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Змівв у версії 5.36

· Внесею зміни ДО ДОВІДЮІDВ бю4)(еІНоі ЮL1СИфІХаціі ЗГІДНО наказу ~Ш.СІ,рств., фінансів №176 ВІД 24.0J 2021 року(
ЗАВ!\НІ!\ЖJШJ НАКАЗ)
- На виконанні листа ~Іtюшрства ,t,вансів вщ 29.03.202 І № 2003(1.1)3-06 10065 ,Цодо надання шформацп про cm,
фінансування СОЦ!3.,1ЬЮІХ виплат 13 ьасцевих бюджепв на 2021 ptr' ВІJКРІmІ ана зшненс алгоритм заловвеннк звnу
для подач, до ІАС 'LOGІCA' (Звпп - Інфор11аш1 про стан фmансуваюц cow:n.НІJX вiaru1) І'J'U!Н по,,ч~ 11,11,ш:11,ш
фінаисових органів щомісячво ДО 5 ЧІ!С.,1' ІІІСІЦІ, ЩО настає за звітюGL

Змівн у версії 5.35

~,,~ LOGICA
~-..., єц for stronger publ1c finance
~ systems of ІосаІ governments

· Внесені ЗМІНІ( ДО ДОВt,:J,НІ!ІСІВ бЮ;\J<ОПІОЇ <ІUСІІфікаціі згідно наказу ~lnncr,pma фінанов №151 вщ 10.03.2021 ро,у(
ЗАВАНТ АJКІШІ Н :\КАЗ )
- Додана можливість по,:ІЮІІ .:~о ІАС 'LOGICA' ЗМІН до розпису місп,ВІІХ бю»с,rів, регламент под= інформшіі ';\о \О
ОО другого робочого ДНІ, що наст з, ~,м вагвердкенвя змін до розm~'
- Розроблено текстову mструцuо ;i,1 шсцевих фінорганів з подачі ЗІІІН ~о розпису""""'"'" бюдж,rів · !!UІШШ1

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



Е ОФІЯАНСІВ УКРАЇНИ МІНІ ЕР

від 20_р. № _ ___ від

П:ро •••• .,..._.__._ •
~••Т8.QІІО "--ОWП
проrрами «:Інфор

Київ N,

ВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ
Мінфін

•~п. М. Гр)Шtвс•mrо 12/2 м. Кнїа 01008 тел, (044) 206-59-47. факс 425-90-26
e--m•il: ш[cm(4",minfin ЄР\ ua.. км ЄДРПОУ 0001

ЇJUt) екс.nлуатац;ю отриманої компютерног
c•teтewa управління плануванн.им

». створеної в ~ам.кох Компоненти 2 Міиістсрством фінансів Укр,Іі1111 в рамках
nа.дсндс::н.ня державних

за резул-ьтатам.и випробувань,
фінансів Укрnіни від 13 серпня

з проведення випробувань
система управпіння,,

На 2

Обласн! дср,..-..в11І адмІ11Істраu1І
('Ja сп·1tском)

р.

8

О11конае•111R ор1"11.11 Кt1іес,ь11._~ї
-,ІськоТ радн (КнТвсь~--а мkьК11
ержавна ад-,і11істра1.1.іа)

НАКАЗ

фрово розвитку, цифрових тра11сформаці

пункту 2

комп·ютерну
ппвнуванням та

СІІСТСМЗ уnравлін,•• плануванням та ВІІКОІНІ.ІІІІІІМ

» (далі - ІАС <<LООІСА))).
інтегрованої інформаuіnної с11

ення 11а всіх рівнях процесу п·

експлуатащї.
реалі осяідної ц, підвишення рівня

роцесі
8 ІіІІХ,

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



з ІІО

Наказ Міністерства фінансів України

н зххо
дослілку екеп

рявлівня nлануванn11
)tkцевих бюджетів

ичио'і

N!.
з/n Найменування заходу ермін

виконання Відповідальні виконавці

} Затвердити Порядок реєстрації у 2020 році
учасників бюджетного процесу на місцевому
рівні в інформеційно-анапітичній системі
управління плавуванням та виковаві

