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Методичні рекомендації з підготовки та складання звітної документації містять у собі 
практичні рекомендації щодо заповнення електронної форми звітності за 
використання благодійного цільового пожертвування у вигляді коштів та загальні 
вимоги до паперової фінансової звітності, що має підтвердити цільове використання 
коштів благодійних пожертвувань. 
 

ЗВІТУВАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ 
Кожний Оператор допомоги платформи dobro.ua (далі – ОД) зобов’язаний звітувати 
за діяльність проекту, кошти якого були зібрані за допомогою онлайн-платформи 
dobro.ua, та вчасно надавати такі звіти: 
 

 Описовий та фінансовий проміжні звіти*1 про виконання кожного етапу 
проекту (подаються у терміни, зазначені у Договорі про благодійну діяльність 
між Оператором допомоги та МБФ “Українська Біржа Благодійності”); 
 

 Описовий та Фінансовий фінальний звіт після завершення виконання 
проекту (подаються у терміни, зазначені у Договорі про благодійну діяльність 
між Оператором допомоги та МБФ “Українська Біржа Благодійності”); 

 
Звітна документація ОД щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин:  
- звіт в електронній формі (у вигляді документів у форматі .doc та сканованих копій 
первинної документації)   
- після погодження звіту в електронній формі співробітником МБФ “УББ” подається 
звіт в паперовій формі та Оператор допомоги завантажує документи на сайт 
dobro.ua через свій електронний кабінет.  
 
ОД одним електронним листом надсилає співробітнику МБФ “УББ” 
нижчезазначені документи:  

- описовий звіт у форматі .doc 
- фінансовий звіт у форматі .doc 
- завірені скан-копії платіжних документів, які зазначені у фінансовому звіті у 

форматі .jpg. Усі скановані документи приймаються у форматі jpg (pdf можна 
конвертувати в jpg ось тут: http://pdf2jpg.net/ ). Назви файлів, в яких розміщені 
первинні бухгалтерські документи, повинні містити номер рядка таблиці 
фінансового звіту, до якого цей документ відноситься, та безпосередньо 
назви самого документу, наприклад: «1 рахунок», «1 платіжне доручення», «1 
акт здачі-приймання», «1 видаткова накладна», «2 рахунок», «2 платіжне 
доручення» і т.д. 

 
Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись 
документами, наданими у звіті в паперовій формі.  
 

 
 
УВАГА!!! 

 
Звіти подаються в паперовій формі, завірені оригінальним підписом та 
печаткою керівника ОД, та ОД завантажує документи на сайт dobro.ua 
через свій електронний кабінет після того, як співробітник МБФ 
“УББ” погодив звіт в електронній формі (отримав скановані копії 
підписаних фінансового та описового звітів  у форматі .jpg). 

 

 

                                                      
1
 Проміжний фінансовий звіт подається у випадках надання фінансування частинами, якщо реалізація проекту триває довше 3 місяців 

і/або за запитом УББ. В інших випадках подається тільки один фінальний звіт. 
 

http://pdf2jpg.net/
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ОПИСОВИЙ ЗВІТ 

 
Описовий звіт (проміжний або фінальний) подається ОД згідно із формою (див. 
Додаток 1).  
 
Описовий звіт подається ОД в електронному вигляді впродовж 5 робочих днів після 
дати завершення реалізації проекту, а в роздрукованому вигляді – впродовж 7 
робочих днів після дати попереднього затвердження електронної форми звіту та 
отриманням співробітником МБФ “УББ” скан-копії у форматі .jpg та ОД завантажує 
його на сайт dobro.ua через свій електронний кабінет. 
 
Форма описового звіту має бути заповнена, роздрукована та підписана керівником 
ОД. Підпис повинен бути завіреним печаткою ОД.  
 
Після отримання описового звіту в роздрукованому вигляді співробітник МБФ “УББ” 
перевіряє правильність його підготовки та, за потребою, надсилає ОД запит на 
уточнення/надання додаткової інформації.  
 
