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Додаток № 2 до наказу № 63 
від 04.10.2011 р. 

 
1.1.8. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ФОРМИ 

ДОКУМЕНТІВ 
 
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника, який перебуває у трудових відносинах з 
Фондом, за розпорядженням Виконавчого директора на певний термін до іншого населеного 
пункту для виконання службового доручення не за місцем основної роботи. Термін відрядження 
визначає Виконавчий директор МФВ або виконуючий обов`язки в період відсутності Виконавчого 
директора. 
1. Працівник складає заяву (додаток 1 до 1.1.8.) на ім`я Виконавчого директора МФВ. Заява має 
бути погоджена з Заступником виконавчого директора, Фінансовим директором, підписана 
Виконавчим директором та подана юрисконсульту для належного оформлення. Затверджений 
кошторис на відрядження подається до бухгалтерії МФВ не пізніше ніж за три робочих дні до 
початку відрядження. У випадку, якщо витрати на відрядження (добові, витрати на проїзд та 
проживання) повністю чи частково компенсує приймаюча сторона, про це обов’язково має 
бути зазначено працівником у заяві з метою уникнення подвійного відшкодування. У випадку, 
коли працівника запрошено третьою стороною для надання на платній або безоплатній основі 
послуг в якості експерта, консультанта, тощо, як в межах так і поза межами Києва, працівник 
зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавчого директора МФВ до надання таких 
послуг. 

2. Направлення працівника у відрядження оформлюється наказом, де  зазначають: 
• пункт призначення; 
• назву підприємства – приймаючої сторони; 
• термін відрядження; 
• мету відрядження. 

1. Юрисконсульт формує посвідчення про відрядження в спеціальній електронній базі. У 
посвідченні наведена інформація, яка відповідає наказу по Фонду із зазначенням прізвища 
працівника, місця, терміну, мети відрядження та номеру наказу по Фонду. Також мають бути 
зроблені відмітки про вибуття у відрядження, прибуття у пункти призначення, вибуття з них та 
прибуття до місця постійної роботи. Відмітки робляться працівником у кожному населеному 
пункті (організації) відрядження та підтверджують печатками. За відмітками визначають 
фактичний час перебування працівника у відрядженні. Відмітки про вибуття у відрядження та 
прибуття з відрядження робляться керівником відділу кадрів та підтверджуються печаткою 
“Відділ кадрів МФВ”.  

2. Юрисконсульт реєструє посвідчення про відрядження у спеціальній електронній базі. 
3. Працівник, який направляється у відрядження, подає Головному бухгалтеру кошторис витрат 

(додаток 2 до 1.1.8.) на видачу авансу. Видачу готівки у підзвіт провадять з каси МФВ за умови 
повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими у підзвіт сумами. Залишок 
невитраченого авансу має бути повернений працівником у касу МФВ впродовж трьох днів 
після повернення з відрядження у тій валюті, в який було видано аванс на відрядження. 
Порушення цих умов тягне за собою штраф відповідно до чинного  законодавства. 

4. Після повернення з відрядження працівник повинен подати до бухгалтерії авансовий звіт 
(додаток 4 до 1.1.8.) разом з посвідченням на відрядження, оформлене в установленому 
порядку та оригіналами документів, що підтверджують фактичні витрати на проїзд, 
проживання тощо. В авансовому звіті підзвітна особа вказує: 
• назву підприємства; 
• своє прізвище, ім'я та по-батькові; 
•  посаду; 
•  дату складання авансового звіту; 
•  суму отриманого авансу на відрядження; 
•  фактично витрачену суму; 
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•  кількість первинних документів; 
• записи про здійснені витрати із зазначенням дати, номера документа, призначення й суми 
платежу; 

• підпис підзвітної особи, яка несе відповідальність за правильність його складання. 
5. Бухгалтер перевіряє звіт, проставляє кореспонденцію рахунків за видами витрат. Авансовий 
звіт затверджується Головним бухгалтером, Виконавчим або Фінансовим директорами МФВ. 

