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Добробут суспільства, успішність національної еконо-
міки, обороноздатність держави та інші важливі аспекти 
ефективного функціонування сучасного суспільства безпо-
середньо залежать від результатів виконання бюджету. Та-
кий процес передбачає постійних рух фінансових ресурсів, 
дотримання комплексу визначених процедур і здійснення 
різних операцій. Головна мета при цьому виходить далеко 
за межі забезпечення оперативності та своєчасності розра-
хункових операцій. Врахування особливостей роботи саме з 
суспільними фінансами покладає на учасників цього процесу 
значну відповідальність та розвиває мету побудови системи 
касового виконання бюджету. Відтак вона має відповідати 
ще й сучасним уявленням щодо ефективного управління сус-
пільними фінансами – дотримання високих стандартів тран-
спарентності, забезпечення суб’єктів управління розгорну-
тою та оперативною інформацією, відповідність суспільним 
запитам щодо бюджетної прозорості тощо.

Країни застосовують різні підходи до побудови моделей 
касового виконання бюджету з огляду на історичний досвід, 
сформовані умови публічного управління, особливості розви-
тку фінансової системи, запити суспільства тощо. Часто для 
таких цілей утворюють окремий державний орган – казна-
чейство. З огляду на суспільно-політичні та економічні об-
ставини, які склалися в перші роки після проголошення не-
залежності України, наявні в той період виклики і загрози 
та визначені пріоритети системи управління суспільними 
фінансами, у 1995 р. було ухвалено рішення про утворення 
Державного казначейства України. За двадцятип’ятирічну 
історію свого розвитку цей державний орган пройшов інтен-
сивний шлях еволюції, розширення повноважень і посилення 
ролі в управлінні бюджетними коштами.

Сьогодні державне казначейство є сучасним органом 
управління бюджетом, що не лише проводить розрахункове 
обслуговування клієнтів, а й наділений широкими контроль-
ними повноваженнями, здійснює комплекс операцій щодо 
обліку і звітності, управляє акумульованими на єдиному 
казначейському рахунку великими обсягами коштів, гене-
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рує значні масиви актуальної інформації. Успішне функці-
онування сучасної казначейської установи безпосередньо 
пов’язане з професіоналізмом його працівників. Визначені 
законодавством повноваження та передбачені програмними 
документами заходи формують потребу в підготовлених фа-
хівцях, які мають не лише необхідний багаж знань, а потрібні 
навички їхнього застосування у практичній діяльності. 

Підручник «Казначейська система» охоплює спектр ді-
яльності державного казначейства, ознайомлює читача з осо-
бливостями здійснення комплексу операцій із бюджетними 
ресурсами. Він дасть змогу збагнути тренди розвитку каз-
начейської системи, зрозуміти повноваження органів казна-
чейства та послідовність організації операцій із бюджетними 
коштами, дізнатись про особливості взаємодії органів казна-
чейства з іншими суб’єктами управління бюджетом та інші 
аспекти функціонування казначейської системи.

Послідовно викладений матеріал, ілюстрований рисун-
ками та схемами, полегшує сприйняття інформації та за-
безпечує її ґрунтовне засвоєння. Автори книги прагнули не 
лише висвітлити питання функціонування казначейської 
системи, а й окреслити вектори її розвитку. Адже в еру ін-
формаційних технологій кардинальних трансформацій за-
знаватимуть також підходи до управління бюджетними 
коштами, зросте потреба у використанні громіздких маси-
вів даних і можливості їхнього опрацювання, застосовува-
тиметься штучний інтелект, здійснюватимуться інтеграція 
різних інформаційних систем та їхня успішна взаємодія. 
Запропонований підручник допоможе здобути необхідні 
знання студентам, що сприятиме їхньому становленню як 
всебічнорозвинених особистостей і кваліфікованих фахів-
ців казначейської справи.



