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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виробнича діяльність підприємств водопостачання

і водовідведення забезпечується значними обсягами
засобів праці, починаючи від специфічних (мережі тру-
бопроводів, системи водозабору, очисні споруди, на-
сосні станції І та ІІ підйому тощо) і закінчуючи типовими
для всіх галузей основними засобами (будинки, транс-
портні засоби, обчислювальна техніка і т.і.). Згідно з
даними Державної служби статистики України рівень
ветхих і аварійних водопроводів України більше 30 %,
які безперечно необхідно вчасно замінювати й оновлю-
вати. Частка витрат на ремонт основних засобів у складі
витрат підприємств водопостачання і водовідведення
досить значна, а отже, зростає значення своєчасного
отримання оперативної, корисної, об'єктивної, повної
та достовірної інформації. У зв'язку з цим набуває ак-
туальності проблема ефективного управління витрата-
ми на ремонт з використанням єдиного методичного
підходу.
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У статті узагальнено особливості господарської діяльності підприємств водопостачання і

водовідведення, обгрунтовано їх вплив на організацію обліку ремонтів основних засобів. Уточ-

нено класифікацію поточних та капітальних ремонтів. Внесено пропозиції щодо удосконален-

ня форм первинних документів та обліку, що дозволить накопичувати інформацію необхідну

для прийняття ефективних управлінських рішень щодо ремонтів основних засобів підприємств

водопостачання і водовідведення.

The features of economic activity of water-supply and sewerage enterprises' are generalized in

the article, their influence is reasonable on organization of repairs accounting of fixed assets.

Classification of permanent and capital repairs is specified. Suggestions in relation to the

improvement of forms of primary documents and account are brought that will allow to accumulate

information necessary for the acceptance of effective management decisions in relation to repairs

of the fixed assets of water-supply and sewerage enterprises'
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням теоретичного обгрунтування, класифі-
кації ремонтів, джерел їх фінансування, загальній ме-
тодиці обліку витрат приділялась увага у працях Руда-
новського О. П., Покропивного С. Ф., Кужельного М.В.,
Ткаченко Н.М. Окремі аспекти цієї проблеми висвітле-
но в таких публікаціях: Темчишина Ю.Л. — розкрито
питання удосконалення обліку і аналізу витрат на ре-
монт, модернізацію і реконструкцію основних засобів
[7, с. 145]; Мельник Е.Г. — охарактеризовано складові
організації внутрішнього контролю ефективності вико-
ристання основних засобів: завдання контролю, дже-
рела інформації, порядок здійснення контрольних
процедур [6, с. 143]; Шматковська Т.О. — розглянуто
проблематику організації обліку основних засобів та
формування аналітичного облікового процесу пол-
іпшень (ремонту та модернізації) основних засобів в
умовах його автоматизації [8, с. 124].
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Незважаючи на значну кількість публікацій, за-
лишається невирішеним комплекс проблемних пи-
тань, розв'язання яких має важливе прикладне зна-
чення. Саме тому метою статті є обгрунтування тео-
ретичних положень і розробка практичних рекомен-
дацій щодо удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління витратами на ремонт ос-
новних засобів підприємств водопостачання та во-
довідведення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для підвищення рівня інформативності облікових
даних щодо основних засобів доцільним є вдосконален-
ня первинної облікової документації та аналітичних
реєстрів. Передумовою для цього є, перш за все, чітке
розуміння галузевих особливостей досліджуваних
суб'єктів. Водопостачання і водовідведення має спе-
цифічні особливості, що впливають на організацію об-
ліку ремонтів основних засобів, а саме:

— правові (природний монополізм, дві мети діяль-
ності, постійний державний контроль, ліцензування, не
можливість приватизації об'єктів централізованого во-
допостачання і водовідведення та їх функціональна
підпорядкованість);

— технологічні (поєднання декількох видів діяль-
ності, безперервність виробничого процесу, його корот-
ка тривалість, масштаб діяльності, залежність від тери-
торіальних особливостей та джерел водопостачання;
відсутність окремих виробничих стадій);

— облікові (класифікація ремонтів, джерела їх фі-
нансування, відмінності у відображенні витрат на ремонт
у бухгалтерському обліку та обліку з метою оподаткуван-
ня, їх документальне оформлення та відображення в об-
ліку).