ісцевих бюджетів «LOGICA>~t яка
впроваджена в дослідну експлуатацію (далі -

:<LOOICA>)), форму реєстрапійної картки
заяви учасника бюджетного процесу та правнла
її заповнення

2 Забезпечити інформування учасників
бюджетного процесу щодо формату обміну
інформацісю з ІАС «LOGICA»

до 31 серпня
2020 рок

до 07 вересня
2020 роху

Департамент політики міжбюджетних відносин т~
місцевих бюджетів
Департамент з питань цифрового розвитку

ифрових трансформацій і цифровізації

Департамент з питань цифрового розвитку
цифрових трансформацій і цифровізаці?

ісцеві фінансові органи

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



2

N1
/п Найменування заходу ін

виконання Відповідальні ВЮЮНЗВЦІ

3 Затвердити довідник місцева
рі І<

4

к 

,ацїї

а 2021

абезпеч
реєстрації/ перереєстрації
бюджетного процесу на 2021 рік у
уr-ворення ргашв

проведенн.11
у

б Забезпечити подання Інформації, що міститься
бюджетних запитах, поданих головними

розпорядняками коштів місцевого бюджету 11а
2021 рі

7 Забезпечити лодання інформації, ЩО міститься
в проектах рішень про місцеві бюджети на 2021

до 30 вересня
2020 року

о ЗО вересня
2020 року

до 31 грудня
2020 року

до J 1 грудня
2020 РОКУ

до 31 грудня
2020 року

Департамент політики міжбюджетних відносин та
ісцевих бюпжеті

Департамент з питань цифрового розви
цифрових. трансформацій і пифровізації

Департамент з питань цифрового роовитку,
цифрових трансформацій і цифровізації
Департамент політики міжбюджетних відносин та

ісцевих

Департамент лолігики міжбюджетних відносин та
єісцевих бюджетів

ісцеві фінансові органи

Департамент з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації

бюджетних відносин

епартамент з питань цифрового рооRитку,
цифрових трансформацій і цифровізації

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



3

·N!.
з/л нування захо

схвалених
адміністрапіями та виконавчими органами
місцевих рац

Термін
яконання Відповідальні никонавці

єіжбюпжетних відносив та

Місцеві фінансові органи

9 Забезпечити подання інформації, що міститься
Qрганами місцевого

ннях про місцеві бюджети

Забезпечити інформування щодо затвердження
ганом місцевого самоврядування рішення про

,1ісцевtrА бюджет на 2021 рі

О Забезпечити подання інформації, що міститься
в розписах місцевих бюджетів на 2021 рік

однодекни
рок після

прийняття
рішення

до 31 січня
2021 року

до28 лютого
2021 року

1 органи

партамент '3 ПИ1'ЗНЬ цифрового JХ)Звитку.
цифрових трансформацій і цифровізації

партамент політики міжбюджетних відносин та
місцевих бюджетів

тань цифрового розвитку,
ій і цифровізації

епартамент політики иіжбюпж
,1ісuев.их бюджетів

осин та

1 І. Забезпечити подан
в звітах про викон
про
місцевих

мі 31 березня
2021 рок

епартамент політики міжбюджетни
місцевих бюджетів

воснн та

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



о
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Термін
зковання Відповідальні виконавці

ніпропетровської, Львівської
ластей на 2020 рік

еркаськог Місцеві фінансові. ..ншропетровськоі,
областей

ргани. ..
ЬВІВСЬКОІ

Вінницької,
<:р1<3.СЬКОЇ

12 Забезпечити поцання інформації, що містяться
бюджетних програм гояовннх

розпорядників коштів місцевого бюджету на
2021 рік

до З 1 березня
2021

Департамент з питань цифр
цифрових транс-формацій і цифровізації

.итку

ин та
ів

і органи

13 Розробнти та впровадити в LA.C <tLOG1CA»: до 30 квітня
аналпичнз форми ви1наченН$1 ОрЇ('НТОВНИХ 2021 року
граничних показників видатків місцевог
бюджету та 1-іада.ІО:ІЯ кредитів з місцево
бюпжету ва се~дНьострокоекй nepio..a;

