 Наказ (розпорядження) про встановлення 
надбавок і доплат 

Н(Р)ВНД 

0102014 Наказ (розпорядження) про надання відпустки П-3 
0102015 Наказ (розпорядження) про відрядження Н(Р)В 
0102016 Наказ (розпорядження) про оголошення 

догани 
Н(Р)ОгД 

0102017 Наказ (розпорядження) про припинення 
трудового договору (контракту) 

П-4 

0102018 Трудовий договір (контракт) ТД(К) 
0102019 Типовий договір про повну індивідуальну 

матеріальну відповідальність 
ТДПІМВ 

0102020 Типовий договір про колективну (бригадну) 
матеріальну відповідальність 

ТДКМВ 

0102021 Особова картка працівника П-2 
0102022 Особовий листок з обліку кадрів ОЛОК 
0102023 Протокол засідання атестаційної 

(кваліфікаційної, тарифікаційної) комісії 
ПЗАК 

0102024 Графік відпусток ГВ 
0102025 Книга обліку бланків трудових книжок і 

вкладишів до них 
П-9 

0102026 Книга обліку руху трудових книжок і 
вкладишів до них 

П-10 

0102027 Акт на списання бланків трудових книжок або 
вкладишів до них 

АСБТКВ 

0102028 Автобіографія Авт 
0102029 Характеристика Хк 



10 

02 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ПЕРВИННО-
ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

0201 Документація з обліку результатів 
інвентаризації 

 

0201001 Інвентаризаційний опис основних засобів ІНВ-1 
0201002 Інвентаризаційний ярлик ІНВ-2 
0201003 Інвентаризаційний опис товарно-

матеріальних цінностей 
ІНВ-3 

0201004 Акт інвентаризації товарів відвантажених ІНВ-4 
0201005 Інвентаризаційний опис товарно-

матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) 
на відповідальне зберігання 

ІНВ-5 

0201006 Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що 
знаходяться в дорозі 

ІНВ-6 

0201007 Інвентаризаційний опис дорогоцінних 
металів, що містяться в напівфабрикатах, 
вузлах та деталях обладнання, приладах та 
інших виробах 

ІНВ-8а 

0201008 Акт інвентаризації незавершених ремонтів 
основних засобів 

ІНВ-10 

0201009 Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів ІНВ-11 
0201010 Акт інвентаризації наявності грошових 

коштів 
ІНВ-15 

0201011 Інвентаризаційний опис цінностей і бланків 
документів суворої звітності 

ІНВ-16 

0201012 Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, 
постачальниками та іншими дебіторами і 
кредиторами 

ІНВ-17 

0201013 Звіряльна відомість результатів інвентаризації 
основних засобів 

ІНВ-18 

0201014 Звіряльна відомість результатів інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей 

ІНВ-19 

0201015 Інвентаризаційний опис необоротних активів ІОНА 
0201016 Інвентаризаційний опис запасів ІОЗ 
0201017 Інвентаризаційний опис матеріальних 

цінностей, прийнятих на відповідальне 
зберігання 

ІОМЦ 

0201018 Звіряльна відомість результатів інвентаризації 
необоротних активів 

ЗВРІНА 

0201019 Звіряльна відомість результатів інвентаризації 
запасів 

ЗВРІЗ 

0201020 Акт про результати інвентаризації грошових 
коштів 

АРІГК 

0201021 Акт інвентаризації наявності грошових АІНГД 
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документів, бланків документів суворої 
звітності 

0201022 Акт інвентаризації наявності фінансових 
інвестицій 

АІНФІ 

0201023 Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і 
кредиторами 

АІРДК 

0201024 Акт інвентаризації дебіторської або 
кредиторської заборгованості, строк позовної 
давності якої минув і яка планується до 
списання 

АІДКЗ 

0201025 Акт інвентаризації розрахунків щодо 
відшкодування матеріальних збитків 

АІРВМЗ 

0201026 Протокол інвентаризаційної комісії ПІК 
0202 Документація з обліку та списання 

основних засобів 
 

0202001 Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів 

ОЗ-1 

0202002 Акт приймання-здачі відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих об’єктів 