З метою ефективної організації обліку автором
удосконалено класифікацію ремонтів основних засобів
з урахуванням особливостей підприємств водопостачан-
ня та водовідведення. Загальновизнаним є поділ ре-
монтів на капітальні та поточні. На думку автора, поточ-
ний ремонт полягає у систематично та вчасно проведе-
них заходах щодо запобігання передчасному зношен-
ню об'єктів і включає роботи з усунення різних дрібних
ушкоджень і несправностей, що виникають у процесі
експлуатації основних засобів, та виправлення дрібних
недоліків у початковий період служби об'єктів центра-
лізованого водопостачання та водовідведення. Відпо-
відно до галузевих нормативно-правових документів
особливістю здійснення поточного ремонту основних
засобів підприємств водопостачання та водовідведен-
ня є система обслуговування основних засобів, що
включає організацію планово-запобіжних та аварійних
ремонтів [3].

За видами ремонтних робіт поточного характеру, на
наш погляд, необхідно розрізняти:

— профілактичний ремонт, який здійснюють у про-
цесі періодичного огляду і планують заздалегідь термін
його виконання, обсяги і вартість;

— міжремонтне технічне обслуговування, як комп-
лекс організаційних і технічних заходів за станом об'єк-
тів і підтриманням їх у робочому стані протягом періоду
експлуатації;

— аварійно-відновлювальні роботи, які проводять
протягом періоду експлуатації, його виконують термі-
ново.

До первинних документів, які підтверджують здійс-
нення поточних ремонтів, відносяться дефектні відо-
мості, рапорти про дефекти, а також висновки спеціаль-
них комісій і результати обстежень. Для їх обліку про-
понуємо використовувати рахунок 29 "Поточний ре-
монт" з відповідною деталізацією за аналітичними ра-
хунками: 291 "Профілактичний ремонт"; 292 "Міжремон-
тне технічне обслуговування"; 293 "Аварійно-відновлю-
вальні роботи". При цьому підприємства водопостачан-
ня та водовідведення повинні враховувати раптовість
виникнення аварійних ситуацій і витрат, до яких вони
можуть призвести, що матиме безпосередній вплив на
облік ремонтних робіт звітного періоду, так як невчас-
но отримана інформація про проведений профілактич-
ний ремонт чи міжремонтне технічне обслуговування
може стати причиною виникнення додаткових витрат на
ремонт при прориві мережі чи виходу з ладу цілої
дільниці. Усунення наслідків аварії за таких обставин
можуть бути класифіковані як капітальний ремонт [2,
3].

У складі капітальних ремонтів необхідно виділяти
реконструкцію, модернізацію, добудову, що відповідає
як галузевим нормативно-правовим документам, так і
вимогам до бухгалтерського обліку й обліку з метою
оподаткування. Для накопичення витрат на капітальний
ремонт основних засобів доцільно використовувати
рахунок 150 "Капітальний ремонт" з відповідними ана-
літичними рахунками.

З метою удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління витратами на ремонт вва-
жаємо за доцільне удосконалити зміст і структуру
типової форми 0З-2 "Акта приймання-передачі відре-
монтованих, реконструйованих і модернізованих
об'єктів" підприємств водопостачання і водовідведен-
ня.

Відповідно до практики застосування типової фор-
ми 0З-2 "Акта приймання-передачі відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об'єктів" необхі-
дно:

1) видалити в основній частині документа графи:
— "Здавач" і "Одержувач", оскільки їх посади,

підписи й ініціали вже вказується на зворотній стороні
документа;

— "Дата введення в експлуатацію", оскільки у пер-
шому рядку пояснювальної частини до акта, яку запов-
нює комісія, ці дані вказані;

— "Заводський шифр", оскільки ці дані вказуються
у паспорті об'єкта основних засобів, копія якого має
бути в бухгалтерії;

— "Норми амортизаційних відрахувань на повне
відновлення та капітальний ремонт", "Поправочний ко-
ефіцієнт", "Вид і код устаткування", оскільки вони не
відповідають вимогам сучасного обліку;

2) додати до основної частини документа такі гра-
фи:

— "Амортизація — рахунок (аналітичний рахунок
обліку), норма амортизації (річна), метод амортизації,
сума амортизації за документами (придбання, переоці-
нки)",
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— "Призначення основного засобу (рахунок 23 "Ви-
робництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Ад-
міністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші
витрати операційної діяльності"), оскільки така деталі-
зація задовольняє сучасні вимоги фінансового обліку,
Податкового кодексу України.

