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РОЗДІЛ ПРОГРАМИ № 4: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ 

СЕКТОРІВ.   КОЖЕН З РОЗДІЛІВ МІСТИТЬ ЕТАПИ РЕФОРМИ (РЕФОРМА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, РЕФОРМА ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ, РЕФОРМА 

НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА). 

 

Модернізація у небюджених установах – це капіталовкладення в обсягах, що перевищують 

норми економічного зносу.  Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську 

операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, 

інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з цим 

Законом.  Капітальні інвестиції, у т.ч. ПДВ, повинні окуповуватися від змін в операційному 

робочому капіталі (поточній діяльності).  Наприклад, обладнання може придбаватися або за 

грошові кошти, або на умовах лізингу.   

 

Видатки,  пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва,  здійснюються  

відповідно до Порядку  державного фінансування  капітального  будівництва,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів  України  від  27  грудня  2001 р. №  1764.   Розподіл 

державних   капітальних   вкладень  здійснюється  за такими напрямами: загальні функції 

державного управління, оборона, громадський   порядок,   безпека   та   судова  влада,  

економічна діяльність,   охорона   навколишнього    природного    середовища, житлово-

комунальне  господарство,  охорона  здоров'я,  духовний та фізичний  розвиток,  освіта,  

соціальний   захист   та   соціальне забезпечення. 

 

Незалежно від того, яким чином здійснюються капітальні інвестиції, актуальним є питання 

обліку основних засобів, зокрема, машин та обладнання.  Серед нормативно-правових актів 

для аналізу обліку основних засобів можна зазначити:  

 - П(С)БО 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27 

квітня 2000 р. № 92;  

 - методичні рекомендації по бухгалтерському обліку основних засобів, разом з додатком 

“кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами”, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року № 561, 

відповідно до статті 6 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні”; 

 - класифікація основних засобів, згідно державного класифікатора України (ДК 013-97),   

 - стаття 8 “амортизація” Закону України вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР “Про оподаткування 

прибутку підприємств”, який 2011-го року буде скасовано;  

 - положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, додаток 

№1 - акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх 

консервацію, та додаток № 2 -  перелік робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторис 

витрат, пов'язаних з проведенням консервації та розконсервації основних фондів 

підприємства;  

 - лист ДПАУ від 16 квітня 2004 року № 2914/6/15-1116 про визначення груп основних 

засобів,  

 - лист ДПАУ від 5 травня 2004 року № 2752/III/17-3115 про відображення в податковому 

обліку витрат на поліпшення основних фондів.  
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