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Варіант 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України

22.07.2003 № 204

Заповнюється відповідним підприємством (організацією) або виконавчим
органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім’ї.

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ’Ї
або ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ

ОСІБ
Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового
приміщення (будинку), членові житлово-будівельного кооперативу
_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

адреса _________________________________________________________
про те, що до складу сім’ї (зареєстрованих) входять:

Прізвище, ім’я,
по-батькові Родинні стосунки Дата

народження

№, серія
паспорта або
свідоцтва про
народження

уповноважений власник
(співвласник, наймач)

Усього ________________осіб
Довідка видана для пред’явлення до органу праці та соціального захисту
населення.
_______________________________________________________________

(назва підприємства/організації, виконавчого органу)

_______________________________________________________________
(назва підприємства/організації, виконавчого органу)

Паспортист ________________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

М.П.
Начальник ________________________ _______________

(Голова) (прізвище, ініціали) (підпис)

« _______ » ______________ 201 ____р.
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Варіант 2
У відділ (відділення) у
справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб
________________________
________________________

ЗАЯВА
для зняття з реєстраційного обліку

Я, ________________________________________________________________
(громадянство (підданство), прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________
Прошу зняти з реєстраційного обліку мене (мою неповнолітню дитину)
___________________________________________________________________

(зайве закреслити)

за адресою: вул. _____________________, буд. ________ , корп. __________
кв. № _____ (житлова площа становить _______ м2, на якій залишаються
зареєстрованими __________ осіб).
Документ: _________________________________________________________

(паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України,

___________________________________________________________________
посвідчення на проживання, свідоцтво про народження,

___________________________________________________________________
свідоцтво про належність до громадянства України, серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

«_____ » _______________20 ___ р. ________________________
(підпис заявника)

Зняття з реєстраційного обліку неповнолітніх, які не мають батьків, чи осіб,
стосовно яких встановлено опіку або піклування погоджено з органами опіки
і піклування та підтверджується: ______________________________________
___________________________________________________________________

(назва документу)

п/п _______________________________________
Печать органу М.П. __________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

«____» _________ 20__ р. ___________________________________________
"(посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка прийняла та облікувала заяву)

Дата зняття з реєстраційного обліку ___________________________________
п/п _______________________________________
__________________________________________

«_____ » __________20 __р. __________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка оформила зняття з реєстраційного обліку)

Службові відмітки: __________________________________________________
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Варіант 3
Форма №3

Д О В І Д К А
Видана гр. _____________________________
_______________________________________
Про те що він (вона) зареєстрований (на)
________________ буд. № _____ кв. №____
та займає житлову площу _________м2

Квартира: загальна, окрема, ізольована.
На _____ поверсі ___ поверхового будинку

Особистий рахунок значиться за гр. _____________________________
_________________________________________________________________

Кому належить будинок: ___________________________________________
(назва утримувача будинку: ЖКП, ЖЕО, ЖЕК і т.д.)

Технічний стан будинку: ___________________________________________
(вода, каналізація, опалення)

На цій житловій площі зареєстровано _________ чол. в т.ч.

№№
з/п

Прізвище, ім’я, по-
батькові

Родинні
відношення

Дата
народження

Реєстрація
по

паспорту

Директор
(підпис) (ПІБ)

Паспортист
(підпис) (ПІБ)
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Варіант 4

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ПАСПОРТА
Додаток 1

до пункту 3 Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

1.
(прізвище, ім’я та по-батькові)

2. 3.
(дата народження) (місце народження)

4.
5. стать

(сімейний стан – одружений, розлучений, з ким (прізвище, ім’я, по-батькові), коли і яким органом зареєстровано шлюб, розірвання шлюбу)
6.

(прізвище, ім’я та по-батькові батьків)
7.

(місце проживання зареєстровано за адресою)
8. Прошу видати (замінити) паспорт у зв’язку з

“_____” _________________ 201__ р.
причина

підпис
9. Правильність заповнення перевірено, підпис громадянина , затверджую

прізвище

(підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи житлово-комунального підприємства або
територіального підрозділу служби)

Паспорт виданий на підставі
10. Паспорт серії № оформлено 201__ р.

Місце
для фотокартки

заявника
віком

від 16 до 25 років

працівником служби орган, що

12. Паспорт одержав видав паспорт підпис, прізвище, ініціали
11. Підстави і правильність оформлення паспорта перевірено, паспорт підписано

(підпис)
201__ р. (підпис, прізвище, ініціали посадової особи)
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Варіант 5

ТАЛОН РЕЄСТРАЦІЇ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Попередні прізвища, імена

5. Дата народження «______» ______________ _______ р.
держава
адміністративно-територіальна
одиниця
район
місто (смт)

6. Місце
народження

село (селище)
7. Стать 8. Національність

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)
вул.