ОЗ-2 

0202003 Акт списання основних засобів ОЗ-3 
0202004 Акт на списання автотранспортних засобів ОЗ-4 
0202005 Акт про установку, пуск та демонтаж 

будівельної машини 
ОЗ-5 

0202006 Інвентарна картка обліку основних засобів ОЗ-6 
0202007 Опис інвентарних карток по обліку основних 

засобів 
ОЗ-7 

0202008 Картка обліку руху основних засобів ОЗ-8 
0202009 Інвентарний список основних засобів ОЗ-9 
0202010 Розрахунок амортизації основних засобів (для 

промислових підприємств) 
ОЗ-14 

0202011 Розрахунок амортизації основних засобів (для 
будівельних організацій) 

ОЗ-15 

0202012 Розрахунок амортизації по автотранспорту ОЗ-16 
0202013 Акт введення в експлуатацію основних 

засобів 
АВЕОЗ 

0202014 Акт приймання-передачі основних засобів АП-ПОЗ 
0202015 Акт внутрішнього переміщення основних 

засобів 
АВПОЗ 

0202016 Акт передачі на ремонт, реконструкцію та 
модернізацію основних засобів 

АПРРМОЗ 

0202017 Акт приймання відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих 
основних засобів 

АПВРМОЗ 

0202018 Акт списання основних засобів (часткової АСОЗ(ЧЛ) 
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ліквідації) 
0202019 Акт списання групи основних засобів АСГОЗ 
0202020 Акт списання транспортних засобів АСТЗ 
0202021 Акт списання вилучених документів з 

бібліотечного фонду 
АСВДБФ 

0202022 Інвентарна картка обліку об’єкта основних 
засобів 

ІКОООЗ 

0202023 Інвентарна картка групового обліку основних 
засобів 

ІКГООЗ 

0202024 Інвентарна картка обліку тварин і 
багаторічних насаджень 

ІКОТБН 

0202025 Розрахунок амортизації основних засобів 
(крім інших необоротних матеріальних 
активів) 

РАОЗ 

0202026 Розрахунок амортизації інших необоротних 
матеріальних активів 

РАНМА 

0202027 Акт переоцінки основних засобів АПОЗ 
0203 Документація з обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 
 

0203001 Відомість поповнення (вилучення) постійного 
запасу інструментів (пристроїв) 

МШ-1 

0203002 Картка обліку малоцінних та 
швидкозношуваних предметів 

МШ-2 

0203003 Замовлення на ремонт або заточування 
інструментів (пристроїв) 

МШ-3 

0203004 Акт вибуття малоцінних та 
швидкозношуваних предметів 

МШ-4 

0203005 Акт на списання інструментів (пристроїв) та 
обмін їх на придатні 

МШ-5 

0203006 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття 
та запобіжних пристроїв 

МШ-6 

0203007 Відомість обліку видачі (повернення) 
спецодягу, спецвзуття та запобіжних 
пристроїв 

МШ-7 

0203008 Акт на списання малоцінних та 
швидкозношуваних предметів 

МШ-8 

0204 Документація з обліку нематеріальних 
активів 

 

0204001 Акт введення в господарський оборот об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів 

НА-1 

0204002 Інвентарна картка обліку об’єкта права 
інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів 

НА-2 
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0204003 Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права 
інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів 

НА-3 

0204004 Інвентаризаційний опис об’єктів права 
інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів 

НА-4 

0205 Документація з обліку сировини та 
матеріалів 

 

0205001 Журнал обліку вантажів, що надійшли М-1 
0205002 Акт списання бланків довіреностей М-2а 
0205003 Журнал реєстрації довіреностей М-3 
0205004 Прибутковий ордер М-4 
0205005 Акт про приймання матеріалів М-7 
0205006 Лімітно-забірна карта М-8 
0205007 Лімітно-забірна карта М-9 
0205008 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) 

матеріалів 
М-10 

0205009 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє 
переміщення) матеріалів 

М-11 

0205010 Картка складського обліку матеріалів М-12 
0205011 Реєстр приймання-здачі документів М-13 
0205012 Відомість обліку залишків матеріалів на 

