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Щодо необхідності внесення змін до переліку 
підтвердних документів для реєстрації 
бюджетних зобов'язань та проведення 
платежів 

 
Шановна Тетяно Ярославівно! 

 
Українська інфраструктурна асоціація (далі - Асоціація) висловлює Вам свою повагу 

та звертається щодо наступного.  
Правила визначення вартості будівництва останнім часом зазнали суттєвих змін. 
Так 01.10.2021 року набрав чинності наказ Міністерства розвитку громад та 

територій України від 25 червня 2021 року № 162, яким затверджені Порядок 
застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості 
будівництва та Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення 
при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво. Згодом 08.11.2021 року набрала 
чинності Настанова з визначення вартості будівництва, затверджена наказом Мінрегіону 
від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова з визначення вартості будівництва). Цим же 
наказом визнано таким, що втратив чинність, державний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
"Правила визначення вартості будівництва", затверджений наказом Мінрегіону від 
05.07.2013 № 293. 

Настановою з визначення вартості будівництва зокрема встановлено, що при 
визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за 
виконані роботи по об’єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи 



 

 

«Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у 
додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови, та при твердій договірній ціні за 
укрупненими показниками вартості — «Звіт про виконання робіт за контрактом на 
об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних 
робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання 
виконаних будівельних робіт», які наведено у додатках 38, 39 та 40 цієї Настанови. 

Натомість Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних 
зобов'язань та проведення платежів, затверджений Наказом Державної 
казначейської служби України 29.04.2013 № 68 не містить посилань на наведені вище 
документи. 

 
Враховуючи вищевикладене, просимо Державну казначейську службу України: 
внести зміни до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів 

для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів, затверджених Наказом 
Державної казначейської служби України 29.04.2013 № 68 для приведення їх у 
відповідність до чинного законодавства України, а саме Настанови з визначення 
вартості будівництва. 

Зокрема, у відповідних клітинках таблиці «Перелік підтвердних документів для 
реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів», де міститься текст: «- акт 
приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в)», додати також текст: «- звіт про 
виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік); - підсумковий 
звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період; - акт 
здавання-приймання виконаних будівельних робіт». 

 
Сподіваємося на врахування нашої пропозиції та подальшу плідну співпрацю! 

 
З повагою, 
 
Виконавчий директор       Ігор Самоходський 

 