9. Реєстрація за
адресою

буд. корп. кв.
10. Орган, який оформив реєстрацію

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)

11. Звідки прибув
і коли

«____» _______________ 201___ р.
Переїхав у тому ж населеному пункті з вул.

буд. корп. кв.



28

Варіант 6

12. Зареєстрований
безстроково, на визначений термін

паспорт

тимчасове посвідчення громадянина
України

посвідка на проживання

13. Тип, серія і
номер
документа,
дата і орган,
що його
видав

14. Свідоцтво про народження, дата і орган видачі
(при оформленні талона на дітей до 16 років)

15. Відомості про дітей
ім’я, дата і місце народження

16. Особливі відмітки

Відомості про дієздатність чи недієздатність

17. Талон складено «_____» _________________ 201___ р.
Підпис

відповідального за реєстрацію

18. Реєстрацію оформив
«_____» _________________ 201___ р.

Підпис, ПІБ
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Варіант 7

ТАЛОН Форма№4

зняття з реєстрації проживання в Україні

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Дата народження «______» ________________ _______ р.

держава
адміністративно-територіальна
одиниця
район
місто (смт)

5. Місце
народження

село (селище)

6. Стать: чоловіча – 1
жіноча – 2

7. Громадянство
(підданство)

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)
вул.

8. Реєстрація
попереднього
місця
проживання

буд. корп. кв.
Орган, який здійснив зняття

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)

9. Куди вибуває

«____» _______________ 201___ р.
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Варіант 8

10. Тип, серія і номер
паспортного документа,
дата і орган, що його
видав

11. Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до
громадянства України, дата і орган, що його видав (у разі
оформлення окремого талона на дітей, що досягли 15-річного віку)

12. Відомості про дітей віком до 15 років, що вибувають разом з
особою, на яку оформляється талон (кожна дитина вписується
лише один раз у талон одного з батьків)

Прізвище, ім’я,
по-батькові Стать Дата

народження
Країна

народження
чоловіча – 11) жіноча – 2
чоловіча – 12) жіноча – 2
чоловіча – 13) жіноча – 2
чоловіча – 14) жіноча – 2

Особливі відмітки
Дозволяю/не дозволяю надавати інформацію до АБ
13. Талон оформлено «_____» _________________ 201___ р.

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи)

14. З реєстрації знято «_____» _________________ 201___ р.

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи)

(відмітка про реєстрацію місця перебування особи

після зняття з реєстрації місця проживання)
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Варіант 9
Форма №19

ТАЛОН СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ
П ДО ЛИСТКА ПРИБУТТЯ Номер

талону
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Дата народження «______» ______________ ________ р.

держава
республіка, область
район
місто (смт)

5. Місце
народження

село (селище)
6. Громадянство
7. Стать (підкреслити): чоловіча – 1, жіноча – 2
8. Національність

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)
вул.

9.

буд. корп. кв.

Прописується за
адресою

Дата прибуття «_____» __________ 201__ р.
область(автономія)
район

місто(смт)

10. Звідки прибув

село (селище) _____________________________
11. Проживав в місці звідки прибуває з __________ року
12. Головна мета приїзду (підкреслити)

постійне проживання – 1 тимчасове проживання – 2
13. Основна причина переїзду (підкреслити):  зміна місця роботи – 1, навчання

– 2, в зв’язку з аварією на ЧАЕС – 3, за родинними обставинами – 4, лікування
(догляд за хворим) – 5, опікунство – 6, складна екологічна ситуація – 7,
відпочинок – 8, призов (звільнення) на строкову військову службу – 9,
відбування строку покарання – 10, біженець – 11, повернення реабілітованих,
репарація – 12
Інша причина – 13 (вказати)

14. На який строк (підкреслити) 1 рік і менше – 1 більше 1 року – 2
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Варіант 10

15. 1) Де працював за попереднім місцем проживання

(найменування підприємства, організації, установи)

2) Посада або робота, яку виконував за цим місцем роботи

3) Якщо не працював (підкреслити): був зайнятий у особистому
 підсобному господарстві – 1, одержав пенсію (допомогу) – 2,

одержував стипендію – 3, мав інший вид державного забезпечення – 4,
перебував на утриманні окремих осіб – 5, мав інше джерело засобів
існування – 6.