складі 
М-14 

0205013 Акт про приймання устаткування М-15 
0205014 Акт приймання-передачі устаткування до 

монтажу 
М-15а 

0205015 Матеріальний ярлик М-16 
0205016 Акт про виявлені дефекти устаткування М-17 
0205017 Сигнальна довідка про відхилення 

фактичного залишку матеріалів від 
установлених норм запасу 

М-18 

0205018 Матеріальний звіт М-19 
0205019 Інвентаризаційний опис М-21 
0205020 Акт про витрату давальницьких матеріалів М-23 
0205021 Картка обліку устаткування для установлення М-26 
0205022 Лімітно-забірна картка М-28 
0205023 Лімітно-забірна картка М-28а 

03 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 
БАНКІВСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

0301 Документація щодо здійснення 
безготівкових розрахунків 

 

0301001 Платіжне доручення ПД 
0301002 Платіжна вимога-доручення ПВ-Д 
0301003 Платіжна вимога ПВ 
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0301004 Розрахунковий чек РЧ 
0301005 Розрахункова чекова книжка РЧК 
0301006 Інкасове доручення (розпорядження) ІД(Р) 
0301007 Меморіальний ордер МО 

0302 Документація щодо здійснення касових 
операцій 

 

0302001 Заява на переказ готівки ЗПГ 
0302002 Заява на видачу готівки ЗВГ 
0302003 Грошовий чек ГЧ 
0302004 Заява про видачу грошової чекової книжки ЗВГЧК 
0302005 Заява про прийняття для дослідження банкнот 

(монет) національної (іноземної) валюти 
ЗПДБ(М) 

0302006 Заява про приймання до сплати на інкасо 
чеків в іноземній валюті 

ЗПСІЧІВ 

04 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 
ФІНАНСОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

0401 Документація з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 

 

0401001 Заява про взяття на облік платника єдиного 
внеску 

1-ЄСВ 

0401002 Заява про зняття з обліку платника єдиного 
внеску 

7-ЄСВ 

0401003 Довідка про наявність або відсутність 
заборгованості зі сплати страхових коштів 

8-СК 

0401004 Довідка про стан розрахунків за платежами до 
контролюючого органу, Пенсійного фонду 
України та фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 

9-ЄСВ 

0401005 Звіт про суми нарахованої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, 
надбавки, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 

Д4 (місячна) 

0401006 Звіт про суми нарахованого доходу 
застрахованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску 

Д5 (річна) 

0401007 Звіт про суми добровільних внесків, 
передбачених договором про добровільну 
участь, які підлягають сплаті, та суми доплати 

Д6 (річна) 

0401008 Звіт про настання нещасного випадку на 
виробництві або професійного захворювання 

Д7 (місячна) 

0401009 Довідка-розрахунок до Порядку прийняття Д-РПБВРД 
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банками на виконання розрахункових 
документів на виплату заробітної плати 

0402 Документація з податку на додану вартість  
0402001 Реєстраційна заява платника податку на 

додану вартість 
1-ПДВ 

0402002 Заява про анулювання реєстрації платника 
податку на додану вартість 

3-ПДВ 

0402003 Запит про отримання витягу з реєстру 
платників податку на додану вартість 

1-ЗВР 

0402004 Запит про отримання довідки з реєстру 
платників податку на додану вартість 

1-ЗДР 

0402005 Податкова накладна ПН 
0402006 Податкова декларація з податку на додану 

вартість 
ПДПДВ 

0402007 Уточнюючий розрахунок податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість у 
зв’язку з виправленням самостійно виявлених 
помилок 

УРПЗ 

0402008 Розрахунок податкових зобов’язань, 
нарахованих отримувачем послуг, не 
зареєстрованим як платник податку на додану 
вартість, які постачаються нерезидентами, у 
тому числі їх постійними представництвами, 
не зареєстрованими платниками податків, на 
митній території України 

РПЗОП 

0402009 Заява про вибір квартального звітного 
(податкового) періоду 

ЗВКЗП 

0402010 Повідомлення про делегування філіям 
(структурним підрозділам) права складання 
податкових накладних та розрахунків 
коригування 

