
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
                                              ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №5 

 
Про встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу 

малоцінних необоротних активів 
 

     Керуючись частинами 1, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2020 № 816 «Про 
затвердження змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку для суб’єктів державного сектору», з метою визначення єдиних вимог до 
встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 
необоротних активів для установ та організацій, фінансування яких здійснюється 
за рахунок бюджету Арцизької міської територіальної громади, Арцизька міська 
рада 

     ВИРІШИЛА: 

     1. Встановити для виконавчих органів Арцизької міської ради, а також 
установ та організацій, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету 
Арцизької міської територіальної громади, вартісну ознаку предметів, що 
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів до 20 000 
гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість.  
     2. Керівникам виконавчих органів Арцизької міської ради, а також 
комунальних підприємств, установ та організацій, фінансування яких 
здійснюється за рахунок бюджету Арцизької міської територіальної громади 
привести свої нормативні акти у відповідність до рішення, шляхом внесення 
зміни в положення  про  облікову  політику. 
     3. Рішення Арцизької міської ради від 16 липня 2021 року № 530-VIII «Про 
встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 
необоротних активів» визнати таким, що втратило чинність. 
     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 
діяльності. 

 
                                                                                              Проект рішення підготовлений 
                                                                                             Фінансовим управлінням  
                                                                                             Арцизької міської ради 
                                      
 



 
 

        ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

вибору вартісного критерію для розмежування основних засобів та 
малоцінних необоротних матеріальних активів  

 
Унаслідок повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією, економіка України 

зазнала змін. 
Дані інфляції, опубліковані Державною службою статистики, показують зростання 

споживчих цін у березні 2022 року на 4,5% порівняно з лютим 2022 року. Аналіз споживчих 
цін за дев’ять місяців 2022 року (121,8%) порівняно з відповідним періодом 2021 року 
(107,5%), показує зростання на 14,3%. У річному вираженні зростання цін, ймовірно, 
опиниться, швидше за все, у районі 15-20%. Прогнозні показники зростання споживчих цін у 
2023 році складаються на рівні 30%. 

Зростання інфляції впливає на вартість товарів, робіт, послуг. 
Бюджетні установи щорічно купують, створюють та виготовлюють різноманітні необоротні 

активи. Деякі з них потребують ретельного обліку і контролю. Водночас є чимало таких, котрі 
можна і треба обліковувати за спрощеною схемою. Саме для того, аби відокремити одні від 
інших, і потрібен вартісний орієнтир. 

Для бюджетних установ такий критерій відіграє вирішальну роль у питаннях застосування 
коду економічної класифікації видатків при плануванні і здійсненні видатків на придбання 
необоротних активів. Отже, вихід один — провести обрахунок та встановити новий вартісний 
критерій малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА). 
    З метою обґрунтування вибору вартісного критерію для розмежування основних засобів та 
МНМА в бухгалтерському обліку проведено коригування попередньої вартісної ознаки (10000 
грн., затверджено рішенням Арцизької міської ради від 16 липня 2021 року № 530-VIII) з 
урахуванням рівня інфляції. Для розрахунку взято показники індексів споживчих цін 
починаючи з місяця, наступного за місяцем запровадження вартісної ознаки (серпень 2021 
року). 

Згідно з даними Держстату індекс споживчих цін становив: у серпні 2021 р. — 99,8, у 
вересні 2021 р. — 101,2, у жовтні 2021 р. — 100,9, у листопаді 2021 р. — 100,8, у грудні 2021 
р. — 100,6; за дев’ять місяців (січень-вересень) 2022 р. – 121,8. 

Скоригований розмір вартісної ознаки: 
10000 грн. х (0,998 х 1,012 х 1,009 х 1,008 х 1,006 х 1,218) = 10000грн. х 1,259 = 12590 грн. 
За прогнозними показниками до кінця 2022 року збільшення відбудеться на 20% - 15108 

грн., а протягом 2023 року на 30% - 19640 грн. 
З урахуванням проведених обчислень та прогнозованого рівня інфляції на наступний рік 

 встановлено вартісні ознаки МНМА на рівні 20000 грн. за одиницю (комплект) включно (без 
ПДВ)  
 
 
 
Головний бухгалтер                                                                                      Ірина ГОРЯЙНОВА 
    
 