16. 1) Освіта (підкреслити): вища – 1, незакінчена вища – 2, середня
 спеціальна – 3, середня загальна – 4, неповна середня – 5, початкова –

6, не має початкової – 7.
2) Вчений ступінь (підкреслити): доктор наук – 1, кандидат наук –
2, не має ступеню – 3.

17. Сімейний стан (підкреслити): перебуває у шлюбі – 1, ніколи не
перебував(ла) у шлюбі – 2, вдівець (вдова) – 3, розлучений (на) – 4.

18. Разом із ним (нею) прибуло дітей до 16 років
(скільки)

(Скільки – вказується в талоні кожного з батьків. Поіменно діти заносяться
до талону тільки одного з них)

Ім’я Стать
(підкреслити)

Дата
народження

Держава
народження

чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2

19. Талон складено                   «______» ___________________ 201___ р.
Підпис

(відповідального за прописку)

20. Відомості перевірив і виписку оформив
«_____» _____________________ 201__ р. «_____»

(підпис)
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Варіант 11

Форма №20
ТАЛОН СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ

В ДО ЛИСТА ВИБУТТЯ Номер
талону

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Дата народження «______» ______________ ________ р.

держава
республіка, область
район
місто (смт)

5. Місце
народження

село (селище)
6. Громадянство
7. Стать (підкреслити): чоловіча – 1, жіноча – 2
8. Національність

область(автономія)
район
місто(смт)
село (селище)
вул.
буд. корп. кв.

9. Був
прописаний
за адресою

Дата вибуття «_____» __________ 201__ р.
область(автономія)
район

місто(смт)

10. Куди вибув

село (селище) ___________________________
11. Проживав в місці звідки вибуває з __________ року
12. Головна мета виїзду (підкреслити)

постійне проживання – 1 тимчасове проживання – 2
13. Основна причина переїзду (підкреслити):  зміна місця роботи – 1,

навчання – 2,  в зв’язку з аварією на ЧАЕС – 3, за родинними
обставинами – 4, лікування (догляд за хворим) – 5, опікунство – 6,
складна екологічна ситуація – 7, відпочинок – 8, призов (звільнення)
на строкову військову службу – 9, відбування строку покарання – 10,
біженець – 11, повернення реабілітованих, репарація – 12
Інша причина – 13 (вказати)

14. На який строк (підкреслити) 1 рік і менше – 1 більше 1 року – 2
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Варіант 12

15. 1) Де працював до виїзду

(найменування підприємства, організації, установи)

2) Посада або робота, яку виконував за цим місцем роботи

3) Якщо не працював (підкреслити): був зайнятий у особистому
 підсобному господарстві – 1, одержав пенсію (допомогу) – 2,

одержував стипендію – 3, мав інший вид державного забезпечення –
4, перебував на утриманні окремих осіб – 5, мав інше джерело засобів
існування – 6.

21. 1) Освіта (підкреслити): вища – 1, незакінчена вища – 2, середня
 спеціальна – 3, середня загальна – 4, неповна середня – 5, початкова –

6, не має початкової – 7.
2) Вчений ступінь (підкреслити): доктор наук – 1, кандидат наук –
2, не має ступеню – 3.

22. Сімейний стан (підкреслити): перебуває у шлюбі – 1, ніколи не
перебував(ла) у шлюбі – 2, вдівець (вдова) – 3, розлучений (на) – 4.

23. Разом із ним (нею) вибуло дітей до 16 років
(скільки)

 (Скільки – вказується в талоні кожного з батьків. Поіменно діти
заносяться до талону тільки одного з них)

Ім’я Стать
(підкреслити)

Дата
народження

Держава
народження

чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2
чол.–1, жін.–2

24. Талон складено                   «______» ___________________ 201___ р.
Підпис

(відповідального за прописку)

25. Відомості перевірив і виписку оформив
«_____» _____________________ 201__ р.

(підпис)



35

Варіант 13
Форма № П-2ДС

(державний орган , відомство, організація) Затверджена наказом Мінстату України
від 26.12.1995 № 343

код за УКУД

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Місце для
фотокартки

Номер документа Стать (ч/ж) Табельний № Алфавіт

Особова картка № __________
І. Загальні відомості

1. Прізвище 3. Місце народження
 Ім’я
 По-батькові

2. Громадянство України з 4. Дата народження

5. Освіта
(вища, середня)

Назва навчального закладу та
його місцезнаходження

Рік
вступу

Рік закінчення
або вибуття Спеціальність Кваліфікація № диплома,

дата видачі

6. Науковий ступінь, вчене звання
Назва Рік присвоєння № диплома, дата видачі диплома

7. Якими мовами володіє і якою мірою
(читає та перекладає із словником, читає і може розмовляти, володіє вільно)

