
Авансовий звіт 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

Акциз 

Довідка про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на 
готову продукцію 
Довідка про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у 
виробництві етилену 

Безготівкові розрахунки 

Меморіальний ордер 
Платіжна вимога-доручення 
Платіжне доручення 

Державна служба зайнятості Україні 

1-ПА. Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами 
господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні 
3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії) 
4-ПН. Інформація  про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із 
змінами в організації виробництва і праці 
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню 

Державний сектор 

Акт введення в експлуатацію основних засобів 
Акт внутрішнього переміщення основних засобів 
Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів 
Акт переоцінки основних засобів 
Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 
основних засобів 
Акт приймання-передачі основних засобів 
Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду 
Акт списання групи основних засобів 
Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) 
Акт списання транспортних засобів 
Довідка про дебіторську  та кредиторську заборгованість (операції, що не 
відображаються у формі 7д, 7м) 
Інвентарна картка групового обліку основних засобів 
Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів 
Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень 
Картка аналітичного обліку готівкових операцій 
Картка аналітичного обліку касових видатків 
Картка аналітичного обліку фактичних видатків 
Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань 
Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) 
суб’єктам державного сектору нижчого рівня 
Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань 
Картка аналітичного обліку капітальних видатків 
Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) 
Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів) 
Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних 
коштів) 



Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів 
Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних 
матеріальних активів) 
Типова форма ОЗ-1 (бюджет). Акт прийняття-передачі основних засобів 
Типова форма ОЗ-2 (бюджет). Акт прийняття-здання відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих об'єктів 
Типова форма ОЗ-3 (бюджет). Акт про списання основних засобів 
Типова форма ОЗ-4 (бюджет). Акт про списання автотранспортних засобів 
Типова форма ОЗ-5 (бюджет). Акт про списання з балансу бюджет. установ і 
організацій вилученої з бібліотеки літератури 
Типова форма ОЗ-5 (бюджет). Акт про списання з балансу бюджетних установ і 
організацій вилученої з бібліотеки літератур 
Типова форма ОЗ-6 (бюджет). Інвентарна картка обліку основних засобів в 
бюджетних установах 
Типова форма ОЗ-8 (бюджет). Інвентар. картка обліку основн. засобів в 
бюджет. устан.(для тварин і багаторіч. насаджень) 
Типова форма ОЗ-9 (бюджет). Інвентарна картка групового обліку основних 
засобів в бюджетних установах 
Типова форма ОЗ-10 (бюджет). Опис інвентарних карток з обліку основних 
засобів 
Типова форма ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобів 
Типова форма ОЗ-12 (бюджет). Відомість нарахування зносу на основні засоби 
Ф № 2д, 2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 
Ф № 4-1д, 4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги 
Ф № 4-2д, № 4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 
іншими джерелами власних надхождень 
Ф № 4–3д, 4–3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду 
Ф № 4-4д. Звіт про надходження і викор. коштів, отрим. на викон. програм соц.-
економ. та культ. розвитку регіонів 
Ф № 7д, 7м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
Ф № 7д.1, 7м.1. Звіт про заборгованість за окремими програмами 
Ф №4-3д.1, 4-3м.1.Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спец.фонду 

Держреєстратор 

Запити в ЄДР 

Додаток 1. Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
Додаток 2. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  
Додаток 3. Запит про надання довідки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

Заяви про державну реєстрацію для фізичних осіб 

Заява  про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем 
Додаток 11. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 



формувань 
Додаток 12. Заява про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 
Додаток 13. Заява про державну реєстрацію включення відомостей про 
фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
ЗАЯВА про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та 
номером паспорта 
Приклад заповнення Заяви про внесення змін до Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які 
обліковуються за серією та номером паспорта 

Заяви про державну реєстрацію для юридичних осіб 

Додаток 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи 
Додаток 2. Заява про створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи 
Додаток 3. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР 
Додаток 4. Заява про створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи 
Додаток 5. Заява про внесення змін до відомостей про відокремлений 
підрозділ юридичної особи 
Додаток 6. Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи  
Додаток 7. Заява про проведення припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації 
Додаток 8. Заява про проведення припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізії 
Додаток 9. Заява про включення відомостей про юридичну особу до 
ЄДР  
Додаток 14. Заява про державну реєстрацію символіки 
Додаток 15. Заява про внесення змін до відомостей про символіку, що 
містяться в ЄДР 
Додаток 16. Заява про державну реєстрацію постійно діючого 
третейського суду 
Додаток 17. Заява про внесення змін про постійно діючий третейський 
суд 
Додаток 18. Заява про державну реєстрацію структур. утворення 
політичної партії 
Додаток 19. Заява про внесення змін про структур. утворення 
політичної партії 
Додаток 20. Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання, 
що не має статусу юридичної особи 
Додаток 21. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
громадське об'єднання 
Додаток 22. Заява про державну реєстрацію (акредитацію) 
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 
Додаток 23. Заява про внесення змін про відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації 