Перші згадки щодо інституту казначейства зафіксова-
ні в період Київської Русі за правління Ярослава Мудрого. 
Княжа казна тих часів була сховищем матеріальних ціннос-
тей. Тоді не було розмежування між коштами держави і кня-
зя. Княжа казна наповнювалася як натурою (збіжжя, худоба, 
шкіра), так і грішми. До казни надходили: мито, яке сплачу-
валось на державних кордонах; торгове мито у містах; судові 
мита за лиття срібла, утримання солеварень, корчм;  штра-
фи; дарунки князям та воєнна здобич. Для того, щоб напо-
внити князівську скарбницю, на населення накладали різні 
додаткові трудові повинності (будівництво доріг і мостів) та 
податки. Княжий двір і насамперед військо використовува-
ли всі доходи княжої скарбниці.

Суспільні фінанси Галицько-Волинської держави мали 
спільні риси з фінансами Київської Русі. Основні доходи дер-
жавної скарбниці формувалися через збирання данини на-
турою та грошима. Князь Галицько-Волинського князівства 
розпоряджався державними доходами, а державна скарбни-
ця не була відокремлена від княжої. Доходи князівств засто-
совувались переважно для будівництва замків, мостів, доріг, 
культових споруд, на ведення воєн, утримання війська. З 
часу завоювання Галичини і частини Волині польським коро-
лем Казимиром Великим Україна почала втрачати свою са-
мостійність, а з нею – суверенні державні фінанси.

В історії розвитку суспільних фінансів України важли-
ву роль відіграли процеси державотворення, які відбувалися 
у період Запорозької Січі (кінець XV – кінець XVІІІ ст.). В 
той час було утворено гетьманську військову скарбницю, яка 
формувалася з доходів від промислової експлуатації рибаль-
ських і мисливських угідь, земель і хуторів та ін.

Розділ 1
СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК  

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ

1.1. Історичні витоки започаткування інституту казначейства
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Вважається, що саме у Запорізькій Січі були сформовані 
основи справжньої Української державності. На організацію 
фінансових відносин Запорізької Січі значний вплив мали 
фіскальні інститути київської, польської та литовської доби в 
розвитку України. До скарбниці надходили гроші та цінності, 
в т. ч. містились військові регалії, якими розпоряджався кіш; 
у ній також зберігалися бойові припаси і зброя. 

Основними джерелами наповнення скарбниці Запорізь-
кої Січі були: 

 ● кошові регалії та домени (доходи від використання 
природних угідь);

 ● військова здобич; 
 ● королівська субсидія, царська та гетьманська плат-

ня (допомога у відповідні часи від Польщі, Росії, 
Гетьманщини);

 ● військовий оклад (податок з козаків);
 ● мито (за перевезення товарів територією Запорізь-

кої Січі);
 ● господарська десятина та медове (податки з хуто-

рів, млинів, пасік тощо);
 ● торгове (податок з крамарів); 
 ● куфовий збір (податок зі спиртних напоїв); 
 ● податок з шинків; 
 ● подимне (податок з підданих війська); 
 ● мостове (плата за перевезення через річки); 
 ● орендна плата (податок за крамниці та вантажні 

човни);
 ● руга, роковщина (податок на утримання церкви і 

духівництва);
 ● інші доходи (безгосподарне і конфісковане майно, 

судові штрафи, викуп за полонених тощо).

Січовий скарбник (шафар) приймав доходи, видавав 
гроші та речі, вів облік касових сум і матеріальних цінностей, 
складав звіти кошовому та козацькій раді. Військові дохо-
ди в Запорізькій Січі витрачалися на купівлю продовольчих 
товарів, бойових припасів, утримання військової старшини, 
духовенства, послів, побудову човнів.

У період Гетьманщини за правління Богдана Хмель-
ницького проведено масштабну дипломатичну акцію для 
зміцнення української державності. Гетьман вважав фінан-
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сову сферу держави однією з основних у своїй діяльності та 
контролював її особисто. У 1654 р. була введена посада ге-
нерального підскарбія, який відповідав за стан фінансів ко-
зацького війська, встановлював мито, розподіляв гроші та 
натуральні податки. Б. Хмельницький вперше створив струк-
тури, які працювали суто на державу, – це митна, фінансова, 
поштова, судова служби.