8. Наукові праці та винаходи

9. Сімейний стан  10. Паспорт: серія №
(перелічити членів сім’ї із зазначенням дати народження) Ким виданий

Дата видачі
11. Домашня адреса, телефон

Особистий підпис



36

Варіант 14
Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі

___________________________________________________________________
(найменування підприємства)

___________________________________________________________________
(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

№№з/п Найменування показників

Фактично за три будь-які
місяці поспіль з останніх

дванадцяти, що передують
строку встановлення

(перегляду) ліміту каси

1 Готівкова виручка (надходження до кас,
крім сум, що одержані з банків)

2 Середньоденні надходження (рядок 1
розділити на кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

3 Виплачено готівкою на різні потреби,  а
також на відрядження (крім виплат,
пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій,
дивідендів)

4 Середньоденна видача готівки (рядок 3
розділити на кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

Найменування показника Установлено
підприємством

1. Ліміт залишку готівки в касі

Найменування показника

Визначається строк здавання
готівкової виручки (готівки) та

зазначаються реквізити договорів
банківських рахунків

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер
"___" ____________ 20__ року. "___" ____________ 20__ року.

М. П.
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Варіант 15
Код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за
собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні

правопорушення
Звіт про використання робочого часу

за січень -_____________20__року

Подають: Термін подання

підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи,
визначені за переліком органів державної статистики –
органу державної статистики за місцем знаходження

не пізніше 7-го
числа після

звітного періоду

Форма № 3-ПВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату
України

12.08.2005  № 236
Термінова-піврічна

(найменування організації – складача інформації

Поштова  адреса
Коди організації – складача

за
ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду
економічної
діяльності

(КВЕД)

форми
власності

(КФВ)

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого
центрального органу, якому

підпорядкована організація –
складач інформації (КОДУ)*

1 2 3 4 5 6 7

*Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ І. Використання робочого часу
За період з початку року

Назва показників Код
рядка людино-

години
працівники,

осіб
А Б 1 2

Фонд робочого часу, всього (рядки 3020+3040) 3010

Відпрацьовано, всього ** 3020 X

з них надурочно 3030 X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150) у тому числі: 3040 X
щорічні відпустки (основні та додаткові) 3050
тимчасова непрацездатність 3060
навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством 3070 X
неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому

підприємстві 3080

неявки з дозволу адмiнiстрацiї 3090 X
відпустки за ініціативою адміністрації 3100
неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень 3120
простої 3130 Х
масові невиходи на роботу (страйки) 3140
прогули 3150 Х

3180
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Варіант 16 Типова форма № П-54
Затверджена наказом Мінстату України

___________________________________________________________________________ 22 травня 1996р. №144
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД

Цех, відділ Категорія персоналу Табельний номер Сімейний стан Кількість Дата виходу на роботу ПенсіяОСОБОВИЙ
РАХУНОК
за 20__ р.

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________ Дата народження __________________________________

Відрахування та внески

Переміщення Відмітки про використання відпусти Період
відрахування

Наказ Час

Д
ат

а

Н
ом

ер
 н

ак
аз

у

Ц
ех

, в
ід

ді
л

П
ро

фе
сі

я,
по

са
да

У
м

ов
и 

пр
ац

і

Т
ар

иф
ни

й
ро

зр
яд Погодинна

(денна) тарифна
ставка (оклад)

В
ид

 в
ід

пу
ст

ки

Д
ат

а

Н
ом

ер

з по

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ні
в

За
 я

ки
й 

пе
рі

од Вид
відрахування
(номер та дата

документа) з по

С
ум

а 
ві

др
ах

ув
ан

ня
аб

о 
ві

дс
от

ок

Ро
зм

ір
 у

тр
им

ан
ня

за
 м

іс
яц

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Дні (години) Доплата за роботу Премія
Допомога за
тимчасовою

непрацездатністю
Інше

Почасово Відрядно Інше У вечірній
час

За роботу
у святкові
(вихідні)

дні Дні

М
іс

яц
ь

Н
ом

ер
до

ку
ме

нт
а

код код Кіль-
кість

П
оч

ас
ов

о

Ві
др

яд
но

У нічний
час код Д

оп
ла

та
 за

ро
бо

ту
 в

 н
ад

-
ур

оч
ни

й 
ча

с

ко
д

ві
д-

со
то

к

су
м

а

м
іс

яц
ь

Код су
м

а

ко
д

су
м

а Вс
ьо

го

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Варіант 17
Постачальник НАКЛАДНА
Адреса

№

Р/рахунок від «_____» _____________ 20__р.

в
МФО

ЄДРПОУ
Тел./ф.