ії до прогнозу місцевого бюджету та
ми прогнозу місцевого бюджету

епартамент політики міжбюджетних відносин та
місцевих бюджеті

епартамент з питань цифрового розвитку
цифрових трансформаці й і пифровізації

14 Забезпечити проведення реестрації учасників
бюпжетвого процесу на 202

1.5 Забезпечити подання інформації, що міст
в на.даних головними розnор

до 31 травня
2021 року

ДО 31 ЛИПНЯ
2021 ро

партамент з питань цифрового розвиг
цифрових трансформацій і цифровізації
Департамент політики міжб
місцевих бюджетів

ві фінансові органи

етннх ві. ШІ 'Пі

епвртамент '3 пнтавь цифрового розвитку
цифрових трансформацій і цифровізапії

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/
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Найменуван.нязаходу ін
виконання Відповідальні виконавці

пропозиція по прогнозу них ВІДНОСИН та

и

1 Забезпечити подання інформації, що міститься
прогнозі місцевого бюджету. місцевими

фінансовими органами

7 Пацання інформації щодо виконання місцевих
бюджетів Віннвцької, Дніпропетровської,
Львівської та Черкаської областей у 2020 році
(оперативна інформація)

Надання інформації щодо виконання усіх
гісцевих бюджетів у 2021 році (оперативна

інформація

до ЗО вересня
2021 p<.>t.")'

остійно
до кім

2020 року

постійно
протягом
2021 року

постійно
ротяго~

2021 ро••')'

,епартаме1гr з питань цифрового розшпку.
ифрових трансформацій і цифровізації

,епартамент політики міжбюджетних відносин та
місцевих бюджеті

ісцеві фінансові органи

ржавна казначеиська

епарта
ифро

цифрового розвитку,
1 цифровізації

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



:: І
Найиекуваннязаходу І Термін

виконання
бюджетів та змінах до паспортів бюджетних
програм ГОЛОВЮ1Х розпорядників коштів
місцевих бю

20 Забезпечити проведення моніторингу постійн
виконання плану заходів протягом

2020-202
JЮЮВ

еввртвменту 3 питаю. цифрового розвит1'~,
рмаuііі і цвфІЮві,аuіі

ідповідальні виконавці

Департамент політики міжбюджетних відносин
ісцевих бюджеті в
ісцеві фінансові органв

итку,

етних відносин та

нсові органи

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



Базове Зміни

Рішення

Розписі
•ДОВІДКИ

Запити

Паспорти

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

. М. Грушевського 1212 "'· Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
е-гпаі]: infomfТa,mjnfin.go,•.ua, код ЄДРПОУ ООО 13480

від 20_р.№ _ На № від 20_ р.

епартаментв фінансів обласни
ержавних адм і11і страцШ

(за епнеком)

епартамевт фінансів виконавчого
орг-ану Київської міської' радо
(Кятвської міської державної
адміністрації)

Міністерство фінансів Україин інформує, що файловий обмін
інформацією між різними суб'єктами системи управління державними
фінансами на місцевому рівні здійснюється на основі таких наказів
Міністерства фінансів України:

-від 02.07 .20 І 8 № 59 І «Про затвердження форма-гів файлів та структури
інформаційних файлів, які завантажуються до інформаційно-аналітн•1ної
системи ведення місцевих бюджетів»;

-від 04.03.2008 № 343 «Про затвердження Порядку обміну інформацією
між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами» (зі
змінами);

-від 11.03.2008 № 373 «Про затвердження форма-гу та регламенту обміну
інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними
органами Державного казначейства України» (зі змінами).