6. Змістовний звіт про відрядження подається Заступнику виконавчого директора, Фінансовому 
директору та до бухгалтерії.  
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Додаток № 9 до наказу № 102 

від 28.04.2010 р. 
 

 
1.1.9. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ПОЗАШТАТНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА 
ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ 

 
У разі необхідності відправлення позаштатного працівника для представлення інтересів та 

пріоритетів МФВ сплати та компенсування витрат відбуваються за такою схемою: 
• укладається з позаштатним працівником Договір доручення для представлення інтересів та 
пріоритетів МФВ (додаток 1 до 1.1.9.), 

• подається кошторис витрат на виконання Договору доручення (додаток 2 до 1.1.8.), 
• по поверненню складаються змістовний та  авансовий звіти (додаток 4 до 1.1.8.), та надаються 
оригінали документів, що підтверджують витрати.  
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Додаток № 10 до наказу № 102 

від 28.04.2010 р. 
 
1.1.10. КОМПЕНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ ЕКСПЕРТАМ ТА ЧЛЕНАМ 
ПРОГРАМНИХ РАД   

 
У разі необхідності компенсування дорожніх витрат експертам МФВ, членам програмних 

експертних рад  МФВ, які надають послуги у відповідності з програмним або адміністративним 
бюджетом Програми та мають всі необхідні документи, що підтверджують їх статус по 
відношенню до МФВ (такими документами повинні бути: протокол засідання Правління про 
створення програмної ради Програми та призначення експерта членом експертної ради Програми), 
сплати відбуваються за такою схемою:  
• наказ Виконавчого директора про відшкодування фактичних витрат на відрядження, 
• авансовий звіт (додаток 4 до 1.1.8.) на підставі підтверджуючих оригіналів документів (крім 
добових). 
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1.1.8.1.                                                    ЗАЯВА НА ВІДРЯДЖЕННЯ 

 
Додаток 1 до 1.1.8. 

 
Виконавчому директору 

Міжнародного фонду “Відродження” 
Бистрицькому Є.К. 

 
__________________________ 
   (прізвище, ім`я, по-батькові) 

 
__________________________ 

   (посада, програма (відділ)) 
 

 
 

ЗАЯВА 
 
 

Прошу відрядити _________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
до______________________________________________________ 
(місто, країна) 
_________________________________________________________________ 
(приймаюча організація) 
 
на _____  з “___“ _____________ по “___“____________ 201__ року 
(кількість днів) 
________________________________________________________ 
(мета  відрядження) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
“_____” _____________ 201__р.                   ________________                                                                
        (підпис) 
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1.1.8.2.                                          КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ/ 
                                                       ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ 

 
Додаток 2 до 1.1.8. 

Міжнародний Фонд “Відродження” 
«Затверджую» 

Виконавчий дир е ктор  МФВ  
______________Бистрицький Є.К. 

“_____” ___________________201__ р. 
 
Прізвище та ім`я по-батькові                                                                                                       - 
OSI program code______________________ IRF grant ID____________________________ 
Країна, місто та організація, яка 
вас запрошує 

 
______________________________________________________ 

Термін відрядження/ виконання 
договору доручення 

з «___» __________ по «____» _____________ 201__ р. 

Мета відрядження/ виконання 
договору доручення 

______________________________________________________
______________________________________________________
________________ 

Умови перебування 
(що сплачується стороною, яка 
запрошує) 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________ 

 
Кошторис витрат 

Витрати Місцева 
валюта 

Долари 
США 

На оплату готелю: 

   ____на день,   всього днів ______ 
    

  
 
  

 

Добові/грошове забезпечення:   
                  __    на день, всього днів _  
                 _____ на день,   всього днів  

  

Витрати на транспорт (літак, потяг, автобус, міжміський) 

1)   
2) 

  
 
  

Інші витрати (які саме) 

1)  
2) 

 
  

 

ВСЬОГО   

 
Підпис заявника ________________________ «____» ______________ 201_ р. 
   
Заявка погоджена   
________________________ ________________________ «____» ______________ 201_ р. 
 