Капітальний ремонт підприємств водопостачання
і водовідведення проводять за складеними коштори-
сами та списками на окремі об'єкти, що підлягають
капітальному ремонту в плановому році. З метою гру-
пування інформації для статистичної звітності та спи-
раючись на "Акт приймання-передачі виконаних
робіт" (форма КБ-2в) та "Довідку про виконані робо-
ти" (формою КБ-3), які надають будівельні підприєм-
ства, вважаємо, що доцільно виділити в основній ча-
стині форми 0З-2 "Акта приймання-передачі відре-
монтованих, реконструйованих та модернізованих
об'єктів" окремі графи "Витрати за отримані послуги
(рахунок 631 (685) "Розрахунки з іншими кредитора-
ми")" і "Витрати матеріалів (рахунки запасів)", у сумі
загальної вартості проведених ремонтних робіт. Зап-
ропоновані удосконалення забезпечать можливість
накопичення суми за кореспонденцією рахунків Дт
150(1,2,3)… Кт 631 (685) та Дт 150(1,2,3)… Кт 20, 22
для заповнення розділів 5 та 6 статистичної звітності
"2-інвестиції (квартальна, річна)", "1-підприємництво
(повна)", а отже, підвищать інформативність обліку
[4].

На рисунку 1 відображено удосконалений автором
"Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструй-
ованих та модернізованих об'єктів" ОЗ-2.

Згідно з Правилами технічної
експлуатації систем водопоста-
чання та каналізації населених
пунктів України, документи, які
підтверджують здійснення ремон-
тних робіт, повинні зберігатись
або в архіві або в технічному
відділі підприємства [2]. Для за-
безпечення використання інфор-
мації у разі виникнення необхід-
ності проведення переоцінки ав-
тором запропоновано додаток до
типової форми ОЗ-2 "Акт форму-
вання вартості ремонтів основних
засобів", що може бути додатко-
вим джерелом отримання опера-
тивної, достовірної інформації
про вартість проведених ремонт-
них робіт. Для цього у документі
необхідно виділити чотири розд-
іли — І "Складові витрат"; ІІ "Дже-
рела проведення ремонтів"; ІІІ
"Витрати у податкових розрахун-
ках"; IV "Переоцінка капітальних
інвестицій". Перші два та частко-
во четвертий розділи призначені
для підвищення аналітичності по-
казників за елементами витрат у
фінансовому обліку, а третій та
частина четвертого розділу —
для податкових розрахунків опе-

рацій з основними засобами. Останній розділ виділе-
ний з урахуванням того, що капітальний ремонт може
здійснюватись тривалий період (від 1 тижня до 1 року)
залежно від складності робіт, а проводити переоцінку
незавершене виробництво/будівництво необхідно
відповідно до вимог фінансового обліку. Саме цей
розділ дасть можливість простежити за змінами вартості
незавершеного будівництва та ремонту кожного об'єкта
основних засобів.

Підприємствам водопостачання та водовідведення
необхідно відображати у податковій звітності такі по-
казники, як витрати у разі придбання чи уцінки та дохо-
ди у сумі дооцінки основних засобів у податкових роз-
рахунках [1]. В Актах формування вартості ремонтів
основних засобів також виділено графи інформацію про
включення/не включення основних засобів до складу
витрат у податкових розрахунках, що може забезпечи-
ти заповнення Податкової декларації з податку на при-
буток.

З метою групування елементів витрат у кінці пе-
ріоду пропонуємо застосувати "Групувальну ві-
домість з обліку капітального ремонту основних за-
собів", призначення якої полягає у забезпеченні не-
обхідною інформацією для контролю та плануван-
ня майбутніх ремонтних робіт (рис. 3). Утім, вважає-
мо за доцільне формувати таку відомість окремо
щодо поточних ремонтів. Ця пропозиція грунтуєть-
ся на необхідності відокремленого відображення
витрат у бухгалтерському обліку та обліку з метою
оподаткування (ст. 144 Податкового кодексу Украї-
ни) [1].
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    3  

 

Номер 

документу 
Дата складання 

Відповідальний 

за збереження 

основних 

засобів 

Основний засіб 

орендований чи 
взятий у лізинг 

Джерело 

надходження 

 
дата 

номер 

документа 

 

196 02.11.2013 р. Марченко П. Л.   

