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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES IN THE  TREASURY 

 
У статті проаналізована структура казначейств м. Запоріжжя та Запорізької області. 
Надано показник коефіцієнта обороту з прийняття та звільнення працівників. Також 
показана середня заробітна плата за 9 місяців державних службовців категорії Б та 
категорії В. Представлена структура фонду заробітної плати та структура економії 
фонду оплати праці казначейств. 
Обґрунтовано необхідність удосконалення форми внутрішніх первинних документів, а саме: 
довідки – розрахунок виплати заробітної плати за період відпустки, компенсації за 
невикористану відпустку; довідки - розрахунок матеріальної допомоги. Запропонована 
методика проведення аудиту заробітної плати в казначействі, яка включає: загальний план 
аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. 
 
The article analyzes the structure of treasuries in Zaporozhye and Zaporizhzhya Oblast. The 
indicator of the turnover ratio for the admission and dismissal of employees was provided. The 
average wage for 9 months of civil servants of category B and category B is also shown. The 
structure of the wage fund and the structure of the economy of the payroll fund of treasuries are 
presented. 
The necessity of improving the form of internal primary documents is substantiated - reference - 
calculation of wages for the period of leave, compensation for unused leave and reference - 
calculation of material assistance. The proposed methodik of audit of wages in the treasury, which 
includes: a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor. 
 
Ключові слова: Заробітна плата, казначейство, аналіз, аудит, оплата праці, синтетичний 
облік, аналітичний облік. 
 
Key words: Document flow, record of payments to buyers and customers, contractors, safety 
information improvement of the enterprise, organization of the recording. 

 
 



Вступ 
Облік заробітної плати є одним з найважливіших і складних ділянок роботи, що займає одне з 

центральних місць у всій системі обліку в казначействі. Для того щоб працівники отримали заробітну плату, 
важливо своєчасно провести необхідні розрахунки та належним чином скласти документи. Облік нарахування 
заробітної плати за період відпустки та нарахування матеріальної допомоги ведеться не зовсім у зручних 
таблицях.    Із-за постійних змінах у законодавчих актах, при проведенні перевірок заробітної плати, дуже часто 
виявляються відхилення даних обліку від даних перевірок. А також відсутня сама методика для проведення 
перевірки заробітної плати в казначействі. 

Аналіз останніх досліджень 
Проблеми обліку та аудиту заробітної плати розглядаються в працях видатних вітчизняних науковців: 

М. Зварич, А. Макаренко, Т. Меліхова, Ю. Подмешальська, О. Гамова, та ін.  Автори розглядають  дане  
питання  зі  своєї  точки  зору  та  акцентують  увагу  на  різних  аспектах  проведення обліку та аудиту 
заробітної плати. Серед опублікованих робіт недостатньо досліджено та викладено питання обліку заробітної 
плати та проведення аудиту в казначействі, тому цей напрямок підлягає подальшому створенню, вивченню та 
удосконаленню. 

Постановка завдання 
Метою роботи є розробка пропозицій щодо удосконалення обліку та аудиту заробітної плати в 

казначействі. 
Виклад основного матеріалу 
Структура персоналу Управлінь має наступні складові: державні службовці, працівники, які виконують 

функції з обслуговування, робітники (один з яких в УДКСУ у Приазовському районі – зовнішній сумісник), що 
наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура персоналу Управлінь за штатним розписом у відсотковому вираженні на 01.10.2017 р. 

 
Найбільшу кількість штатних працівників в Управліннях представляють державні службовці. 

Робітників за штатним розписом в Управліннях області більше за працівників, які виконують функції з 
обслуговування. Найбільша кількість державних службовців знаходиться у Мелітопольському, Бердянському 
та Запорізькому Управліннях. Найменша кількість державних службовців знаходиться у Великобілозерському 
районі, Розівському та Заводському районі м. Запоріжжя. 



Розглянемо в Управліннях коефіцієнт обороту з прийняття та звільнення на рисунку 2. 
 

