
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Голова Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку при Міністерстві 

фінансів України 

 

_______________Світлана ВОРОБЕЙ 

 

План роботи 

Методологічної ради з бухгалтерського обліку 

при Міністерстві фінансів України 

на 2022 рік 

 

№ Назва питання Строк 

розгляду 

Відповідальні 

за підготовку 

1.  Щодо можливості відтермінування запровадження 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» у зв’язку зі зверненнями 

Національного банку України стосовно неготовності 

частини суб’єктів господарювання через військовий стан 

в Україні застосовувати МСФЗ 17 з 01 січня 2023 року 

червень Мінфін 

2.  Щодо встановлення вимог стосовно обов’язкового 

розкриття підприємствами у примітках до фінансової 

звітності та звіті про управління інформації про 

діяльність підприємства, пов’язану із країнами, які 

здійснюють збройну агресію проти України 

червень Мінфін 

3.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

червень Мінфін 

4.  Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку біологічних активів (у 

підприємницькій сфері) 

червень Мінфін 

 

5.  Про внесення змін до Типового положення про 

бухгалтерську службу бюджетної установи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.01.2011 № 59 

липень Мінфін 

6.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи» 

липень Мінфін 

7.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 121 «Основні засоби» з урахуванням змін 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 

державного сектору 

липень Мінфін 

8.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 122 «Нематеріальні активи» з урахуванням змін 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 

державного сектору 

серпень Мінфін 
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9.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 32  «Інвестиційна 

нерухомість» 

серпень Мінфін 

10.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 134 «Фінансові інструменти» з урахуванням змін 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 

державного сектору 

серпень Мінфін 

11.  Про внесення змін до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 

інструменти» 

вересень Мінфін 

12.  Про внесення змін до Порядку проведення оцінки 

виконання головним бухгалтером бюджетної установи 

своїх повноважень, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 01.12.2011 № 1537 

вересень Мінфін 

13.  Про внесення змін до деяких Методичних рекомендацій 

з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного 

сектору 

 

вересень Мінфін 

14.  Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку основних засобів (у 

підприємницькій сфері) 

жовтень 

 

Мінфін 

15.  Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку запасів (у підприємницькій 

сфері) 

жовтень Мінфін 

 

16.  Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо 

облікової політики підприємства 

листопад Мінфін 

 

17.  Про внесення змін до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам», 15 «Дохід» 

грудень Мінфін 

 

 

 

Секретар Методологічної ради                                                     Ірина Чевелюк 

 