ПДФП 

0402011 Заява про відмову/зупинення використання 
пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 
розділу XX Податкового кодексу України 

ЗВ/ЗВП 

0402012 Заява про оформлення відшкодування сум 
податку на додану вартість облігаціями 
внутрішньої державної позики 

ЗОВСП 1 

0402013 Заява про оформлення відшкодування сум 
податку на додану вартість облігаціями 
внутрішньої державної позики 

ЗОВСП 2 

0403 Документація з обліку платників податків і 
зборів 

 

0403001 Заява (для юридичних осіб та відокремлених 
підрозділів) 

1-ОПП 
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0403002 Заява про реєстрацію постійного 
представництва нерезидента в Україні як 
платника податку на прибуток 

1-РПП 

0403003 Повідомлення про об’єкти оподаткування або 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через 
які провадиться діяльність 

20-ОПП 

0403004 Заява про ліквідацію або реорганізацію 
платника податків 

8-ОПП 

0403005 Заява про застосування спрощеної системи 
оподаткування 

ЗЗССО 

0403006 Розрахунок доходу за попередній 
календарний рік, що передує року переходу 
на спрощену систему оподаткування 

РД 

0403007 Запит про отримання витягу з реєстру 
платників єдиного податку 

ЗОВР 

0404 Документація з податкової звітності 
юридичних осіб 

 

0404001 Податкова декларація з податку на прибуток 
підприємств 

ПДППП 

0404002 Спрощена податкова декларація з податку на 
прибуток підприємств, який оподатковується 
за ставкою 0 % відповідно до пункту 44 
підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України 

СПДППП 

0404003 Звіт про використання платниками податку на 
прибуток підприємств вивільнених коштів 

ЗВППВК 

0404004 Податкова декларація платника єдиного 
податку третьої групи (юридичної особи) 

ПДПЄПТГ 

0404005 Звіт про використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації 

ЗВД(П)НО 

0404006 Звіт про контрольовані операції ЗКО 
0404007 Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податків – фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку, а також сум 
нарахованого єдиного внеску 

ПРСД 

0405 Документація, яку застосовують у процесі 
виконання бюджету 

 

0405001 Кошторис Кош 
0405002 Штатний розпис ШР 
0405003 Типовий штатний розпис ТШР 
0405004 План асигнувань (за винятком надання 

кредитів з бюджету) загального фонду 
бюджету 

ПАЗФБ 
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0405005 План використання бюджетних коштів ПВБК 
0405006 Зведений кошторис ЗК 
0405007 Зведений план асигнувань (за винятком 

надання кредитів з бюджету) загального 
фонду бюджету 

ЗПАЗФБ 

0405008 Зведення показників спеціального фонду 
кошторису 

ЗПСФК 

0405009 Лімітна довідка про бюджетні асигнування та 
кредитування 

ЛДБАК 

0405010 План надання кредитів із загального фонду 
бюджету 

ПНКЗФБ 

0405011 План спеціального фонду бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних 
установ та відповідних видатків) 

ПСФБ 

0405012 Зведений план надання кредитів із загального 
фонду бюджету 

ЗПНКЗФБ 

0405013 Зведений план спеціального фонду бюджету 
(за винятком власних надходжень бюджетних 
установ та відповідних видатків) 

ЗПСФБ 

0405014 Помісячний план використання бюджетних 
коштів 

ППВБК 

0405015 Зведений помісячний план використання 
бюджетних коштів 

ЗППВБК 

0405016 Зведений план використання бюджетних 
коштів 

ЗПВБК 

0405017 Довідка про зміни до плану використання 
бюджетних коштів 

ДЗПВБК 

0405018 Довідка про зміни до помісячного плану 
використання бюджетних коштів 

ДЗППВБК 

0405019 Довідка про зміни до кошторису ДЗК 
0405020 Довідка про зміни до плану асигнувань (за 

винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету 

ДЗПАЗФБ 

0405021 Довідка про зміни до плану надання кредитів 
із загального фонду бюджету 

ДЗПНКЗФБ 

0405022 Довідка про зміни до плану спеціального 
фонду бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та 
відповідних видатків) 