 
Рис. 2. Коефіцієнти обороту з прийняття та звільнення 

 
В УДКСУ у Вільнянському та Новомиколаївському районах коефіцієнт обороту зі звільнення був в три 

рази вищим за коефіцієнт обороту з прийняття, в УДКСУ у Олександрівському районі м. Запоріжжя – вищим в 
п’ять разів, а в УДКСУ у Чернігівському районі він перевищив коефіцієнт обороту з прийняття на 16,7%, 
оскільки останній дорівнював 0%. Це явище розглядалось аудиторською групою як таке, що могло свідчити про 
недоліки в системі управління вищезазначених Управлінь, оскільки подібні явища слугують ідентифікатором 
відтоку кадрів з установи. Однак, за результатами опитування 15 начальників Управлінь з’ясовано, що 
причиною звільнень працівників є не стан кадрової політики в Управліннях, а високий рівень навантаження та 
невисокий рівень заробітної плати у казначейській системі порівняно з органами місцевого самоврядування та 
сферою підприємництва, куди переходять працювати фахівці Управлінь. 

Коефіцієнти заміщення Управлінь дають зрозуміти, що найбільш оптимальне відношення прийнятих на 
роботу та звільнених працівників мало місце в УДКСУ у Хортицькому районі м. Запоріжжя (1,5%), 
Токмацькому УДКСУ(1,5%) та УДКСУ у Більмацькому районі (2%). 

Розглянемо середню заробітну плату за 9 місяців поточного року державних службовців категорії «Б». 
 



 
Рис. 3. Середня заробітна плата за 9 місяців поточного року державних службовців категорії «Б» 

 
Середня заробітна плата за посадою «начальник Управління» в місяць по області становить 11442,11 

грн., за посадою «заступник начальника Управління» – 9347,62 грн., «заступник начальника Управління – 
начальник відділу» – 9478,13 грн., «начальник відділу - головний бухгалтер» – 8445,68 грн. Розмір заробітної 
плати начальників Управлінь був найбільшим в Бердянському УДКСУ (14476,06 грн.) та УДКСУ у 
Гуляйпільському районі (13911,11 грн.), найменшим – в УДКСУ у Приморському (9769,80 грн.) та Розівському 
(10234,59 грн.) районах. Серед заступників начальників Управлінь найбільшу середньомісячну заробітну плату 
отримували заступники начальників Бердянського (10491,58 грн.) та Токмацького (9576,80 грн.) УДКСУ, 
найменшу – УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя (7805,92 грн.). Заступники начальників Управлінь – 
начальники відділу мали найбільшу заробітну плату в УДКСУ у Василівському (11646,55 грн.) та 
Гуляйпільському (10713,92 грн.) районах, найменшу – в УДКСУ Приморському (8581,10 грн.) та 
Вільнянському (8359,23 грн.) районах. Середня заробітна плата в місяць начальника відділу – головного 
бухгалтера була найвищою в Василівському (10369,89 грн.) та УДКСУ у Михайлівському (9508,87 грн.) 
районах. 

 



 
Рис. 4. Середня заробітна плата за 9 місяців поточного року державних службовців категорії «В» 

 
Щодо категорії «В», то середня заробітна плата в місяць за посадою «головний спеціаліст» становить 

6961,13 грн., «провідний спеціаліст» – 4573,33 грн., «спеціаліст» – 3904,22 грн. Найвищу середню заробітну 
плату серед головних спеціалістів мали працівники в УДКСУ у Дніпровському районі м. Запоріжжя (7485,50 
грн.) та Мелітопольському УДКСУ у м. Запоріжжі (7112,58 грн.), найменшу – в УДКСУ у Заводському районі 
м. Запоріжжя (4950,28 грн.) та УДКСУ у Приазовському районі (4912,05 грн.). Серед провідних спеціалістів 
найбільшу заробітну плату мали спеціалісти в Бердянському УДКСУ (5682,64 грн.) та у Дніпровському районі 
м. Запоріжжя (5408,18 грн.). Найвища зарплата серед спеціалістів була в УДКСУ у Пологівському районі 
(4357,94 грн.) та УДКСУ у Приморському районі (4514,80 грн.). 