Після перевірки правильності підготовки звіту, звіт затверджується співробітником 
МБФ 'УББ”. Після схвалення звіту ОД повідомляється електронною поштою про 
затвердження описового звіту. 
 
Будь-які відхилення від запланованих термінів мають бути узгоджені з МБФ “УББ”. 
Запит про зміну дат подання звітів з обґрунтуванням причин перенесення необхідно 
надавати до МБФ “УББ” електронною поштою щонайменше за 5 днів до 
запланованої дати подачі звіту. 
 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

 
Фінансовий звіт (проміжний або фінальний) подається ОД згідно із формами (див. 
Додаток 2, Додаток 3).  Сума звіту не має перевищувати суму по додатковій угоді на 
відповідний проект. У випадку зміни бюджету проекту, наявність погодження МБФ 
“УББ”  згідно з відповідним письмовим зверненням є обов’язкова. 
 
Форма фінансового звіту (Додаток 3) використовується коли витрати по реалізації 
проекту розпочались в одному році, а завершились в наступному році (документ про 
підтвердження фактичного отримання послуги/товару датований наступним роком 
за документ, який підтверджує факт оплати товари/послуги). Натомість, форма 
фінансового звіту (Додаток 2) використовується коли витрати по реалізації проекту 
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були лише в одному році.  
 
Фінансовий звіт подається ОД в електронному вигляді разом зі скан-копіями 
платіжних документів (формат .jpg), що підтверджують сплату послуги/товару, 
впродовж 5 робочих днів після дати завершення реалізації проекту, а  впродовж 7 
робочих днів після дати попереднього затвердження електронної форми звіту та 
отриманням МБФ “УББ” скан-копії звіту у форматі .jpg в роздрукованому вигляді та 
ОД завантажує його на сайт dobro.ua через свій електронний кабінет. 
 
Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись 
документами, наданими у звіті в паперовій формі. 
 

Таблиця 6. Перелік необхідних документів для підготовки фінансових звітів  
 

Назва витрат  Перелік документів, необхідних для звітування 

Підстава для 
здійснення 
платежу 

 

Підтвердження факту 
сплати за товари або 

послуги 

Підтвердження 
отримання товарів, 

послуг 

Оплата послуг  

Юридична 
особа 

1. Договір про 
надання послуг 
та/або 
2. Рахунок 
 

Платіжне доручення 
про перерахування 

Акт про надання 
послуг (із посиланням 
на номер Договору 
про надання послуг)  

Приватний 
підприємець – 
платник 
єдиного 
податку 

1. Договір про 
надання послуг 
та/або 
2. Рахунок 
- Копія документу, 
підтверджуючого 
державну 
реєстрацію 
фізичної особи – 
підприємця 
- Копія свідоцтва 
про сплату 
єдиного податку із 
зазначенням видів 
діяльності 

Платіжне доручення 
про перерахування  

Акт про надання 
послуг (із посиланням 
на номер Договору 
про надання послуг)  

Медичний 
заклад за 
кордоном 
(безготівковий 
розрахунок) 

1. Договір про 
надання послуг 
2. Рахунок 

Платіжне доручення 
про перерахування  
Банківська виписка по 
рахунку 
Довідка на придбання 
іноземної валюти (з 
визначеним курсом 
валют) 
 

Акт наданих 
послуг/Акт прийому-
передачі  
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Медичний 
заклад за 
кордоном 
(готівковий 
розрахунок) 

1. Рахунок 
2. Заява фізичної 
особи 

Платіжне доручення 
про перерахування 
фіз.особі 
Банківська виписка з 
рахунку фізичної особи 
про перерахування 
коштів на медичний 
заклад за кордоном 
Довідка про придбання 
іноземної валюти (з 
визначеним курсом 
валюти) 

Копії чеків 

Придбання обладнання/товарів 

Обладнання 
(безготівковий 
розрахунок  
 
 