 
Згідно Наказу Виконавчого директора №61 від 22.09.2011р. “Про порядок оформлення видачі та реєстрації документів 
на службові відрядження в межах України та за кордон працівниками МФВ” та “Положення ведення касових операцій 
в національній валюті в Україні” №72 від 19.02.01р. авансовий звіт та залишок коштів мають бути здані в бухгалтерію 
впродовж 3-х робочих днів.  
 
“Забов‘язуюсь здати авансовий звіт та залишок коштів до бухгалтерії впродовж 3-х робочих днів після повернення з 
відрядження”. 
 
Підпис заявника  __________________ 
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1.1.8.3.                  ПОСВІДЧЕННЯ НА ВІДРЯДЖЕННЯ                     Додаток 3 до 1.1.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ 

Видано    

(прізвище, ім`я, по батькові) 

(посада) 

(місце роботи) 

відрядженому до м.  

(пункти призначень) 
 

(найменування підприємства, установи, організації) 

Термін відрядження "    "  день. 

 
(мета відрядження) 

Підстава: наказ від  р.   №   

Дійсне по пред`явленні паспорта серії   №   

М.П. 

Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначень,  
вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи 

Вибув із _____________________________              Прибув до____________________________ 

"____"_____________________201    р. "____"_____________________201    р. 

М.П.     Підпис________________________           М.П.     Підпис_________________________ 

Вибув із _____________________________              Прибув до____________________________ 

"____"_____________________201   р. "____"_____________________201    р. 

М.П.     Підпис________________________           М.П.     Підпис_________________________ 

Вибув із _____________________________              Прибув до____________________________ 

"____"_____________________201    р. "____"_____________________201    р. 

М.П.     Підпис________________________           М.П.     Підпис_________________________ 

Міжнародний Фонд “Відродження” 

Бистрицький Є.К. 
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1.1.8.4.                                                                      АВАНСОВИЙ ЗВІТ 

Додаток 4 до 1.1.8. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Державної податкової  
адміністрації України 

23.12.2010 N 996 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт                             

  N______ від ____________ 20__ року  

Найменування податкового агента          
Міжнародний фонд “Відродження”   Звіт затверджено в сумі    
Код  за ЄДРПОУ          
 0  3  3 5  8  8  1  9        
Відділ   Посада          
                          (прописом)  

Цех   Професія    Керівник 
 Бистрицький Є.К. 
  

 
   (підпис)  
  "___" ____________ 20__ року    

П. І. Б.          
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)   Звіт перевірено    

РО
ЗП
И
С
К
А

. П
ри
йн
ят
ий

 н
а 
пе
ре
ві
рк
у 
ві
д 

__
__

__
__

__
__

__
_ 
ав
ан
с.

 зв
іт

 
__

__
__

__
__

__
 2

0_
_ 
ро
ку

 Н
а 
су
му

 _
__

__
_ 
гр
н.

 Д
ок
ум
ен
ті
в 

__
__

__
. П
ід
пи
с                         грн.   

   "___" ____________ 20__ року   
Призначення авансу 
 
   

Бухгалтер ______________________ 
  
  

 Сума   Дебет Кредит Сума 

Залишок попереднього авансу               
Перевитрата 

                
Одержано (від кого, N та дата                                                
документа)              

1.               

2.               

3.               

Всього отримано              

Витрачено                  

Залишок                       

Перевитрата                 
                 
Додаток   документів            
                               
Залишок унесений у сумі   грн. за касовим ордером    N _____ від __________ 20__ року 
Перевитрата видана       платіж. дорученням    
                 
"___" ____________ 20__ року Підпис   Перелік документів наведено на звороті.  
                 
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний  
термін повернення: 
 
Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування  
(пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України) : 100.      
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Сума податку ____ (грн.)  = не повернута сума ________ (грн.) х 15  : 100.  
                 
Підпис особи, що склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку ____________ 20__ року  
                 
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.  
                 
Підпис особи, що склала розрахунок ___________  Дата складання розрахунку ____________ 20__ року  
                 
З розрахунком ознайомлений: підпис    Дата    
      (прізвище, ім'я, по батькові)     
____________ 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились     
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це     
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.    

 
 

Пор. N 
док. 