Одержувач
назва, адреса, банківські реквізити

Платник
назва, адреса, банківські реквізити

Підстава
N договору, наряду тощо

Через кого
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності

№№
з/п Найменування товару Одиниця

виміру Кількість Ціна Сума

Всього з ПДВ (прописом) Разом
ПДВ 20%

Всього з ПДВ

Відвантажив(ла): Отримав(ла):
(підпис) (підпис)
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Варіант 18
Типова форма № М-2

підприємство-одержувач і його адреса

ЗАТВЕРДЖЕНА
ідентифікаційний код ЄДРПОУ наказом Мінстату України

від 21 червня 1996 р. N 192
підприємство-платник і його адреса

рахунок МФО Код за УКУД
Довіреність дійсна до ____________20__р.

(найменування банку)

ДОВІРЕНІСТЬ №
Дата видачі «____ » _____________ 20 _____ р.

Видано _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

документ, що засвідчує особу _________________________________________

серія ________ № ________________ від « _____ » ______________ 20 ____ р.

виданий ____________________________________________________________
(ким виданий документ)

на отримання від_____________________________________________________
(найменування організації постачальника)

цінностей за ________________________________________________________
(№ і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:

№№
з/п Найменування цінностей Одиниця

виміру
Кількість

(прописом)

1 2 3 4

Підпис засвідчую
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник підприємства
ПІБ Підпис

Головний бухгалтер
ПІБ Підпис

М.П.
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Варіант 19

Посвідчення про відрядження

Штамп підприємства,
установи, організації

Видано ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________
(посада, місце роботи)

відрядженому до _______________________________________________________________
(пункти призначень)

______________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Термін відрядження « _____ » днів __________________________
(мета відрядження)

Підстава: Наказ від « _____ » ______________ 20 __ р. №_______

Дійсне по пред'явленні паспорта серії _________ № ___________

Керівник _________________
підпис

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації

України
від 28 липня 1997 р. N 260

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 1997 р. за N 311/2115
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Варіант 20
Ф4 - ФСС з ТВП

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від
04.03.2004р. № 21зі змінами від  12.05.2005 року

Складається щоквартально та наростаючим підсумком з початку року і подається до органів Фонду
за місцем реєстрації не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяці (20.04; 20.07; 20.10; 20.01)

Заповнюється у гривнях з копійками (Таб. ІІ, ІІА (ФОП) в гривнях

Назва
страхувальника

Реєстраційний код
страхувальника

Код ЄДРПОУ - для юридичних, (ДРФО - для фізичних) осіб:
Код банку (МФО): п/рахунок: Назва банку
Адреса: Тел.:

ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З

ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
за ______________________ 20__ р.

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

І. Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної занятості (*) в т.ч. жінок

II. Нарахована сума фонду оплати праці
(доходу),

з якої справляються страхові внески

З/плата, з якої утримуються
страхові внески

0,5% 0,7% 2,9% 3,4% ВСЬОГО 0,25% 0,5% 1% ВСЬОГО
На початок звіт. кварталу

За звітний квартал
1-й місяць
2-й місяць
3-й місяць

Всього з початку року
в т.ч. за рахунок коштів Державного бюджету або місцевих
бюджетів

ІІІ.А Розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано
внесків)

На початок звіт. кварталу
За звітний квартал

1-й місяць
2-й місяць
3-й місяць

Всього з початку року

ІІІ. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування
Заборгованість за страхувальником на початок
року 1 Заборгованість за

Фондом на поч. року 13

Заборгованість по актах прийому-передачі 1.1
Нараховано і утримано внесків з початку року 2

Заборгованість по актах
прийому-передачі 13.1

Донараховано самостійно внесків, пені 3 Зараховано витрат з
початку року

внесків 4 На початок
кварталуНараховано за актами

ревізій
пені 5 За звітний квартал

Отримано від часткової оплати за путівки 6 1-й місяць
Не прийнято до зарахування витрат 7 2-й місяць
Стягнено штрафів 8 3-й місяць
Отримано від Фонду з початку року 9 Всього зараховано 14

Списано згідно законодавства “-“ 10 Перераховано з
початку року 15

ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 9 - р. 10) 11 ВСЬОГО (р. 13 + … +
р. 15) 16

Заборгованість за Фондом на кінець звітного
періоду ( р.16 – р.11) 12

Заборгованість за
страхувальником на
кінець звітного періоду
(р. 11- р. 16)

17
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Варіант 21

Додаток 1 до Інструкції про порядок і умови передачі державним податковим інспекціям інформації
для реєстрації фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА В УКРАЇНІ                         Форма № 1ДР
ОБЛІКОВА КАРТКА фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів

Прізвище 1

Ім'я 2

По батькові 3

Стать 4

Число 5

Місяць 6Дата
народження

Рік 7

Країна 8

Область 9

Район 10
Місце
народження

Нас. пункт 11

Пошт. індекс 12

Область 13

Район 14

Нас. пункт 15

Вулиця 16

№ будинку 17

Корпус 18

Місце
проживання

Квартира 19

Код ДРЗСО 20
Місце роботи

Найменування 21

Робочий 22
Телефон

Домашній 23

Дата заповнення 24

Підпис фізичної особи 25

Службові позначки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінфіна України і ГДПІ

України від 31.07.95 № 66
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Варіант 22
ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність,  яка  встановлена  статтею  186-3 Кодексу  України  про адміністративні правопорушення

ЗВІТ З ПРАЦІ
за січень – _______________ 20__ року

Подають: Терміни подання

підприємства, установи,
організації, визначені за
переліком органів державної
статистики

не пізніше 7-го числа
після звітного періоду

Форма № 1-ПВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України

від 21 липня 2003 р. N 224

Термінова – місячна

Телеграфом дані передаються у випадку, якщо
звіт не може бути переданий іншими засобами

зв’язку у встановлений термін

(найменування організації – складача інформації)

(поштова адреса)

(коди організації – складача)

за ЄДРПОУ Території
(КОАТУУ)

виду економічної
діяльності

(КВЕД)

форми
власності

(КФВ)

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого
центрального органу, якому
підпорядкована організація-

складач інформації
(КОДУ)*

1 2 3 4 5 6 7

Розділ I. Чисельність працівників та фонд оплати праці

Назва показників Код
рядка

За звітний
місяць

За період з
початку року

А Б 1 2
Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної
зайнятості, осіб

1010

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. ** 1020

Сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу усіх
працівників, тис. грн. * 1030

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 1040

Кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата штатним
працівникам (крім тимчасової непрацездатності), *** всього 1050

з них відпрацьовано 1060

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.** 1070

1080

1090
* Тільки для підприємств державного сектору.
** 3 одним десятковим знаком.
*** При  складанні  звіту  слід  керуватися  “Роз’ясненнями  щодо  складання  статистичної  звітності за формами №

1-ПВ термінова – місячна, № 1-ПВ термінова – квартальна “Звіт з праці” від 02.08.2002 р. № 6-2-7/169.
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Варіант 23

РАХУНОК-ФАКТУРА №

від р.

Постачальник

Р/р в
ЄДРПОУ МФО
Платник
Доповнення:

№№
з/п Найменування Од.

вимір. Кількість Ціна без
ПДВ

Сума без
ПДВ

ВСЬОГО без ПДВ (грн.)

ПДВ % (грн.)

ВСЬОГО до сплати (грн.)
Сума до сплати

(прописом)

Підпис
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Варіант 24
Затверджена Наказом Державної

Податкової Адміністрації України
№ 415 від 23.07.2004 р.

01 ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

02 Платник
(назва – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; для спільної діяльності – назва, дата та номер договору)

021 Юридична особа Ідентифікаційний номер платника
згідно з ЄДРПОУ

022 Фізична особа Ідентифікаційний номер платника
згідно з ДРФО

023 Спільна діяльність Реєстраційний (обліковий) номер
платника

03 Договір про спільну діяльність від  “_____ “ ______________ 20___ р. № _____

04
Номер свідоцтва про
державну реєстрацію, дата,
ким видано

05 Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ

Поштовий індекс

Телефон

Факс
06

Місцезнаходження платника податку (юридична особа)
Місце проживання (фізична особа)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

07 Фактичні види діяльності
КВЕД
КВЕД

(група та розділ за КВЕД) (назва виду діяльності)

Експорт
Імпорт08 Ознака ЗЕД
Операції з давальницькою сировиною
На постійній основі
Нерегулярно
Сезонно09 Ознака здійснення

господарської діяльності
Відсутня

10 Дані про пов’язаних осіб

1.
2.
3.

(назва) (код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер) (статус)

11 Дані  за договорами про спільну діяльність
1.
2.
3.

(назва) (код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер) (статус)
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Варіант 25
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

(назва установи)

В сумі ______________________________

____________________________________

____________________________________

« _______ » ________________ 20 ______ р.

АКТ НА СПИСАННЯ МАТЕРІАЛІВ
м. Київ « _______ » ________________ 20 ______ р.

Комісія, призначена наказом №_______ від «_______ » ________________ 20 ______ р.