Аналіз найнижчого рівня заробітної плати серед провідних спеціалістів та спеціалістів не проводився, 
оскільки у періоді, що перевірявся, мав місце постійний рух персоналу за цими посадами. 

У процесі дослідження здійснено аналіз фонду оплати праці за видами виплат, що дозволило дати 
оцінку величини цих складових і причин зміни розміру середньої заробітної плати серед Управлінь, що 
спостерігалася. Також аудитом підтверджено, що всі види виплат та їх розміри по КЕКВ 2111 відповідають 
вимогам чинного законодавства. 

Так, у період з 01.01.2017р. по 30.09.2017р.  найбільший відсоток виплат припав на основну заробітну 
плату, який наведено на рисунку 5. 

 



 
Рис. 5. Структура фонду заробітної плати Управлінь за видами виплат 

 
Фонд основної заробітної плати в розрізі виплат за посадовими окладами, за трудовими договорами та 

цивільно-правовими угодами мали наступний вигляд – 98,11%, 0,06% та 1,83% відповідно. 
Аналізом причин відносної економії фонду оплати праці в Управліннях, який наведено на рисунку 6,  

виявлено, що остання складає 9,62% від фонду оплати праці і утворилась за рахунок постійних та тимчасових 
(перебування працівниць у відпустках по догляду за дитиною) вакансій (8,1%) та тимчасової непрацездатності 
працівників строком більше п’яти днів (1,52%). 

 

Рис. 6. Структура економія фонду оплати праці Управлінь, % 
 



В частині економії за рахунок тривалої непрацездатності працівників, то найбільші показники в 
УДКСУ у м. Запоріжжі (4,63%) та УДКСУ у Приазовському районі (4,37%), найменші – в УДКСУ у 
Веселівському (0,18%) та Якимівському районах (0,04%). 

У процесі подальшого аналізу визначено фактори, що вплинули на зміну фонду заробітної плати 
категорій персоналу. Заробітна плата кожної посади виділяється як самостійна стаття. На зміну фонду 
заробітної плати кожної категорії персоналу впливає зміна чисельності і середньої заробітної плати 
працюючих. Крім того, на зміну фонду заробітної плати в цілому впливає також зміна питомої ваги окремих 
категорій працівників у загальному складі персоналу. 

Для удосконалення документування обліку розрахунків з виплатами заробітної плати за період 
відпустки та розрахунку матеріальної допомоги, пропонуємо  довідку - розрахунок виплати заробітної плати за 
період відпустки, компенсації за невикористану відпустку та при звільненні (рисунок 7) та довідку – 
розрахунок матеріальної допомоги (таблиця 1),  яка включає в себе необхідні реквізити для нарахування 
заробітної плати за період відпустки, компенсації за невикористану відпустку та при звільненні, а також 
розрахунок матеріальної допомоги.  Це допоможе скоротити час на формування довідок - розрахунків, 
попередити можливість пропуску будь-якій інформації при нарахуванні, так як буде використовуватися шаблон 
документу з вже зазначеним переліком  даних. 

 
Таблиця 1. 

Запропонована довідка – розрахунок матеріальної допомоги за вересень 

ПІБ 

Премія 
за 

липень 
2017 р. 

Заробітна 
плата за 
липень 
2017 р. 

Кількість 
відпрацьованих 
днів за липень 

2017р. 

Премія за 
серпень 
2017 р. 

Заробітна 
плата за 
серпень 
2017 р. 

Кількість 
відпрацьованих 
днів за серпень 

2017р. 

 
Розра-
хунок 

        

Разом        

 
 
Головний бухгалтер   _____________    ПІБ 
Начальник управління   _____________    ПІБ 

 
Господарські операції нарахування заробітної плати за період відпустки та розрахунку матеріальної 

допомоги відображаються в казначействі тільки на підставі своєчасно та правильно оформлених первинних 
документів з заповненням усіх даних. Первинні документи, які надходять у бухгалтерію казначейства, ретельно 
перевіряються за якісними критеріями на достовірність, законність, правильність, точність. 