ДЗПСФБ 

0406 Документація з фінансової звітності 
юридичних осіб (окрім мікропідприємств, 
малих підприємств, непідприємницьких 
товариств, представництв іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, банків і 
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бюджетних установ) 
0406001 Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 
0406002 Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) 
форма № 2 

0406003 Звіт про рух грошових коштів (за прямим 
методом) 

форма № 3 

0406004 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 
методом) 

форма № 3-н 

0406005 Звіт про власний капітал форма № 4 
0406006 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий 

стан) 
форма № 1-к 

0406007 Консолідований звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

форма № 2-к 

0406008 Консолідований звіт про рух грошових 
коштів (за прямим методом) 

форма № 3-к 

0406009 Консолідований звіт про рух грошових 
коштів (за непрямим методом) 

форма № 3-кн 

0406010 Консолідований звіт про власний капітал форма № 4-к 
0406011 Примітки до річної фінансової звітності форма № 5 
0406012 Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами» 
форма № 6 

0407 Документація з фінансової звітності 
мікропідприємств, малих підприємств, 
непідприємницьких товариств, 
представництв іноземних суб’єктів 
господарської діяльності (крім тих, що 
відповідно до законодавства складають 
фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності) 

 

0407001 Фінансова звітність малого підприємства форма № 1-м, 2-м 
0407002 Фінансова звітність мікропідприємства форма № 1-мс, 2-мс 

0408 Документація з фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору 

 

0408001 Баланс форма № 1-дс 
0408002 Звіт про фінансові результати форма № 2-дс 
0408003 Звіт про рух грошових коштів форма № 3-дс 
0408004 Звіт про власний капітал форма № 4-дс 
0408005 Примітки до річної фінансової звітності форма № 5-дс 
0408006 Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами» 
форма № 6-дс 

0408007 Консолідований баланс форма № 1-кдс 
0408008 Консолідований звіт про фінансові результати форма № 2-кдс 
0408009 Консолідований звіт про рух грошових 

коштів 
форма № 3-кдс 
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0408010 Консолідований звіт про власний капітал форма № 4-кдс 
0409 Документація з бюджетної звітності 

розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів, фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного 
страхування 

 

0409001 Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду 

форма № 2д, 2м 

0409002 Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих як плата за послуги 

форма № 4-1д, 4-1м 

0409003 Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень 

форма № 4-2д, 4-2м 

0409004 Звіт про надходження і використання інших 
надходжень спеціального фонду 

форма № 4-3д, 4-3м 

0409005 Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку 
регіонів 

форма № 4-4д 

0409006 Звіт про надходження і використання інших 
надходжень спеціального фонду (кредити 
(позики) від іноземних держав, іноземних 
фінансових установ і міжнародних 
фінансових організацій) 

форма № 4-3д.1, 
4-3м.1 

0409007 Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами 

форма № 7д, 7м 

0409008 Звіт про заборгованість за окремими 
програмами 

форма № 7д.1, 7м.1 

0409009 Звіт про виконання бюджету (кошторису) 
Фонду 

ЗВБ(К) 

0409010 Пояснювальна записка до Порядку складання 
бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування 

ПЗСБЗ 

0409011 Довідка про використання кредитів (позик) 
від іноземних держав, іноземних фінансових 
установ і міжнародних фінансових 
організацій для реалізації інвестиційних 
проектів 

ДВК(П) 

0409012 Довідка про залишки коштів в іноземній 
валюті, що перебувають на поточних 
рахунках, відкритих в установах банків 

ДЗКІВ 

0409013 Довідка про залишки коштів на рахунках в ДЗКР 
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установах банків 
0409014 Довідка про депозитні операції ДДО 
0409015 Довідка про сплату до бюджету штрафів, 

накладених контролюючими органами 
ДСБШ 

0409016 Довідка про причини виникнення 
простроченої кредиторської заборгованості 
загального фонду 

ДПВПКЗ 

0409017 Довідка про спрямування фактичних обсягів 
власних надходжень з урахуванням залишків 
на початок року, які перевищують відповідні 
витрати, затверджені законом про Державний 
бюджет України (рішенням про місцевий 
бюджет) 