На виконання пункту 2 розділу У Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р,
відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з
метою налагодження епсктронного обміну інформацією між Міністерством
фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні
розробляється Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів

країни та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні (далі

Д()І(УМЕНТ СЕД Мінфік АО«Щ

С..рn,фіко, 58QD9DF'I003078040000007F92.28009A20A800
Підnисуа.--... М.-nоwенмо Микола В'11tчесп~о•ич
Д-.lаtий s tJ.09..2020 17:47:14 no 11.09.2022 17:47:34 20020-ОИ/10SО4 ..д 31.03.2021

Порядок), який забезпечить безфайповий обмін цаними між Міністерством
фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні.

Оскільки основна мста розробки інформаційно-аналіп1•1ною системою
управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGlCA)> (далі -
lAC <(LOGICA)>) - це підвищення рівня автоматизації процесів у сфері
управління державними фінансами на місцевому рівні через впровадження
новітніх інформаційних тсхнологій у процесі створення бюджетних документів
та обробки даних, що містяться II них, покращення обміну інформацією з
Мінфіном, то після затвердження зазначеного Порядку буде переглянута
чинність вищезгаданих наказів Міністерства фінансів України 1-а скасований
файловий обмін.

Враховуючи зазначене, та з метою безперебійного та ефективного
впровадження ІАС «LOGlCA)) просимо забезпечити першочергове здійснення
обміну даними між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні через
ІАС «LOGlCA)), використовуючи програмне забезпечення місцевого рівня, яке
інтсгровано із системою. та поінформувати про це інших учасників бюджетного
процесу.

Директор Департамент:
з питань цифрового розвитку,
цпфрових трансформацій і пифровтзації' Микола МАТЮШЕНКО

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



Розпис місцевого бюджету 1 раз в рік,
в день затвердження керівником місцевого фінансового органу розпису місцевого бюджету

Зміни до розпису місцевого бюджету- щоденно до 16 години
не зважаючи на наявність чи відсутність в цей день змін

.JІІ Створення ввітног форми х

Вибір форми:

.w~t Кодфо~ Назва ' Примітка яwі- -
8LE0010101 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету.... Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20... .••.-8LE0020103 Помісячний розпис місцевого бюджету Наказ Міністерства фінансів України від 2 липня 2... І
8LE0020104 Зміни до розпису місцевого Dюджету
8LP0050101 Бюджетний запит. Форма 20 -1. Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 201 .. J,...
8LP0050201 Бюджетний запит. Форма 20_-2. Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 201 .. І,_ . -- - ·- .•.

При формуванні реєстру змін до розпису врахувати:

\.!.,' Уточнення

Роапи с + -точнєння

Період врахування уточнень
з 101.01.2021 І
по 125-03.2021 11!

х

::.J
Казначейство щомісяця вивіряє звітність по цих даних!
Якщо не подати своєчасно - проблеми зі звітністю та з казначейством,
(остаточна дата 4 число місяця, коли Держказначейство ще може брати дані за попередній місяць)

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/

І УВАГА!•



Перехід інформацій Мінфіну в систему LOGICA
Інформація про стви затвердження місцевих бюджетів

станом IIU 06 січня 2021 року

Стан затвердження
бюджетів
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Розподіл вільних залишків
•та перевиконання доход1в

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



Контроль дотримання за конодавства
Контроль сум проектів рішень і бюдж. запитів: 2021 рік

°' т о (Форма ---- - - виконання ciam ~,s. :§юджg-тного 'КQА~т~су~Укрсіїі!Ііітрацrконтролю
ОД Код Доходи

Найменування ознаки
території ::.. бюджету

бюджету бюджет Заг фонду Спец фондУ заг фондУ спец фонду
Додаток 1 Інд. запит О Розходженн1 Додаток 1 Інд. запит 0Розходженн, Додаток З Інд. запит О Рсзходженні Додаток З Інд. запит 0Розходженн1

v LJ 23 23000000000 Зведений бюджет
V 12 088 839103 10 507 591 091 581 248 0' 2 974 831 252 1116293 974 ··41462ї22 11655088082 10507591094 147496 988 1411763 859 1050363061 361400798