1. Рахунок-
фактура 
2. Договір про 
придбання 
обладнання 
(невід’ємним 
додатком до 
якого має бути 
кошторис 
договору)  
Для приватного 
підприємця:  
- Копія 
документу, 
підтверджуючого 
державну 
реєстрацію 
фізичної особи – 
підприємця 
- Копія свідоцтва 
про сплату 
єдиного податку 
із зазначенням 
видів діяльності 

Платіжне доручення 
про перерахування 

1. Видаткова 
накладна або 
Товарно-транспортна 
накладна 
 
2. Акт прийому-
передачі або 
Розписка про 
отримання 

Обладнання 
(готівковий 
розрахунок) 

1.Рахунок-
фактура  

1. Видатковий касовий 
ордер 
2. Фіскальний чек  

1. Видатковий 
касовий ордер  
2. Фіскальний чек 

 
До звіту ОД додає скан-копії (формат .jpg) усіх бухгалтерських та інших 
документів, які були підставою для здійснення платежу, свідченням здійснення 
бухгалтерської операції та підтвердженням надання послуг та робіт. 
 

 
 
УВАГА!!! 

 
Назви файлів, в яких розміщені скан-копії (формат .jpg) документів, 
повинні складатися з номеру п/п, який відповідає нумерації рядка в 
таблиці фінансового звіту (додаток 2), та назви самого документу, 
наприклад: «1 договір», «1 платіжне доручення», «2 платіжне 
доручення» тощо. 
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УВАГА!!! 

 
Якщо Оператор допомоги під час реалізації проекту фактично 
витратив більше за отримані кошти від МБФ “УББ”, то необхідно 
робити записи від руки “у тому числі, кошти, отримані від МБФ УББ 
у розмірі _____ грн.” на нижчезазначених документах з вказанням 
суми, яка входить до суми коштів МБФ “УББ”:   
- документ, що є підтвердженням факту сплати за товари або 
послуги (див. вище в таблицю) 
- документ, що є підтвердженням отримання товарів, послуг (див. 
вище в таблицю) 

 
Після отримання фінансового звіту з копіями бухгалтерських документів, які 
підтверджують витрати коштів проекту, в роздрукованому вигляді, МБФ “УББ” 
перевіряє правильність його підготовки та, за потребою, надсилає ОД запит на 
уточнення/надання додаткової інформації.  
 
Після перевірки правильності підготовки фінансового звіту, звіт затверджується 
співробітником МБФ “УББ”. Після схвалення звіту ОД повідомляється електронною 
поштою про затвердження фінансового звіту. 
 

ФОРМУВАННЯ  ПАПЕРОВОЇ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
Повний комплект фінансової звітності про використання благодійного цільового 
пожертвування у вигляді коштів подається МБФ “УББ” у такому порядку: 
 
1. Описовий звіт 
2. Фінансовий звіт повинен бути роздрукованим у форматі А4 альбомна форма.  

Ширина таблиць не має перевищувати ширину аркушу. Підписи відповідальних 
осіб за наповнення цього  документу даними повинні бути розташовані на одному 
аркуші разом з таблицею фінансового звіту.  

3. Завірені копії бухгалтерських документів, які підтверджують витрати коштів 
проекту. 
4. Листи-запити на зміни бюджету проекту 
 
Копії бухгалтерських та інших документів, що підтверджують витрати коштів, 
подаються на папері формату А4 у систематизованому вигляді та мають бути 
завірені ОД. Порядок складання здійснюється відповідно до пунктів таблиці 
фінансового звіту.  
 
Разом з фінансовим звітом надсилаються оригінали листів на зміни бюджету 
проекту, якщо такі листи були попередньо надані електронною поштою.  
 

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА САЙТ dobro.ua 
 

Після отримання МБФ “УББ” скан-копії затвердженого звіту у форматі .jpg та звіту в 
паперовому вигляді, ОД завантажує звіт на сайті dobro.ua через свій електронний 
кабінет. Звіт необхідно розміщувати на сторінці проекту, по якому звітується, в 
розділі “Звіти та документи”, у відповідному порядку: 

- описовий звіт 
- фінансовий звіт 
- платіжні документи з обов’язковим розміщенням по порядку, як зазначено у 

фінансовому звіті. Назви документів повинні обов’язково містити номер п/п, 
який відповідає нумерації рядка в таблиці фінансового звіту (додаток 2), та 
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назви самого документу, наприклад: «1 договір», «1 платіжне доручення», «2 
платіжне доручення» тощо. 