Господарське 
відання 

територіаль
на громада 

області 
 

Акт 

 приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів 

 

Цех, 

відділ, 

дільниця, 

лінія 

Дт Кт Сума Шифр 
інвентарний 

 
 

 

Рахунок, суб 
рахунок, код 

аналітичного 

рахунку 

Рахунок, суб 
рахунок, код 

аналітичного 

рахунку 

Витрати за 
надані 

послуги 

(рахунок 

685) 

Витрати 
матеріалів 

(рахунки 

запасів) 

1 3 4 5 6 7  

Міський 

водозабір 
103(2) 150(2) 20116,20 7529,30 9263589 

 

 Рис. 1. Удосконалений Акт приймання-передачі

відремонтованих, реконструйованих та модернізованих

об'єктів за формою ОЗ-2

Пропозиція автора.
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Пропозиції щодо вдоскона-
лення "Акта приймання-пере-
дачі відремонтованих, реконст-
руйованих та модернізованих
об'єктів" ОЗ-2 забезпечать та-
кож відображення інформації
про безоплатно отримані ос-
новні засоби, інвестиції в них і
ремонт об'єктів основних за-
собів, а розділ IV. "Групуваль-
ної відомості з обліку капіталь-
ного ремонту основних засобів"
вже матиме згруповану інфор-
мацію про переоцінку незавер-
шеного капітального ремонту
(реконструкції, модернізації,
добудови).

Цю ж відомість можна вико-
ристовувати для відображення
капітальних інвестицій та витрат
на поточні ремонти у звіті "Про
основні показники діяльності
підприємства" за формою 1-
підприємництво (річна/скороче-
на) та "Капітальні інвестиції, ви-
буття та амортизацію" за фор-
мою "2-інвестиції (річна)". Згідно
з Інструкціями щодо заповнення
цих статистичних спостережень
бухгалтер має виокремити та
відобразити інформацію, яка вже
буде згрупована за визначеними
ознаками [4].

"Групувальна відомість з об-
ліку капітального ремонту ос-
новних засобів" забезпечить та-
кож заповнення ІІІ розділу "Кап-
італьні інвестиції за окремими
видами матеріальних активів"
"Звіту про капітальні інвестиції,
вибуття та амортизацію". Для за-
повнення розділу ІІ цього звіту
"Капітальні інвестиції за джере-
лами фінансування" та розділу
VІ "Інвестиції в основний капітал
за видами економічної діяль-
ності" призначено розділ ІІ
"Джерела проведення ремонтів"
"Групувальної відомості з обліку
капітального ремонту основних
засобів" [4]. Крім того, інформа-
ція про джерела фінансування
необхідна для обгрунтування за-
планованих витрат ліцензіатів,
які спрямовуються на капітальні
інвестиції в будівництво, рекон-
струкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідве-
дення та звітування перед Націо-
нальною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг [5].

Рис. 2. Акт формування вартості ремонтів

Пропозиція автора.
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ВИСНОВКИ
У ході удосконалення та/або розробки обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами на
ремонт основних засобів необхідно враховувати галу-
зеві особливості діяльності підприємств водопостачан-
ня та водовідведення.

Задля ефективної організації обліку ремонти основ-
них засобів підприємств водопостачання та водовідве-
дення необхідно поділяти на поточні, що включають
аварійно-відновлювальні роботи, міжремонтне техніч-
не обслуговування, профілактичні роботи (рахунок 29
"Поточний ремонт основних засобів"), та капітальні, у
складі яких необхідно виокремлювати реконструкцію,
модернізацію, добудову (субрахунок 150 "Капітальний
ремонт основних засобів").

Використовувати запропонований автором удос-
коналений "Акт приймання-передачі відремонтова-
них, реконструйованих, модернізованих об'єктів ос-
новних засобів" та додаток до нього "Акт формуван-
ня вартості ремонтів", що підвищать інформативність
та аналітичність обліку. "Групувальна відомість з об-
ліку капітального ремонту основних засобів" забез-
печить формування оперативної, корисної інфор-
мації для прийняття конкретних управлінських
рішень та подання звітності щодо капітальних ре-
монтів об'єктів централізованого водопостачання і
водовідведення.

Зазначені нововведення не потребують додаткових
коштів для їх впровадження.
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