-- Черкаської област,

23 23100000000 Обласний бюджет о 1942002100 1 863 447120 78 554 980 734 978 475 735 350 475 ·372 ооо 1 938 635 420 1 863 447120 75188 300 734 978 475 734 978 475Черкаської сбпесп

v L123 23300000000 Бюджети районів vvr 379180 379180 198 ооо 183 ооо 15 ооо 379180 379180 198 ооо 183 ооо 15 оооЧеркаської обпасп

23 23304200000 Районний бюджет r 85 880 85 880 130 ооо 130 ооо 85 880 85 880 130 ооо 130 оооЗвенигородського району

D 2з 2ззо5200000 Районний бюджет г 132 400 132 400 53 ооо 53 ооо 132 400 132 400 53 ооо 53 оооЗолотоніського району

23 23315200000 Районний бюджет r 60 900 60 900 60 900 60 900Уманського району

23 23317200000 Районний бюджет г 100 ооо 100 ооо 15 ооо 100 ооо 100 ооо 15 оооЧеркаського району

v L123 23500000000 Бюджети територіальних vg 10146457 823 8 643 764 791 1 502 693 032 239 654 777 380 760 499 -141105 722 9 716 073 482 8 643 764 794 1 072 308 688 676 587 384 315 201 586 361 385 798громад у Черкаській області
Бюджет Білозірської

23 23501000000 сільської територіальної gs 66573157 66443157 130 ооо 978 ооо 1 008 ооо ·ЗО ООО 66 543 157 66443157 100 ооо 1 008 ооо 1 008 ооо
громади
Бюджет Єркіеської

23 23502000000 селищноїтериторіальної gsmt 49 ооо 588 49 ооо 588 292 ооо 292 ооо 49 ооо 588 49 ооо 588 292 ооо 292 ооо
громади
Бюджет Мокрокалиrірськоі

і 2з ззвозшооео сшьськогтеригсріапьнот gs 40 502 258 40 502 258 284 200 284 200 40 502 258 40 502 258 284 200 284 200
громади
Бюджет Тальнівської

D 2з 2з504000000 міськоТ територіепьнот gmrz 275 819153 267 645 410 8173 743 7 203 363 15377106 -11173 743 267 645 410 267 645 410 15 377106 15377106
громади
Бюджет Стеблівської

23 23505000000 селищноїтериторіальної gsmt 61498072 57 025 400 4472 672 296 ооо 4 768 672 -4 472 672 57 025 400 57 025 400 4 768 672 4 768 672
громади
Бюджет Набутівської

23 23506000000 сільської територіальної gs 46169 601 46169 601 190 900 190 900 46169 601 46169 601 190 900 190 900
громади
Бюджет Селищенської

D 2з 2з501000000 сільської територіальної gs 44010127 67 752 201 -23 742 074 220 ооо 350 ооо -130 ооо 44010127 67752 201 -23 742 074 220 ооо 350 ооо -130 ооо
громади
Бюджет РотмістрівськОІ

23 23508000000 сшьськогтеригсріапьнот gs 63189134 63189134 395 ооо 395 ооо 63189134 63189134 395 ооо 395 ооо
громади
Бюджет Шполянської

D 2з 2з509000000 міськоТ територіепьнот gmrz 297 490 710 294 065 710 З 425 ооо 2 614 050 5 939 050 ·З 325 ООО 294165 710 294 065 710 100 ооо 5 939 050 5 939 050
громади
Бюджет Степанецької

D 2з 2з510000000 сшьської теригоріальної gs 125 592 773 93 036 551 32 556 222 489 930 6 070 852 -5 580 922 120 011 851 93 036 551 26 975 300 6 070 852 6 070 852

httgs:ZZwww.faceБooк.comZaf.cк.gov.uaL



Рейтинги якості роботи фінорганів
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Файл таємного
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х
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8asayplor ver. З 1.0.О

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



:лпє ед
Регл амент

роботи сист-еми листанпійного обслуговування
з використанняl\І прог-рамно-технгчного ьсовтп.лексу

Клієнт казначейства - Казначейство»
о Час Назва операції

І. Ц'іло.побово Формування. візування та відправка
локументів користувачами (кліентами

Ц'ілолобово

електронних
у про.грамно-. .

