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В роботі розглянуто питання документального оформлення як основного 

елементу системи внутрішнього контролю за збереженням і використанням 

ПММ. Основним документом, що регулює порядок відпускання ПММ для 

транспортних засобів є Інструкція [1].  

Згідно з вимогами п. 5 Інструкції [1], підставою для оприбуткування 

ПММ на склад підприємства є видаткова накладна постачальника, товарно-

транспортна накладна, документи, що підтверджують якість і безпечність 

товару. При надходженні нафтопродуктів матеріально відповідальна особа  

перевіряє їх відповідність кількості, сортам, маркам, зазначеним у накладній. У 

супровідних документах зазначають точне найменування, густину, 

температуру, загальну масу. До документів додається сертифікат відповідності. 

Нафтопродукти оприбутковують за типовою міжвідомчою формою № М-

7 «Акт про приймання матеріалів затвердження типових форм первинних 

облікових документів з обліку» [2].  

Для обліку видачі пального зі складу використовують лімітно-забірні 

картки форми № М-8 та М-9, Відомість на відпуск нафтопродуктів ф. № 16-НП, 

які відкривають на місяць для кожного автомобіля. Відпуск пального водіям 

здійснюється у межах ліміту, встановленого керівництвом підприємства на 

місяць. Кількість фактично виданого водіям пального фіксують у Відомості 

обліку видачі нафтопродуктів і в подорожньому листі водія. 

На підставі первинних документів, за якими на підприємстві здійснюють 

приймання і відпуск нафтопродуктів,складається Звіт про рух нафтопродуктів, 

який разом із первинними документами подається до бухгалтерії. Цей Звіт є 

підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій з руху 

нафтопродуктів. При виїзді з підприємства і після повернення водій надає до 

транспортного відділу подорожній лист, в якому проставляються дані пробігу 

автомобіля за спідометром, а також залишки пального у баках автомобіля під 

час виїзду й при поверненні. Аби уникнути зловживань з боку водіїв та 

привласнення ПММ, ці показники фіксують у диспетчерському журналі. 
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