Дата  
документа Кому, за що і на підставі якого документа заплачено  Сума  Дебет рахунку  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                                             Всього      
 
Підпис підзвітної особи     ____________ 20__ року  
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1.1.9.1.                    ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ 
Додаток 1 до 1.1.9. 

 
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ 

№________ 
 

м. Київ                                                                                        “___ “_____________201__ р. 
 
 
 
ПОВІРЕНИЙ –_____________________________________________________,  
     
паспорт ____________, виданий ________________________________________,  
ідентифікаційний код ______________________________ і 
ДОВІРИТЕЛЬ–____________________________________, в особі 
_____________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, 
уклали цей договір про таке: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов’язання здійснити від імені та за рахунок 
Довірителя такі дії: 
представляти інтереси та пріоритети Міжнародного фонду “Відродження” у період з____ 
по______ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
1.2.Доручення вважається виконаним після надання Повіреним звіту про виконання доручення. 
 
2. ОБОВ`ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО 
2.1.Повірений зобов’язаний: 
2.1.1.Виконати надані йому доручення у відповідності до Договору . 
2.1.2.Повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення. 
2.1.3.По виконанні доручення без зволікання подати довірителеві звіт з наданням 
виправдувальних документів. 
 
3. ОБОВ`ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ 
3.1.Довіритель зобов’язаний: 
3.1.1.Забезпечити Повіреного всім необхідним для виконання доручення; 
3.1.2.Забезпечити Повіреного проїзними документами та/або грошовими коштами. 
3.1.3.Без зволікання прийняти від Повіреного звіт про виконання доручення. 
 
4. ПЕРЕДОРУЧЕННЯ 
4.1.Повірений зобов’язаний виконати дане йому доручення особисто. 
4.2.Передоручення може мати місце за даним договором лише за письмовою згодою Довірителя 
з обов’язковим зазначенням усіх необхідних відомостей про наступника. 
 
 
5. ЗВІТ ПОВІРЕНОГО 
5.1.Повірений після виконання доручення зобов’язаний подати Довірителю письмовий звіт з 
додатком підтверджувальних документів як фінансового, так і іншого характеру; 
5.2. У разі відсутності заперечень до виконаного доручення, Довіритель зобов’язаний негайно 
прийняти звіт Повіреного та затвердити його протягом 5 днів. За наявності заперечень за звітом 
Довіритель повинен повідомити про них Повіреного, а останній зобов’язаний виправити 
заперечення, що були зазначені Довірителем. 
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6. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОВІРЕНОГО 
6.1.Виконання доручення Повіреним здійснюється за рахунок Довірителя незалежно від успіху 
дії Повіреного та від розміру виконаного доручення; 
6.2.Відшкодовуються витрати Повіреного, здійснені ним з відома та згоди Довірителя. 
6.3. За рішенням Довірителя Повіреному можуть бути сплачені добові у розмірі, що визначається 
Довірителем. 
 
7. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ 
7.1.Повірений зобов’язаний виконати доручення Довірителя в термін до “_____” __________ 
201_ року. 
 
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Термін дії договору з дати підписання до “____” __________201_ року. 
 
 
 
Довіритель Повірений 
04053, м.Київ, вул. Артема,46 
тел.: (044) 486 25 96 
факс: (044) 486 76 29 

____________________________________ 
____________________________________ 
Адреса______________________________ 
____________________________________ 
(район) 
 

__________________ 
(підпис) 

_______________ 
(підпис) 
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АКТ№________ 
 

До Договору Доручення № ____ від  «___»___________ 201__ р. 
 
 
 
м. Київ            “___”___________ 201__ р. 
 
 
 
 
Ми, що нижче підписались, _______________________________________, з одного боку, та 
Міжнародний фонд “Відродження” (Довіритель) в особі Виконавчого директора Бистрицького 
Євгена Костянтиновича, з іншого боку, склали цей акт про те, що за результатами виконання 
умов Договору Доручення №______ від «__»__________201__ р. сторони не мають претензій 
одна до одної. 
 
 
 
  Довіритель________________________           Повірений_______________________ 

 