теХН1ЧНО:\fУ коьпллексл
К'авначейс-гво».

«к.лієнт казначейства

Перегляд :користувача:\-ІИ (клієнтамн) інформаці.ї про
проходження е.-rекгронних дожументів , інформації щодо
руху коштів на рахунках., форму-вання та друк. . . ..дозсументтв. виписок з рахункm клгєнттв.

3. Після 11:00
за попередній
операційний
банківський J .лень

Отримання користувача._-чи lорганами. що контролюють
справляння
фінаНСОВИ?\ІИ

надх.опжень
органамн

- .ою.пжеттв.
виписок з

.мгсцевимн
рахун:к~в за

на.лхолженжями ою.пжеттв:
виписки лл.я завантаження зберігаються не більше

-ми квлендарннх лнлв:
виписки .лля повторного завантаження зберігаються
не більше 3-х калевшарннх днів.

4. роООЧ1 .пні
по.не.шлок - четвер
з 9:00 ло 16:30:
п'ятниця
з 9:00 ло 16:00

Прийняття електронних документів клієнтів із снстеми
лнстанційного обслуговування «Кліент казначейства -
Кнзначейс-гво» до облікових снс-гем Державної
казначейської служби України АС «Єь-Казна Дохо.::r;и»
ко.д банку 899998). АС «Є-Казна» (кол банку 8201 72).

https://www.treasury.gov.ua/ua/kliyent-kaznachejstva-kaznachejstvo
1 У згер е.лсвзггьсовзгй .лень скороЧ:'-·ється на 1 годину.

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/



:лпє ед
-хітv ~,, х •· UКR.NП: Всі новини України, х m Сайт Д/lЯ бухrалтерів бюджетн х І G план роботи бухrалтерськоrо х Імпорт документів х +
ащищено І sdo.treasury.gov.ua/ibank/modules/import/import_ext.aspx

т банкJнr Радио онлайн - сл... 6 (4) FaceЬook 0 Черкаси - офіційн... (D Сайт Ді1Я бухrалтер...

Імпорт документів
СДО Бюджетні
документи

• Імпорт бюджетlІих
докумекnв
• Проеедені б!Щ)І(еТНІ
д~

СДО: АРМ Кліе

• ЗОВНІШНІЙ переказ
• ВведенI документи
• ВНутр~шнІЙ переказ
• Моі рахунки
• Імпорт
• ВІдно!Іпення касових
видатюв
• Перfодичні платежі

• Проведені
ДсжучеtrТ11

СДО: АРМ
І(е"ріоника
• ~'ІоІ рахунки
• Проведені
дсжученти
• Введені документи

Докумени:

Планові показники:

!!!) Розпис МБ (асигнування/ вктрати); зміни (rav/rzv)
() Розпис МБ (фінансування); зміни (rof/rzf)
О РозпоДJЛи зведених показників; зміни (zv/zm)
V Індивідуальні кошториси, плани використання;

зміни {zv/lIП)

Імпорт:

Файл: І Вь~берите файл І Файл не внбран

Імпортовані файли

Дата ІМПОрту

пер~од І З почаn<у минулого тижня " j збо 22 03 2021 [З " З 1.03 2021 С3 @ ІмrюртоеанJ користувачем

І RZV24031 759 DBF (ВІД 26.03.2021 12·01 :08) v І
ПеречІПаnt

Розпис МБ (асиrнування/ вктрати); зм~ни (rov/rzv):

Очікує дат.~ NO ДатаО Статус візу створення довідки

о
о ДОкумеtіТ 142846531

Розподіли аоенувень:

о РrоподіЛИ ЮІпнувань (ДБ/МБ) (lldd)

Розпо~ння МБ:

О Розпорядження про видіЛення коштів ЗФ/СФ МБ
(асигнування) (fr)
О Розпорядження про видІпення коштів ЗФ до СФ МБ(б-т

розвитку)(fr)

• Код Код Код _ Ко~ _ Різн,
код Код ві~ом~1 одержу11с1ца програмної функціо~ЛЬ_!:К)І еконо~,ч~ розп

бюджету класифікац11 коштів клаОІфікації класмф1кац11 класифікац11

IQ П< JП)І J,<;76000(X) 23

6ООО(Х) 23

Доступні

ВНутр. нонер: 14284бSЗJ
Тип : Розпне МБ (асwнування/вкrрііТИ); знінн
(rov/rzv)
C'raryc: Проведений Казначействон
{26.03.2021 14:57:16}

Електронний кабін... r!9 Новини ~ https://portal.pfu.g ...

