
 

Порівняльна таблиця 

до проєкту постанови Правління Національного банку України  

“Про внесення зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 

 

 

Зміст положення (норми) чинного нормативно-

правового акта 

 

Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-

правового акта 
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      3. У цьому Положенні нижчезазначені терміни 

вживаються в такому значенні: 

… 

 

     3) готівка – грошові знаки національної валюти 

України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, 

обігові, пам’ятні монети, які є платіжними засобами); 

 

      3. У цьому Положенні нижчезазначені терміни 

вживаються в такому значенні: 

… 

 

      3) готівка – грошові знаки національної валюти України 

(банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні 

банкноти та монети, які є платіжними засобами); 

 

8. Обмеження, установлені в пунктах 6 та 7 розділу ІІ 

цього Положення не стосуються: 

1) розрахунків суб’єктів господарювання з 

бюджетами та державними цільовими фондами; 

2) добровільних пожертвувань та благодійної 

допомоги; 

3)  використання готівки, виданої на відрядження; 

4)  виплат, пов’язаних з оплатою праці; 

5) використання готівкових коштів з фонду 

оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, 

створеного на виконання частини третьої статті 24 Закону 

8. Обмеження, установлені в пунктах 6 та 7 розділу ІІ 

цього Положення не стосуються: 

1) розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та 

державними цільовими фондами; 

2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги; 

3)  використання готівки, виданої на відрядження; 

4)  виплат, пов’язаних з оплатою праці; 

5) використання готівкових коштів з фонду оперативно-

розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на 

виконання частини третьої статті 24 Закону України “Про 

Національне антикорупційне бюро України” та на 
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України “Про Національне антикорупційне бюро 

України”. 

 

виконання пункту 4 статті 17 розділу ІІ  Закону України 

“Про Державне бюро розслідувань”. 

 

        

       22. Суб’єкти господарювання зобов'язані в разі 

отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, 

роботи, послуги) зношених банкнот не видавати такі 

банкноти на здачу та надалі здати їх разом з готівковою 

виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Суб'єкти 

господарювання повинні забезпечувати наявність у касі 

банкнот і монет для видачі здачі [за винятком тих 

номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в 

обіг/додатковий випуск в обіг яких припинено 

Національним банком України]. Суб'єкти 

господарювання, у разі прийняття Національним банком 

України рішення щодо припинення карбування та 

випуску в обіг/додаткового випуску в обіг певних 

номіналів монет, зобов’язані здійснювати заокруглення 

загальної суми покупки в порядку, передбаченому 

нормативно-правовим актом Національного банку 

України з питань, що регулюють обіг монет дрібних 

номіналів. 

 

       

        22. Суб’єкти господарювання зобов'язані в разі 

отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, 

роботи, послуги) зношених банкнот/монет не видавати такі 

банкноти/монети на здачу та надалі здати їх разом з 

готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. 

Суб’єкти господарювання повинні забезпечувати наявність у 

касі банкнот і монет для видачі здачі [за винятком тих 

номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в 

обіг/додатковий випуск в обіг яких припинено Національним 

банком України]. Підприємства сфери торгівлі, 

громадського харчування та послуг мають забезпечити 

на початок робочого дня наявність достатньої кількості 

обігової та/або розмінної монети для забезпечення 

розмінності  при проведенні готівкових операцій, 

виходячи з середньоденного обсягу готівкової виручки. 

Підприємства сфери торгівлі, громадського харчування 

та послуг, а також їх відокремлені підрозділи, які 

застосовують бонусні програми лояльності або  пристрої 

для приймання монет від фізичних осіб, мають 

забезпечити на початок робочого дня наявність 

достатньої кількості обігової та/або розмінної монети для 

забезпечення розмінності при проведенні готівкових 

операцій, виходячи з середньоденного обсягу готівкової 

виручки та з урахуванням бонусних програм лояльності . 
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Суб’єкти господарювання, у разі прийняття Національним 

банком України рішення щодо припинення карбування та 

випуску в обіг/додаткового випуску в обіг певних номіналів 

монет, зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми 

покупки в порядку, передбаченому нормативно-правовим 

актом Національного банку України з питань, що регулюють 

обіг монет дрібних номіналів. 

 

       25. Приймання готівки в касу проводиться за 

прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним 

головним бухгалтером або особою, уповноваженою 

керівником установи/підприємства. До прибуткових 

касових ордерів можуть додаватися документи, які є 

підставою для їх складання. 