Склад раціональної послідовності складання та обробки документів: первинні документи, картки 
аналітичного обліку, оборотні відомості аналітичного обліку, регістри синтетичного обліку, меморіальні 
ордери, головна книга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Довідка - розрахунок 

виплати заробітної плати за період відпустки компенсації 
за невикористану відпустку та при звільненні 

 
Прізвище ім’я та по батькові  _____________   
Посада      _____________   
Працює в управлінні з                20  р. 
Встановлена тривалість відпустки  ______________ днів 
 
Зарплата:  1. Оклад     
   2. Ранг      
   3. Вислуга     
   4. Надбавка     
За відпрацьований час  з   _______    по ________ 
а) відпустка     на      днів _______    по ________ 
б) додаткова відпустка   на днів _______    по ________ 
в) ком пенс. за невикор. відп.  на днів _______    по ________ 
 
Підстава наказа №       від _______20   р. 
 

Отримано заробітної плати 
За 2016 рік За 2017 рік Місяці Календарні дні 

Заробітна плата Разом Заробітна плата Разом 
      

Разом      
 

Середньомісячна заробітна плата:  __________ 
Разом за повні місяці   __________ 

 
Головний бухгалтер         ПІБ  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Запропонована довідка – розрахунок виплати заробітної плати за період відпустки компенсації за 
невикористану відпустку та при звільненні 

 
Щоб не допустити в обліку помилок, необхідно своєчасно проводити аудит. Для цього необхідно 

розробити методику аудиту заробітної плати. 
Метою аудиту заробітної плати є встановлення відповідності застосовуваної в казначействі методики 

обліку операцій з оплати праці чинному законодавству України, для того щоб виявити наявні помилки або 
порушення, ступінь їх впливу на достовірність фінансової звітності для перевірки достовірності та 
правильності ведення обліку розрахунків заробітної плати. 

Завдання проведення аудиту заробітної плати: перевірка дотримання положень законодавства про 
працю, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, наявності та відповідності законодавству первинних 
документів з обліку робочого часу; перевірка обліку та нарахування заробітної плати, інших видів оплат, які 
відносяться до фонду оплати праці; перевірка правильності нарахування щорічних відпусток. 

При проведенні аудиту нарахування заробітної плати, необхідно виявити відповідність порядку 
ведення обліку розрахунків з працівниками з вимогами законодавства і діючих нормативних документів. План  
аудиту заробітної плати є  документом  організаційно-методологічного  характеру  та складається з переліку 
робіт на основних етапах аудиту і строків їх виконання із зазначенням джерел інформації. Для цього 
складається загальний план аудиту заробітної плати, який наведений в  таблиці 2. 

 
 
 
 
 
 

 



Таблиця 2. 
Загальний план для проведення аудиту заробітної плати 

№ Етап Перелік аудиторських процедур Термін перевірки ПІБ 

1 2 3 4 5 
1 Попередній - знайомство з управлінням, тестування   

2 Основний - встановити і перевірити реальні суми 
нарахованої заробітної плати за 1 півріччя; 
- аналіз і перевірка виплат заробітної плати 
через касу та Р/р в банку за 1 півріччя 2017 
року; 
- перевірка кореспонденції рахунків 

  
 
 
 
 

3 Заключний - підготовка аудиторського висновку та 
складання аудиторського звіту 

  

 
Програма проведення аудиту розрахунків заробітної плати є детальним переліком аудиторських 

процедур з зазначенням мети перевірки, аудиторських доказів, методів перевірки, індексу робочих документів 
аудитора та потрібних для перевірки виконавців (таблиця 3). 