Імnор~уватм

Файли

157604

157604

2317330

2317330

Вмдалмтм

Вкдалмтм ВСІ

о
о

3абов • язання та матІжнІ
доручення:

О БюджетНІ зобов'язання (fu)
О Бюджетні фінансові

зобов'язання (ff)
О Пnат1жні доручення (fp)

Підnмсати

ПІДПМС<ІПІ ВСІ

3210

5000

10

12

Відnравитм

ВІДnравмтм ва

Перелік тестових п ...

Якісrь зв'язку

4

Поuпа

•ВхІдн~
• tіадІС!lаНІ
• написати листа

Сервіс-служба

Фa~r,i,, та iнm~l

~
d1ent~t1easury.oov.ua

Підказка

Оцінка сумісrності

Детальніше

Курси
валютообміннкх
операцій
ОПЕРУ ДЕРЖАВНОГО
USD 27,885
EUR 32,723

https://www.facebook.com/df.ck.gov. ua/ птк «КnІє.нт казначейства -казначе~тов "УНm-БАРС', 2009-2021 Rue 0,367



:лпє ед
раінн с. х а;·т

/1mport11m

Х G план роботи бvхгалтерського Е Х порт докуменп

єл.; (4} Faceboo Черкаси - о6іційн ... 11 Сайт для бухrалтер... [.§ Електронний кабін ... https:/ ропаі

,шорт документіо
и:~--------------------------------------------------------------------------------------

вань:
планов~ ки:

РозоодІn}1 а

ІндивІдуаnьнJ кошториси, nnани використа
ІНИ (zv/zm)

гнуsань (ДБ/МБ) (vdd)

Б:

НЯ кошпв ЗФ/0 Б
L1 бюджетна зобов'язання (fu)

Іt-1nорт:

,айп: [ Вьіберите фа..•. е внбра Імлортуватм

оо
- 1· З початку~1нулого n1жня v ]
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'

Одержано 1~/(СУ, Jt. Чеоmсах
31.03.:02112:17.ОО

ЗАТВЕРДЖУЮ

про ввлілеввя коштів зага1ьного

~RJ;!О)!ЧОЇ Код Номер особового ра.~жаКо.:! гсловного J<.UСІ!фu:ації програмно,
к розпорязняка Найменування гсловвого рошораданка видатюв та .:.,аси:ршацu реєстрашйаого J>3л:1ІБ3 rоловноrо ВнутрІІШІ!Й
зп бю;r.i.:ttюiX бюджетних ншпів крt.11пуваню1 вндагюв та КЕКВ рошоряднвка бкц..епmх юшпв Суш Прюuш 00.lШ>ВВЙ

кошпв бю;щ'!)· крелитуванвя (розпор.,цнт:а бюлжетнвх !.DШПВ номер
(КВК) (КПКВК) НЮІ-'ІОГО !)ІВЮІ)

І 2 3 4 s 6 . 8 9 10

~ешрта.\Jент соц~ t;А8582017~0J.ІІОО~ н~

ІJ3569І 76

І 796~0 8 8!324~ 1610 Ш 7~,98
1.1зj29-9~

МР
еІL-17000

Усього DlшдJJ2lШU&Шb.111J2U тисячі ф1сот двадцять п 'ять ,J).J1...2J
№lL.