        Про приймання установами/підприємствами готівки 

в касу за прибутковими касовими ордерами видається 

квитанція (що є відривною частиною прибуткового 

касового ордера), підписана головним бухгалтером або 

особою, уповноваженою керівником, підпис яких може 

бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього 

установи/підприємства. Використання печатки 

установою/підприємством не є обов’язковим. 

       Касири (особи, які виконують їх функції) під час 

роботи з готівкою керуються правилами визначення 

платіжності банкнот і монет Національного банку 

України. 

 

       25. Приймання готівки в касу проводиться за 

прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним 

головним бухгалтером або особою, уповноваженою 

керівником установи/підприємства. До прибуткових касових 

ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх 

складання. 

       Про приймання установами/підприємствами готівки в 

касу за прибутковими касовими ордерами видається 

квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового 

ордера), підписана головним бухгалтером або особою, 

уповноваженою керівником, підпис яких може бути 

засвідчений відбитком печатки цієї/цього 

установи/підприємства. Використання печатки 

установою/підприємством не є обов’язковим. 

       Касири (особи, які виконують їх функції) під час роботи 

з готівкою керуються правилами визначення платіжних 

ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет 

національної валюти України. 

 

      29. Приймання одержаної з банку готівки в касу та 

видача готівки з каси для здавання її до банку 

      29. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача 

готівки з каси для здавання її до банку оформляються 
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оформляються відповідними касовими ордерами 

(прибутковим або видатковим) з відображенням такої 

касової операції в касовій книзі.  

      Вилучення готівки з місця здійснення готівкових 

розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її 

до банку оформляється відповідними чеками РРО із 

виконанням операції “службова видача”. 

      Документом, що свідчить про здавання виручки до 

банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі 

суб’єктів господарювання, є: 

      1) квитанція до прибуткового документа банку на 

внесення готівки, підписана відповідальними особами 

банку та засвідчена відбитком печатки банку (за 

потреби);  

      2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного 

комплексу самообслуговування; 

      3) супровідний касовий ордер до сумки з валютними 

цінностями; 

      4) чек платіжного термінала в разі проведення 

інкасації коштів у режимі реального часу з 

використанням платіжних терміналів. 

 

відповідними касовими ордерами (прибутковим або 

видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій 

книзі.  

      Вилучення готівки з місця здійснення готівкових 

розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до 

банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням 

операції “службова видача”. 

      Документом, що свідчить про здавання виручки до банку 

та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб’єктів 

господарювання, є: 

      1) квитанція до прибуткового документа банку на 

внесення готівки, підписана відповідальними особами банку 

та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);  

      2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного 

комплексу самообслуговування; 

      3) супровідний касовий ордер до сумки з  цінностями; 

      4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації 

коштів у режимі реального часу з використанням платіжних 

терміналів. 

 

44. Керівник установи/підприємства під час 

прийняття на роботу касира укладає з ним договір про 

повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його 

під підпис із вимогами цього Положення.  

Керівник установи/підприємства для здійснення 

функцій касира може прийняти рішення щодо виконання 

таких функцій працівником іншої/іншого 

44.    Керівник    установи/підприємства/небанківської 

 установи, під час прийняття на роботу касира укладає з ним 

договір про повну матеріальну відповідальність та 

ознайомлює його під підпис із вимогами цього Положення.  

Керівник установи/підприємства/небанківської 

установи для здійснення функцій касира може прийняти 

рішення щодо виконання таких функцій працівником 
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установи/підприємства, залученого на підставі укладеної 

між установами/підприємствами угоди на надання 

послуги з надання персоналу, у якій обов’язково 

зазначається вимога про повну матеріальну 

відповідальність такого працівника.  

        

іншої/іншого установи/підприємства/небанківської 

установи, залученого на підставі укладеної між 

установами/підприємствами/небанківськими установами, 

угоди на надання послуги з надання персоналу, у якій 

обов’язково зазначається вимога про повну матеріальну 

відповідальність такого працівника.  

 

 

  

             Заступниця директора департаменту – начальниця 

    Управління організації готівкового обігу 

    Національного банку України                                                                                                       Оксана ГАЛИЦЬ 

 

                “___” ___________ 2021 року 