ДСФОВН 

0409018 Довідка про направлення асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів, які 
підпорядковані іншим головним 
розпорядникам бюджетних коштів 

ДНАРБК 

0409019 Довідка про кредиторську заборгованість, яка 
склалась станом на 01.01.2011 за 
зобов’язаннями, що не вважаються 
бюджетними 

ДКЗЗ 

0409020 Довідка про дебіторську та кредиторську 
заборгованість за операціями, які не 
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт 
про заборгованість за бюджетними коштами» 

ДДКЗО 

0410 Документація, яку подають розпорядники 
та одержувачі бюджетних коштів до органу 
Державної казначейської служби України 

 

0410001 Реєстраційна картка розпорядника 
бюджетних коштів (одержувача бюджетних 
коштів) 

РКР(О)БК 

0410002 Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників 
(одержувачів) бюджетних коштів 

РБЗР(О)БК 

0410003 Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань 
розпорядників (одержувачів) бюджетних 
коштів 

РБФЗР(О)БК 

0410004 Мережа розпорядників та одержувачів коштів 
державного бюджету 

МРОКДБ 

0410005 Реєстр змін до мережі розпорядників та 
одержувачів коштів державного бюджету 

РЗМРОКДБ 

0410006 Розподіл показників зведених кошторисів РПЗК 
0410007 Розподіл показників зведених планів 

асигнувань загального фонду державного 
бюджету (за винятком надання кредитів з 

РПЗПАЗФ 
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державного бюджету) (розподіл показників 
зведених планів надання кредитів із 
загального фонду державного бюджету) 

0410008 Розподіл показників зведених планів 
спеціального фонду державного бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних 
установ та відповідних видатків) 

РПЗПСФ 

0410009 Зведення показників спеціального фонду ЗПСФ 
0410010 Розподіл показників зведених планів 

використання бюджетних коштів 
РПЗПВБК 

0410011 Розподіл показників зведених помісячних 
планів використання бюджетних коштів 

РПЗППВБК 

0410012 Реєстр змін розподілу показників зведених 
кошторисів 

РЗРПЗК 

0410013 Реєстр змін розподілу показників зведених 
планів асигнувань загального фонду 
державного бюджету (за винятком надання 
кредитів з державного бюджету) (розподілу 
показників зведених планів надання кредитів 
із загального фонду державного бюджету) 

РЗРПЗПАЗФ 

0410014 Реєстр змін розподілу показників зведених 
планів спеціального фонду державного 
бюджету (за винятком власних надходжень 
бюджетних установ та відповідних видатків) 

РЗРПЗПСФ 

0410015 Реєстр змін зведення показників спеціального 
фонду 

РЗЗПСФ 

0410016 Розподіл відкритих асигнувань РВА 
0410017 Заявка-доручення на забезпечення іноземною 

валютою Державною казначейською службою 
України 

З-ДЗІВ 

0410018 Реєстр на перерахування міжбюджетних 
трансфертів 

РПМТ 

0410019 Коригувальний реєстр КР 
0410020 Довідка про операції в національній валюті ДОНВ 
0410021 Заявка на видачу готівки ЗаВГ 
0410022 Довідка про надходження у натуральній 

формі 
ДННФ 

0410023 Акт придбання матеріальних цінностей АПМЦ 
0410024 Заявка-доручення на здійснення видатків в 

іноземній валюті 
З-ДЗВІВ 

0410025 Довідка про операції в іноземній валюті ДОІВ 
0410026 Договір про здійснення розрахунково-

касового обслуговування 
ДЗР-КО 

0410027 Заява про відкриття рахунків ЗВР 
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0410028 Картка із зразками підписів та відбитка 
печатки 

КЗПВП 

0410029 Перелік рахунків ПР 
0410030 Довідка про погодження відкриття рахунка ДПВР 
0410031 Заява про закриття рахунків ЗЗР 

0411 Планово-звітна фінансова документація  
0411001 Фінансовий план ФП 
0411002 Звіт про виконання фінансового плану ЗВФП 
0411003 Анкета про виконання головним бухгалтером 