Додаток 24. Заява про державну реєстрацію підтвердження 
всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від 
всеукраїнського статусу громадського об'єднання  

Держгеонадра 

5-ГР. Звітний баланс запасів корисних копалин за  20 _____ рік 
Інструкція 5-ГР 
6-ГР. Звітний баланс запасів корисних копалин за  20 _________ рік 
Інструкція 6-ГР 
7-ГР. Звітний баланс використання підземних вод за 20_____  рік 
Інструкція 7-ГР 

Довіреність 

Довіреність 

Держінформмоніторинг 

1-ФМ. Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
2-ФМ. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 
4-ФМ. Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу 

ДПІ 

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного 
оподатковуваного доходу 

Адміністративні послуги 

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, 
що контролюються органами доходів і зборів 
Зразок. Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до 
бюджету, що контролюються органами доходів і зборів 
Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи 
Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником 
податку-резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце 
проживання 
Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на 
прибуток (доходи) 
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина 
України даних про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 
Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність 
права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта 
Внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій (Заява, форма 1-РН) 
Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку 
Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, 
доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її 
межа 
Заява для отримання дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями 
Заява для отримання дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі 
сидром та перрі (без додання спирту) 
Заява для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями 



Заява для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та 
перрі (без додання спирту) 
Заява для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими 
виробами 
Надання довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання 
Підтвердження статусу податкового резидента України 
Приклад заповнення (внесення) 1-РН 
Приклад заповнення (перереєстрація) 1-РН 
Приклад заповнення (форма 1-П) 
Приклад заповнення (форма 5-ДРП) 
Приклад заповнення (форма № 1-РРО) 
Приклад заповнення (форма № 1-РРОВ) 
Приклад заповнення 1-ДР 
Приклад заповнення 1-КОРО 
Приклад. Реєстрація книг ОРО (Заява, форма № 1-КОРО) 
Приклад. Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні 
особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему 
оподаткування, і фіз. 
Приклад. Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і 
витрат платникам єдиного податку 
Приклад. Реєстрація реєстратора розрахункових операцій (Заява, 
форма № 1-РРО) 
Форма Л.Відомості, необхідні для розрахунку та справляння 
транспортного податку за місцем реєстрації об’єкта 

Акциз 

АКТ відбору проби спирту із залізничної цистерни, що прибула (Додаток 
18 до Інструкції) 
Журнал обліку проб спирту, що надходять в лабораторію для 
випробовувань (Додаток 19 до Інструкції) 
Журнал огляду стану обладнання, трубопроводів і арматури 
спиртосховища (складу) (Додаток 13 до Інструкції) 
ПОСВІДЧЕННЯ (Додаток 15 до до Інструкції) 
П-18. Акт про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та 
передачу їх у спиртосховище 
П-20. Журнал обліку руху спирту в спиртосховищі 
П-21. Журнал обліку виробництва спирту за показниками лічильників 
контрольних спиртовимірювальних апаратів 
П-22. Журнал обліку руху спирту в резервуарах 
П-23. Журнал обліку відмірів спирту 
П-24. Акт про відвантаження та приймання спирту 
П-26. Акт про недостачу спирту, який перевозили автотранспортом 
П-27. Акт інвентаризації спирту 
П-28. Акт на промивання тари для транспортування спирту 
П-29. Вимога на відпуск спирту на виробництво 

Єдиний податок 

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування 
Заява щодо обрання періоду щорічної відпустки (приклад) 



Зразок заповнення заяви про застосування спрощеної системи 
оподаткування  група I 
Зразок заповнення заяви про застосування спрощеної системи 
оподаткування  група II 
Зразок заповнення заяви про застосування спрощеної системи 
оподаткування  група III 
Зразок заповнення заяви про застосування спрощеної системи 
оподаткування  група IV 
Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи 
оподаткування 
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року 
переходу на спрощену систему оподаткування 
Запит про отримання витягу з Реєстру платників Єдиного податку 