(сущ с.,о!ІШІІ

Підпвсано:

Ще~і6На
010~/ll/C

ТЛЕЮ!.)!.J1Зі[lБШ.!ІJ.
(нuЬ~еІІ)ВІІІ!}Ц орrаиу Дepi.u11oi U3І\і'Іеіісьші-.1рб11, 1110 011рашо=ро:..1орх.1П1111.1

"ОПЛАЧЕНО
2021.03.3113:00:lб

Буслова Олена Анатоліївна

~acтorot!II

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/
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.києв ЗАТВЕРДЖУЮ

коштів

зп

Ксu гсловног
розпорязняка ІНа~-Ь:tн: вання ro.10E.110

бюджетних І

оряджевня
~ чісцевнх бюджетів з рахунка 3'о

»иі

Номер особового ра.~жа
реєстрашйаого J>3л:1ІБ3 rоловноrо
рошоряднвка бкц..епmх юшпв

оряднвка бюлжетнвх !.DШПВ
НЮІ-'ІОГО рІВЮІ)

Суш Прюuш
ВнутрІІШІ!Й

00.lШ>ВВЙ
номер

10

,~ІІJ3569І76
Ш 7~,98Ін~., І.13j2П

еІL-17000

Усього СшQ.ш,
№lL.

(сущ с.,о!ІШІІ

Підпвсано:

Ще~і6На
010~/ll/C

ТЛЕЮ!.)!.J1Зі[lБШШ.
(нuw•І!\ва,пu орrаиу д•pi.u11oi U3І\і'І•іісьші-.1)~~б11, 1110 011рашо= ро:..1орх.1П1111.1

"ОПЛАЧЕНО
2021.03.3113:00:lб

Буслова Олена Анатоліївна
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Бюджетний кодекс України
Стаття 80, Частина 2

Казначейство України складає та подає
відповідним місцевим фінансовим
органам звітність про виконання
місцевих бюджетів за встановленими
формами

Наказом Державної казначейської служби України від 08.02.2021 № 30 внесено ряд змін до
наказу від 06.02.2018 № 36, відповідно до яких (пункт 3.12), місячна, квартальна та
річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим
органам в електронному вигляді із застосуванням АС "Є-Звітність". У разі
неможливості подання органами Казначейства бюджетної звітності із застосуванням АС
"Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених
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ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАІНИ

.t. Є-ЗВІТНІСТЬ

Звітна дата: 01.03.2021
~ ~ ЛосьСВ .,

Департамент фінансів ЧОДА
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'-' Звітність Місцевого v
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про виконання

Державного

бюджету України

(ЗБ.ДБ, МБ)

~ Перегляд звітності_,~

про виконання МБ

» Звітність про
виконання місцевих
бюджетів

01.03.2021 • місячна •. 23000000000 - Зведений бюджет Черкаської області

Бюджетна звітність.. •

23000000000 - Зведений бюджет Черкаської області

23100000000 - Обласний бюджет Черкаської області

23200000000 - Зведені бюджети міст обласного значення

~ 23300000000 - Бюджети районів Черкаської області

23500000000 - Бюджети територіальних громад у Черкас

https://www.facebook.com/df.ck.gov.ua/

Форма :\о 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (Загальний фонд)

Звітна дата: 01.03.2021
Періо.:шчність: місячна

Форма .і\о 7мб ,,Звіт про бюджетну заборгованість" (Спеціальний фонд)

Звітна дега: 01.03.2021
Періодичність: місячна

Форма :\о 7-lмб ,,Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами "
(Спепіальнпй фонд)

Звітна дата: 01.03.2021
Періодичність: місячна

Форма :\о 7-lмб "Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами "
(Загальний фонд)

Звітна дега: 01.03.2021
Періодичнісгь: місячна

(2ммб Доколи) Звіт про виконання місцевих бюджетів

Звітна дата: 01.03.2021
Періодичність: місячна

(2м:мб Видатки) Звіт про виконання місцевих бюджетів

Звітна дага: 01.03.2021
Періоднчвість: місячна

(2ммб Кредитування) Звіт про виконання місцевих бюджетів

Звітна дата: 01.03.2021
Періодичність: місячна

(2м:мб Фінансування бюджету) Звіт про виконання місцевш бюджетів

Звітна лата: 01.03.2021
Періодичність: місячна
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