у складі _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутності матеріально-відповідальної особи ____________________________________

склали даний акт про те, що за період з ___________________ по ______________________

були використані або стали непридатними наступні матеріальні цінності,  які підлягають

опису.

№№
з/п Назва матеріалів Один.

вимір. Кількість Ціна Сума Причина
непридатності

1 2 3 4 5 6 7

Голова комісії
підпис ПІБ

Члени комісії:
підпис ПІБ
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Варіант 26
Додаток до Положення

стандарту бухгалтерського обліку 25

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середньооблікова чисельність Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса

1. Баланс на 20__р.  Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

АКТИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4

І.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Незавершене будівництво 020

Основні засоби:
залишкова вартість 030

первісна вартість 031
Знос 032 (                                         ) (                                                )

Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за  розділом І 080
ІІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 100

Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги: чиста реалізаційна вартість 160

первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 (                                           ) (                                                )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
Бюджетом 170

Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230

в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
БАЛАНС 280

Керівник
Підпис ПІБ

Головний бухгалтер
Підпис ПІБ
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Варіант 27 Типова форма N П-54
Затверджена наказом Мінстату України

___________________________________________________________________________ 22 травня 1996р. №144
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД

Цех, відділ Категорія персоналу Табельний номер Сімейний стан Кількість Дата виходу на роботу ПенсіяОСОБОВИЙ
РАХУНОК
за 20__ р.

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________ Дата народження _______________________________________
Відрахування та внески

Переміщення Відмітки про використання відпусти Період
відрахування

Наказ Час

Д
ат

а

Н
ом

ер
 н

ак
аз

у

Ц
ех

, в
ід

ді
л

П
ро

фе
сі

я,
по

са
да

У
м

ов
и 

пр
ац

і

Т
ар

иф
ни

й
ро

зр
яд Погодинна

(денна) тарифна
ставка (оклад)

В
ид

 в
ід

пу
ст

ки

Д
ат

а

Н
ом

ер

з по

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ні
в

За
 я

ки
й 

пе
рі

од Вид
відрахування
(номер та дата

документа) з по

С
ум

а 
ві

др
ах

ув
ан

ня
аб

о 
ві

дс
от

ок

Ро
зм

ір
 у

тр
им

ан
ня

за
 м

іс
яц

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Утримано та враховано СумаЗаборгованість
за працівникомВидано за I половину

місяця (аванс)
Прибутковий

податок
Пенсійний

фонд
Профспілковий

внесок
Всього

код
Заробітна

плата
Пенсії до
виплати

Разом до
видачі

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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Варіант 28
Додаток 1до Порядку технічного
обслуговування та ремонту
реєстраторів розрахункових операцій
(Затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України
від 12 травня 2004 р. № 601)

АКТ
введення в експлуатацію реєстратора

розрахункових операцій
" ____ " ___________ 20_____ р.
__________________________

(населений пункт)

Цей акт складено про те, що центр сервісного обслуговування ____________________
(найменування,

______________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)

згідно з договором від "______ " ______________ 20_____ р. № _____ виконав роботи з

введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій, який належить ___________
(найменування

______________________________________________________________________________
суб'єкта підприємницької діяльності - користувача,

______________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)

і перебуває ____________________________________________________________________
(назва об'єкта, його місцезнаходження)

Модель (модифікація) реєстратора розрахункових операцій ______________________ ,

версія внутрішнього програмного забезпечення ____________ , заводський номер _______ ,

фіскальний номер ________ дата виготовлення ____________ відповідає програмній та
(число, місяць, рік)

конструкторсько-технологічній документації виробника і введено в експлуатацію у складі

технічних засобів (блоків) _______________________________________________________
(перелік технічних засобів (блоків))

Підсумок розрахунків за кожною податковою групою на момент введення в експлуатацію

(дані фіскальної пам'яті) ______________________________________________________
(сума словами)

______________________________________________________________________________

Дата введення реєстратора в експлуатацію

"______ " ______________ 20___ р.

Роботу виконав ______________________ ___________________
(прізвище, ім'я та по батькові (підпис) представника центру)

"______ " ______________ 20___ р. М.П.

Роботу прийняв ______________________ ___________________
(прізвище, ім'я та по батькові (підпис) представника центру)

" __________ " ______________ 20___ р. М.П.
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Варіант 29
Відмітка про

одержання:_________________
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

Додаток 1
до податкової декларації з
податку на додану вартість
ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ ДПА від 30.05.1997 № 166
(у редакції наказу ДПА України від 02.02.2004 р. № 466)

РОЗРАХУНОК ЕКСПОРТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
Подається на підставі вимог статті 8 Закону України “Про податок на додану вартість ” платником, який здійснює продаж

товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою податку на додану вартість на експорт та за результатами звітного місяця визначив
суму податку на додану вартість,  належну до відшкодування з бюджету (одночасно заповнено рядки 2.1  та 21  податкової
декларації).