бюджетної установи своїх повноважень 
АВГБП 

05 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ПРАЦІ, 
СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ І 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

0501 Документація із соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань 

 

0501001 Звіт по заборгованості страхувальника зі 
сплати страхових коштів до Фонду 
соціального страхування України 

ЗЗС 

0501002 Протокол засідання комісії із соціального 
страхування (рішення уповноваженого) 

ПЗКСС(РУ) 

0501003 Заява-розрахунок до Порядку фінансування 
страхувальників для надання матеріального 
забезпечення застрахованим особам у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та 
окремих виплат потерпілим на виробництві за 
рахунок коштів Фонду соціального 
страхування України 

З-РФС 

0501004 Повідомлення про виплату коштів 
застрахованим особам 

ПВКЗО 

0502 Документація із соціального страхування 
на випадок безробіття 

 

0502001 Заява про надання коштів для виплати 
працівникам допомоги по частковому 
безробіттю 

ЗНКЧБ 

0502002 Повідомлення про зупинення (скорочення) 
виробництва 

ПЗ(С)В 

0502003 Підтвердження про зупинення (скорочення) 
виробництва 

ПіЗ(С)В 

0502004 Договір про надання допомоги по частковому 
безробіттю 

ДНДЧБ 

0502005 Відомості про осіб, щодо яких виконуються ВО 
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вимоги частини другої статті 47 Закону 
України «Про зайнятість населення» 

0502006 Заява про виділення коштів для фінансування 
витрат на оплату праці 

ЗВКОП 

0502007 Заява про виділення коштів для організації 
навчання працівників 

ЗВКОНП 

0502008 Довідка про виконання роботодавцем умов 
компенсації частини фактичних витрат, 
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 

ДВРУКЧФВ 

0602009 Відомість про нараховану та виплачену 
заробітну плату, сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та використання робочого часу 
працівника, за якого здійснюється 
компенсація витрат на оплату праці 

ВНВЗП 

0503 Документація із соціального захисту осіб з 
інвалідністю 

 

0503001 Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з 
інвалідністю 

10-ПОІ (річна) 

0503002 Заява до Порядку видачі довідки про 
чисельність працюючих осіб з інвалідністю 

ЗВДЧПОІ 

0503003 Список працюючих осіб з інвалідністю СПОІ 
0503004 Заява громадської організації осіб з 

інвалідністю про надання підприємству, 
організації, які засновані громадськими 
організаціями осіб з інвалідністю, дозволу на 
право користування пільгами з оподаткування 

ЗГОІ 

0503005 Заява про надання фінансової допомоги на 
поворотній і безповоротній основі та цільової 
позики за рахунок коштів Фонду 

ЗНФДЦП 

0503006 Анкета заявника-роботодавця АЗ-Р 
0503007 Перелік обладнання та інших товарно-

матеріальних цінностей, що планується 
придбати за рахунок коштів Фонду 

ПО 

0503008 Обґрунтування для заявників-роботодавців, 
що звернулись для отримання фінансової 
допомоги на поворотній та безповоротній 
основі, результатом використання якої не 
передбачається отримання прибутку 

ОЗ-РОФД 

0503009 Розрахунок витрат на проведення заходів, 
спрямованих на фізкультурно-спортивну 
реабілітацію інвалідів 

РВПЗ 
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0503010 Звіт про використання коштів Фонду ЗВК 
0503011 Заява про реєстрацію роботодавця у 

відділенні Фонду соціального захисту 
інвалідів 

форма № 1 

0504 Документація із соціального захисту 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

 

0504001 Звіт про виплату компенсацій, допомоги та 
надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
«7 ВК» 

форма № 1 

0504002 Паспорт даних підприємства, працівники 
якого отримують компенсаційні виплати та 
допомогу, пов’язані із заробітною платою, 
згідно із Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

форма № 2 

0504003 Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою 
компенсацій та допомоги і наданням пільг, 
відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

форма № 3 

0505 Документація із працевлаштування  
0605001 Інформація про кількість працевлаштованих 

громадян суб’єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні 

1-ПА (квартальна) 

0505002 Інформація про попит на робочу силу 
(вакансії) 