 
Після розміщення звіту на сайті dobro.ua ОД повідомляє електронною поштою 
співробітника МБФ “УББ”  про успішне розміщення звіту. В свою чергу, співробітник 
МБФ “УББ”, перевіривши правильність розміщення звіту, присвоює проекту статус 
“Зроблено”. 
 

ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО ЗВІТУВАННЯ ОПЕРАТОРІВ ДОПОМОГИ 
 
Зміна бюджету проекту 
 
Згідно з п. 5.4. Правил, Принцип та Процедур МБФ “УББ” ОД має повідомляти та 
узгоджувати з УББ будь-які зміни та відхилення в реалізації Проекту, надаючи 
обґрунтування.  
 
Повідомлення ОД відбувається шляхом надсилання відповідних листів-запитів 
спочатку попереднє погодження їх електронною поштою, після отримання скан-копії 
узгодженого листа у форматі .jpg, оригіналу цього листа та ОД завантажує його на 
сайті dobro.ua через свій електронний документ: 
 

- щодо збільшення/зменшення/закриття суми проекту 
 
 

 
Директору Міжнародного благодійного фонду 

«Українська Біржа Благодійності» 
Гуцал Ірині Анатоліївні 

 
Шановна пані Ірино! 

 

Відповідно до договору про співпрацю між МБФ «Українська Біржа 
Благодійності» та ________ «_________» № __ від ______ та 
Додаткової угоди № __ від _______, на сайті МБФ - www.ubb.org.ua - 
було розміщено проект «_____» з метою залучення благодійних 
пожертв для 
___________________________________________________ 

З часу розміщення інформації про даний проект на сайті МБФ 
«УББ» відбулися зміни в потребах проекту, вкажіть причину 
збільшення/зменшення суми. 

Враховуючи вище викладене, звертаємося до Вас з проханням 
внести зміни до опису проекту (не змінюючи ціль проекту), що 
розміщений на сайті МБФ «УББ» та збільшити/зменшити загальну 
суму проекту до ______________ (_________суму прописом____) 
гривень.  

Після повної реалізації проекту зобов’язуємося надати 
детальний звіт відповідно до строків та умов договору № 79 про 
співпрацю між МБФ «Українська Біржа Благодійності» та ________ 
«_________» № __ від ______ та Додаткової угоди № __ від _______.  

 
З повагою, 
ПІБ, керівник проекту 
НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ  
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ДОДАТОК 1 
 

 

ФОРМАТ ОПИСОВОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

 
Проміжний/ Підсумковий звіт про виконання проекту 

“назва проекту” 
 
№ ____ від _____ 
 
 

1. Опис 

Назва проекту:  

Регіон реалізації проекту:  

Додаткова угода №__ від_____ до договору №__ від____ _ 

Бюджет проекту:  

***Фактично витрачено: (в 
проміжному звіті) 

 

Категорія проекту:  

Назва Оператора Допомоги:  

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 
 

ПІБ та посада Контактної особи:  
 

2.Короткий опис реалізації проекту  

 

Надайте опис «історій успіху» (якщо є на даному етапі виконання проекту), тобто 
конкретних прикладів значних досягнень, які були отримані в результаті виконання 
проекту. Історії успіху повинні демонструвати якісні та кількісні зміни чи реформи в 
цільовій аудиторії або серед бенефіціаріїв проекту. Кожна «історія успіху» має 
містити наступні основні розділи:  
(1) короткий опис ситуації до початку проекту;  
(2) що зроблено в рамках проекту;  
(3) що змінилось та чого вдалось досягнути в результаті виконання проекту.  
(4) якщо проект по закупці обладнання, вказати кількісний показник (діти, дорослі) 
наданої допомоги за допомогою придбаного обладнання  

 
 

Керівник організації    Прізвище, ім’я   Підпис   Дата 
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ДОДАТОК 2 
 

Договір  № __ від «__»  ______ 2012 р. 
Додаткова Угода  № ____  від  «__» __________ 2012 р.      
Проект: «_____________»          

 
Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 
Наша організація __________________ отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного 
пожертвування «__» _____ 201_ року _________ грн. (_________)  гривень на виконання проекту «______________». 
 