Розрахунок не подається платниками, що перебувають на квартальних строках подання звітності або не здійснюють
розрахунків з бюджетом на підставі норм чинного законодавства.

01 Звітний (податковий) період
(місяць)

02 Платник
(назва – для юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)

03 Індивідуальний
податковий номер

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

04 Адреса, телефон платника

Колонка А Колонка Б
№
з/п Розрахунок експортного відшкодування Обсяги продажу без

урахування суми ПДВ Сума ПДВ

1 2 3 4

1 Загальна сума  ПДВ, задекларована до відшкодування за результатами
звітного місяця (рядок 21 податкової декларації) х

2
Частина суми податкового кредиту звітного місяця, оплачена коштами
постачальникам з 1-го числа звітного періоду по день подання цього
розрахунку включно

х

3

Загальний обсяг оподатковуваних операцій за звітний місяць з урахуванням
оподаткування при ввезені (пересиланні) товарів на митну територію України
(сума значень рядків (1 + 2.1 + 2.2 + 4 + 6 + + 7 + 12.1 + 12.3 + 13.2.1 + 13.2.2)
колонки А податкової декларації)

х

4
Загальний обсяг продажу товарів (робіт, послуг)  за нульвою ставкою на
експорт у звітному місяці
(різниця рядків (2.1 – 2.1.1) колонки А податкової декларації

0

4.1 обсяг фактично отриманої валютної виручки у звітному місяці за продаж
товарів (робіт, послуг), указаних у рядку 4

4.2
відсоток фактично отриманої валютної виручки до обсягу продажу товарів
(робіт, послуг) за нульовою ставкою на експорт у звітному місяці
(рядок 4.1 : рядок 4 х 100 %)

5

Частка обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою на
експорт за виключенням бартерних операцій у загальному обсязі
оподатковуваних операцій звітного періоду, включаючи їх оподаткування
при імпорті (рядок 4 : рядок 3 х 100 %)

х

5.1 відсоток податкового кредиту, що підлягає експортному відшкодуванню
(рядок 5 х рядок 4.2 : 100 %)

6
Сума експортного відшкодування, яка може бути відшкодована платнику
через 30 календарних днів з дати подання цього розрахунку (рядок 2 х рядок
5.1 : 100 %)

х

7

Сума ПДВ, що відшкодовується з бюджету протягом місяця після подання
декларації та шляхом зменшення податкових зобов’язань платника протягом
трьох наступних звітних періодів
(рядок 1 – рядок 6)

х

Сума експортного відшкодування (рядок 6) переноситься в рядок 23 податкової декларації (колонка Б); відмітка про порядок
здійснення експортного відшкодування вказується в рядках 23.1 –23.3 податкової декларації ( колонка А) у відсотках

Дата подання розрахунку . . Наведена інформація є достовірною.

Керівник
Підпис ПІБ

Головний бухгалтер
Підпис М.П. ПІБ

Платник ПДВ
(для фізичної особи) Підпис ПІБ
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Варіант 30
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
“Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності ”

за (квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)
______________________________________ 20 _____ р.

Подають: Терміни подання Форма № 1-ПП
Хто подає:
юридичні особи, їх філії, відділення, що не мають статус юридичної особи, на яких згідно з
законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані платниками податку на додану вартість
кому:
державним податковим органам за місцем реєстрації

У терміни подання
квартальної (річної)
податкової звітності Квартальна (річна)

Поштова

(найменування юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – складача звіту)

(поштова адреса)

(коди (номери) юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – складача звіту)

ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код

за ДРФО)

території
(КОАТУУ)

виду
економічної

діяльності (КВЕД)

форми
власності

(КФВ)

організаційно
правової форми
господарювання

(КОПФГ)

орган
державного управління

(КОДУ)*

1 2 3 4 5 6 7

Сума пільг в
оподаткуванні

Термін користування
пільгами у звітному

періоді

Сума пільг, що
використана за цільовим

призначенням
Код податку, збору,

іншого
обов’язкового

платежу

Назва податку,
збору, іншого
обов’язкового

платежу

Код пільги згідно з
Довідником пільг

Назва пільг,
наданих згідно з

чинним
законодавством усього

з них
державного

бюджету

дата
початку дії

дата
закінчення

дії
усього

у них
державного

бюджету
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Для підприємств державного сектора