ЄСВ 

1-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску 
2-ЄСВ. Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску 
7-ЄСВ. Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску 
9-ЄСВ.Довідка про стан розрахунків за платежами до контролюючого 
органу, ПФУ та ФСС  
10-ЄСВ. Повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску 
11-ЄСВ. Відомість про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати 
єдиного внеску 
Додаток 1 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Додаток 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Додаток 4 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Додаток 5 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв’язку 
Звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку 
Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату 
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 

Облік платників податків 

1-ОПП. Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів 
1-РПП. Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в 
Україні як платника податку на прибуток 
5-ОПП. Заява для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність 
8-ОПП. Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків 
17-ОПП. Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку 
20-ОПП. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, 
пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність 
34-ОПП. Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо 
якого не підлягають включенню до ЄДР 
1-ЗЕД. Форма про взяття на облік особи, яка здійснює операції з 



товарами 

Податковий компроміс 

Заява (уточнення) 
Заява про застосування податкового компромісу (за результатом акту 
документальної перевірки прийнято рішення) 
Заява про застосування податкового компромісу (подано первинну 
скаргу) 
Заява про застосування податкового компромісу (у провадженні 
знаходиться справа) 
Заява про податковий компроміс (приклад 2) 
Перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників 
податкової декларації для застосування процедури досягнення 
податкового компромісу 
Перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників 
податкової декларації 
Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ 
Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з податку на прибуток 
підприємств 

Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 

1-ДР. Облікова картка фізичної особи – платника податків 
5-ДРП. Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків 
Заява для отримання відомостей про себе з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків 
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків 
Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків 

РРО 

Форма № 1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових 
операцій 
Форма № 1-КОРО  Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових 
операцій та/або розрахункової книжки 
Форма № 1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових 
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 
Форма № 2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку 
розрахункових операцій 
Форма № 4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора 
розрахункових операцій 
Форма № 4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора 
розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 
Форма № 7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання 
реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної 
валюти 
Книга обліку розрахункових операцій (Форма книги обліку 
розрахункових операцій на господарську одиницю) 



Книга обліку розрахункових операцій (Форма книги обліку 
розрахункових операцій на РРО) 
Пам’ятка майбутнім користувачам реєстраторів розрахункових операцій 
(РРО) 

Транспортні засоби 

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів 
Форма надання відомостей про державну реєстрацію транспортних 
засобів юридичних осіб 

Мінагрополітики 

N№1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" 
№2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості 
техніки та обладнання" 
№3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості 
техніки та обладнання" 
№4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової 
компенсації вартості техніки та обладнання 

Мінекології 

Дозвіл на спеціальне водокористування 
Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення 

Мінсоцполітики 

Загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації середнього 
заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу 
Зведений звіт про фактичні витрати на виплату компенсації середнього 
заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу 
Звіт про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку 
працівникам, призваним на строкову військову службу 

Накладна 

1-ТН - Товарно-транспортна накладна 
1-ТТН (нафтопродукт) - Товарно-транспортна накладна на відпуск 
нафтопродуктів (нафти) 
1-ТТН (хліб) - Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів 
ТТН (ліс) - Спеціалізована форма товарно-транспортної накладної при 
перевезенні деревини автомобільним транспортом 
Накладна 

Рахунок-фактура 

Рахунок-фактура 
Акт виконаних робіт 

Фонд соціального захисту інвалідів 

10-ПІ (річна). Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів 
Заява громадської організації інвалідів про надання дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування 
Додаток до заяви 
Інструкція щодо заповнення форми 10-ПІ (річна) 
Додаток до інструкції 10-ПІ (річна) 

Фонд соціального страхування з ТВП 

Ф13-ФСС з ТВП. Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів 
(додаток 3) 



Відомість на видачу дитячих новорічних подарунків 
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу 
реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності 
Заявка страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на 
санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей 
Заявка страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду до 
дитячих закладів оздоровлення (додаток 5) 
Заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі 
оздоровлення (додаток 1) 
Довідка для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-
курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
Примірний договір про подання електронних документів до Фонду 
Заява-розрахунок 

 