 



Таблиця 3. 
Запропонована програма проведення аудиту розрахунків заробітної плати 

№ Аудиторські процедури Мета перевірки 
Аудиторські   

докази 
Метод перевірки 

Індекс 
робочого 
документу 

Викона-
вець 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Наявність колективного договору, положення 
про оплату праці, положення про преміювання, 
а також: наявність наказів про прийом та 
звільнення; наявність табелів обліку робочого 
часу; наявність штатного розпису 

Звірити документи Договора, 
положення, 
первинна 
документація 

Документальна 
перевірка, звірка 

ШР – 1 
 

  

2 Перевірка відповідності прізвищ і сум у 
розрахункових і платіжних відомостях 

Перевірити наявність і 
правильність заповнення 
первинних документів 

Розрахунково-
платіжні 
відомості, 
штатний розпис 

Документальна 
перевірка, звірка 

ШР - 7   

3 Перевірка правильності нарахування заробітної 
плати за посадовими окладами при роботі за 
неповний місяць 

 Вибірковий ШР – 8   

4 Перевірка правильності нарахування заробітної 
плати за відпустку 

 Документальна 
перевірка, 
вибірковий 

ШР – 9   

5 Впевнетись у правильності нарахованих та 
виплачених сум заробітної плати 

Опис, цілі, 
завдання 
стандарту. 

Документальна 
перевірка, 
розрахунок 

ШР - 10   

6 Перевірка виплат заробітної плати на банківські 
рахунки 

перевірка суми і наявність 
документів виплати 
заробітної плати, 
реальності операцій з 
оплати праці, правильність 
нарахування заробітної 
плати, дійсності повноти 
відображення 

 Документальна 
перевірка, 
Суцільний 

ШР – 11   

 



Для вирішення поставлених завдань аудиту розрахунків заробітної плати пропонуємо робочі 
документи аудитора (табл. 4-6), які на думку авторів стануть обґрунтованими доказами якісного проведення 
аудиту розрахунків заробітної плати. 

 
Таблиця 4. 

Робочий документ аудитора з перевірки відповідності прізвищ та сум у розрахункових  
і платіжних відомостях ШР - 7 

За даними перевірки 

Дата ПІБ 
За даними 
управління Разом нарахована Утримано 

Усього до 
видачі, грн. 

Відхилення 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Таблиця 5. 

Робочий документ з перевірки правильності нарахування заробітної плати за відпустку ШР - 9 

За даними перевірки 

№ ПІБ 
За даними 
управлінн

я 
Місяці для 
розрахунку 

Дні 
Коефіцієнт 
коригування 

Середній 
заробіток за 
1 кал. день 

Сума, 
грн. 

Відхилення 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Разом      

 
Таблиця 6. 

Робочий документ у правильності нарахованих та виплачених сум заробітної плати ШР - 10 
За даними перевірки 

Д
ат
а 

П
ІБ

 

З
а 
д
ан
и
м
и
 у
п
р
ав
л
ін
н
я
 

о
к
л
ад

 

р
ан
г 

в
и
с
л
у
га

 

н
ад
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а
в
к
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 ін

те
н
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в
н
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п
р
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м
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о
м
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л
ік
ар
н
я
н
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У
сь
о
го

 
н
ар
ах
о
в
ан
а,

 г
р
н
. 

Відхи

лення 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Висновки. Проаналізував структуру персоналу Управлінь м. Запоріжжя та Запорізької області, було 

розглянуто коефіцієнт обороту з прийняття та звільнення, середня заробітна плата державних службовців 
категорії «Б» та категорія «В». Також була проаналізована структура фонду заробітної плати та структура 
економія фонду оплати праці Управлінь. 

Для удосконалення документування обліку розрахунків з виплатами заробітної плати за період 
відпустки та розрахунку матеріальної допомоги, запропоновано  довідку - розрахунок виплати заробітної плати 
за період відпустки, компенсації за невикористану відпустку та довідку – розрахунок матеріальної допомоги, 
яка включає в себе необхідні реквізити для нарахування заробітної плати за період відпустки, компенсації за 
невикористану відпустку та при звільненні, а також розрахунок матеріальної допомоги.  Це допоможе 
скоротити час на формування довідок - розрахунків, попередити можливість пропуску будь-якій інформації при 
нарахуванні, так як буде використовуватися шаблон документу з вже зазначеним переліком  даних.  

У роботі удосконалена методика проведення аудиту, яка надасть змогу аудитору охопити всі аспекти 
обліку розрахунку заробітної плати, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку 
заробітної плати, охопити всі аспекти обліку розрахунку, вчасно  виявити  порушення, провести якісний аудит. 
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