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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Про необхідність внесення змін до  

Постанови КМУ від 28.02.2000 р. № 419 

 

Асоціації та Об’єднання учасників фінансового ринку висловлюють 

свою повагу і звертаються з приводу внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової 

звітності» від 28 лютого 2000 року № 419 (далі – Порядок). 

Зміни, які ми пропонуємо, полягають у перегляді встановленого строку 

подання фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня. Необхідність внесення 

змін обґрунтовується наступним. 

Відповідно до п. 6 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність та консолідована 

фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі 

таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.  

Згідно з абзацом сьомим пункту 2 Порядку фінансова звітність та 

консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової 

звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному 

електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору 

фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з 

метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та 

користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності. 

Відповідно до п. 5 Порядку проміжна фінансова звітність (I квартал, 

перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається 

підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), 

не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не 

пізніше 28 лютого наступного за звітним року. 

У цьому році Комітет Системи фінансової звітності рекомендував 

«регуляторам фінансових ринків у межах своїх повноважень забезпечити 

необхідні заходи щодо розширення строків подання фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL 

до центру збору за 2019 рік, I квартал 2020 р., I півріччя 2020 р. та дев'ять 

місяців 2020р. до 31 грудня 2020 р. і не застосовувати санкції за неподання 

такої звітності суб'єктами господарювання у строки, визначені 

законодавством, протягом 2020 року». 

Проте, річна звітність, складена за міжнародними стандартами, 

потребує аудиту. І, навіть, якщо центр збору фінансової звітності – 

НКЦПФР виконає взяті на себе зобов’язання і розроблене програмне 



забезпечення дозволить підприємствам складати фінансову звітність у 

форматі iXBRL відповідно до таксономії UA МСФЗ XBRL  у наступному 

році, складаючи звітність за 2021 рік, підприємства не зможуть подати 

аудовану звітність у строк до 28 лютого.  

Беручі до уваги те, що саме Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 

року № 419 встановлює строки подання цієї звітності, пропонуємо внести 

такі зміни до Постанови: 

 

Чинна редакція Пропонована редакція 

 

5. Проміжна фінансова звітність 

(I квартал, перше півріччя, дев’ять 

місяців), крім консолідованої, 

подається підприємствами органам, 

зазначеним у пункті 2 (крім органів 

Казначейства), не пізніше 25 числа 

місяця, що настає за звітним 

кварталом, а річна - не пізніше 28 

лютого наступного за звітним року. 

 

 

 

5. Проміжна фінансова звітність 

(I квартал, перше півріччя, дев’ять 

місяців), крім консолідованої, 

подається підприємствами органам, 

зазначеним у пункті 2 (крім органів 

Казначейства), не пізніше 25 числа 

місяця, що настає за звітним 

кварталом, а річна - не пізніше 30 

квітня наступного за звітним року. 

 

 

 

 

З повагою, від імені 14 об’єднань 

учасників різних сфер фінансового 

ринку та 2 об’єднання споживачів* 

Черговий координатор ОУФР                                       С.О.Бірюк 

___________     

* До складу Об’єднання учасників фінансового ринку (ОУФР) входять:  Всеукраїнська 

спілка аварійних комісарів, ГО «Асоціація юристів фондового ринку», Асоціація 

фінансових інституцій, Асоціація з управління фінансами та інвестиціями, ГО «ВО 

споживачів страхових послуг «Страховий захист», Національна асоціація кредитних 

спілок України, ВПГО «Спілка аудиторів України», Асоціація «Українське об’єднання 

лізингодавців», Асоціація «Бюро кредитних історій України», ГО «Українська професійна 

асоціація по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників», Українська асоціація 

інвестиційного бізнесу, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, ВГО 

«Фінансова грамота України», Асоціація «Страховий бізнес», Національна асоціація 

Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних 

фондів, Українська Асоціація платіжних систем «УАПС», Асоціація «Українські Фондові 

Торговці». 