3-ПН 

0505003 Інформація про заплановане масове 
вивільнення працівників у зв’язку із змінами 
в організації виробництва і праці 

4-ПН 

0505004 Заява про включення до Переліку суб’єктів 
господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, та 
суб’єктів господарювання, які здійснюють 
наймання працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в інших 
роботодавців 

ЗВПСГ 

0505005 Інформація про зайнятість і 
працевлаштування громадян, що мають 
додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 

ІЗПГ 

0505006 Заява про отримання роботодавцем дозволу ЗОРДЗПІ 
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на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства 

0505007 Заява про продовження строку дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства 

ЗПСДДЗПІ 

0505008 Заява про внесення змін до дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства 

ЗВЗДЗПІ 

0505009 Звіт про видачу документів про 
підтвердження результатів неформального 
професійного навчання 

ЗВДПРНПН 

06 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 
БУХГАЛТЕРСЬКО-ОБЛІКОВОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

0601 Документація з обліку використання 
робочого часу та розрахунків із 
працівниками 

 

0601001 Табель обліку використання робочого часу П-5 
0601002 Розрахунково-платіжна відомість працівника П-6 
0601003 Розрахунково-платіжна відомість (зведена) П-7 
0601004 Звіт про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт 
ЗВКВ 

0601005 Довідка про заробітну плату (грошове 
забезпечення, винагороду за цивільно-
правовим договором) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням 

ДЗПРВ 

0601006 Довідка про доходи ДД 
0601007 Листок непрацездатності ЛН 

0602 Документація щодо оформлення касових 
операцій 

 

0602001 Відомість на виплату готівки ВВГ 
0602002 Прибутковий касовий ордер КО-1 
0602003 Видатковий касовий ордер КО-2 
0602004 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових 

касових документів 
КО-3 

0602005 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових 
касових документів 

КО-3а 

0602006 Касова книга КО-4 
0602007 Книга обліку виданої та прийнятої старшим 

касиром готівки 
КО-5 

0602008 Акт про результати інвентаризації наявних 
коштів, що зберігаються 

АРІНК 

0603 Документація з реєстрації та ведення  
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розрахункових книжок, книг обліку 
розрахункових операцій 

0603001 Книга обліку розрахункових операцій на РРО КОРО 1 
0603002 Книга обліку розрахункових операцій на 

господарську одиницю 
КОРО 2 

0603003 Заява про реєстрацію книги обліку 
розрахункових операцій та/або розрахункової 
книжки 

1-КОРО 

0603004 Заява про скасування реєстрації книги обліку 
розрахункових операцій 

2-КОРО 

0603005 Рішення про скасування реєстрації книги 
обліку розрахункових операцій 

3-КОРО 

0603006 Розрахункова книжка РК 
0604 Документація з обліку бланків суворої 

звітності 
 

0604001 Прибутково-видаткова накладна на бланки 
суворої звітності 

СЗ-1 

0604002 Прибутково-видаткова книга з обліку бланків 
суворої звітності 

СЗ-2 

0604003 Акт на списання використаних бланків 
суворої звітності 

СЗ-3 

0604004 Акт перевірки наявності бланків суворої 
звітності 

СЗ-4 

0604005 Картка-довідка по виданих і використаних 
бланках суворої звітності 

СЗ-5 

07 УНІФІКОВАНА СИСТЕМА 
ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ 

 

0700001 Гарантійний лист про перерахування коштів 
на рахунок органів Пенсійного фонду України 

ГЛПК 

0700002 Довідка про заробітну плату для обчислення 
пенсії 

ДЗПОП 

0700003 Довідка про підтвердження наявного 
трудового стажу для призначення пенсії за 
відсутності трудової книжки або відповідних 
записів у ній 

ДПНТС 

0700004 Довідка про підтвердження стажу роботи для 
призначення пільгової пенсії за рахунок 
коштів підприємств та організацій за 
результатами атестації робочих місць за 
умовами праці 

ДПСР 

0700005 Заява про реєстрацію юридичної особи 
(страхувальника) у системі надання послуг в 
електронній формі 

ЗРЮО(С) 

 