Витрачено: 

№ Назва статті 
витрат 

благодійного 
проекту (якщо 
у додатковій 
угоді бюджет 

було 
розділено на 

статті проекту) 

Назва  витрат  
 

Кому сплачено 
(постачальник 

товарів та 
послуг) 

Назва, 
номер та 

дата 
документу, 

що є 
підставою 

для 
здійснення 

платежу 

Назва, номер та 
дата документу, 

що є 
підтвердженням 
факту сплати за 

товари або 
послуги 

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням отримання 
товарів, послуг 

Загальна 
сума (грн.) 

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.) 

1 --//--                               рахунок платіжне 
доручення 

видаткова накладна, акт 12 330,00 10 000,00 

   Разом:    12 330,00 10 000,00 

 
***Залишок невитрачених коштів за проектом складає  40 000 грн., 00 коп.  (якщо всі кошти по проекту витрачені, даний запис видалити). 
 
Усі перераховані  за проектом  кошти витрачено за призначенням. 
 
Керівник організації         ________________________ /______________./                      ________________) 
                                                підпис         прізвище                              контактний телефон 
Головний бухгалтер    ______________________ /____________________________/      
                                                          підпис                           прізвище                                       контактний телефон                 
Менеджер проекту         ______________________ /___________________________/     (_________________________). 
                              підпис             прізвище                  контактний телефон 
               Печатка організації 
                                                       “____”_______________  ______ р. 
              
Від  УББ З віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 
                  
Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 
 
Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 
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ДОДАТОК 3 
Договір  № 54 від «30»  травня 2013 р. 
Додаткова Угода  № 54.1  від  «30» травня 2013 р.      
Проект: «Подаруй таланту майбутнє»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 
Наша організація Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» 
в якості добровільного пожертвування «11» вересня 2013 року 3 140,00 грн. (три тисячі сто сорок)  гривень на виконання проекту «Подаруй таланту 
майбутнє». 
Витрачено: 

№ Назва статті 
витрат 

благодійного 
проекту (якщо 
у додатковій 
угоді бюджет 

було 
розділено на 

статті проекту) 

Назва  витрат  
 

Кому сплачено 
(постачальник 

товарів та 
послуг) 

Назва, номер 
та дата 

документу, 
що є 

підставою 
для 

здійснення 
платежу 

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням факту 
сплати за товари або 

послуги 

Назва, номер та 
дата документу, що 
є підтвердженням 

отримання товарів, 
послуг 

Загальна 
сума (грн.) 

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020*нижче вписуєте дані тільки по тим перерахуванням, які були в 2020 році  
1 --//--        

2 --//--        

 Разом:   

2021*нижче вписуєте дані тільки по тим перерахуваннмя, які були в 2021 році 

3 --//--        

4 --//--        

 Разом:   

     Загальна сума витрат:   

Усі перераховані  за проектом  кошти витрачено за призначенням. 
Залишок невитрачених коштів за проектом складає  144  грн., 99 коп.  
Керівник організації         ________________________ /______________./                      ________________) 
                                                підпис         прізвище                              контактний телефон 
Головний бухгалтер    ______________________ /____________________________/      
                                                          підпис                           прізвище                                       контактний телефон                 
Менеджер проекту         ______________________ /___________________________/     (_________________________). 
                              підпис             прізвище                  контактний телефон 
               Печатка організації 
                                                      “____”_______________  ______ р. 
Від  УББ З віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 
                  

Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 
 

Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 