До державної скарбниці надходили: доходи від торгів-
лі (помірне, повідерне, возове та ін.), сільськогосподарських 
промислів і земель, податки (від хати, двору, на утримання 
війська та ін.), прикордонне мито. Кошти скарбниці пере-
важно витрачали на військові потреби, утримання гетьмана 
і послів, плату вищій військовій старшині та адміністрації. 

Державна скарбниця та фінанси України в середині 
XVII ст. були добре організовані. Разом з тим, робилися спро-
би відокремити державний скарб від гетьманського. Впер-
ше це відбулося за гетьмана Івана Брюховецького, який в 
умовах залежності від Росії передав державні кошти до Мос-
ковської царської скарбниці. Проте за часів Івана Мазепи 
відбувся зворотний процес об’єднання державних і гетьман-
ських коштів.

Черговий раз відокремити державні та власні кошти 
спробував у 1710 р. гетьман Пилип Орлик, уклавши із запо-
різькими козаками угоду, що мала назву «Конституція права 
і вольностей Війська Запорізького» (рис. 1.1), відповідно до 
якої державний скарб відокремлювався і передавався у роз-
порядження генерального підскарбія.

Гетьман Данило Апостол також спробував реорганізу-
вати державні фінанси; він відстоював повернення Україні 
колишніх самостійних прав. Проте наміри гетьмана не мали 
успіху і натомість відбулося посилення контролю за гетьман-
ськими фінансами і запровадження не одного, а двох під-
скарбіїв (одного від царського уряду); мито за товари, які 
ввозилися в Україну, мали поповнювати царську казну; геть-
ман був позбавлений права вести дипломатичні переговори; 
генеральну старшину та полковників затверджував цар. 

У підсумку царському уряду було передано державу 
скарбницю України. Спеціальні інструкції регулювали діяль-
ність підскарбіїв: керівництво збиранням грошових і нату-
ральних податків, їхні витрати, контроль над підпорядкова-
ними їм органами та фінансами магістратів.
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Гетьман Кирило Розумовський також мав наміри відсто-
ювати фінансову автономію України, проте його дії не були 
успішними. Царський указ 1754 р. вимагав від гетьмана по-
давати російському уряду фінансові звіти про доходи та ви-
трати Гетьманщини. Фінансова система України після ска-

 
 
 

Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості 
паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між 
генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною 

згодою з обох сторін

Затверджені при вільному обранні формальною присягою від того ж Ясновельможного 
Гетьмана  

Підтверджені 5 квітня 1710 року від Різдва Христового 

ІХ 
«Оскільки раніше у Війську Запорізькому завжди були генеральні підскарбії, які 

військовим скарбом, млинами, прибутками до військової скарбниці завідували та з відома 
гетьмана ними розпоряджалися, то й тепер загальним договором встановлюється та 
неодмінно узаконюється такий порядок, щоб після звільнення, дасть Бог, Вітчизни нашої від 
ярма московського, за згодою гетьмана та загальним рішенням був обраний генеральний 
підскарбій – людина значна, заслужена, маєтна та добросовісна, яка б наглядала за 
військовим скарбом, млинами та завідувала усілякими прибутками державними і з 
гетьманського відома направляла їх на потреби громадські та військові, а не на приватні. 

Сам же Ясновельможний гетьман не повинен мати жодного відношення до 
військового скарбу і не витрачати ці кошти на власні потреби, а має задовольнятися 
прибутками й доходами, передбаченими для гетьманської особи і булави. Це – індукти, збори 
з полку Гадяцького, сотні Шептаківської, маєтків Почепівських й Оболонських та інших, які 
здавна ухвалені та затверджені на уряд гетьманський. Більше ж державних маєтностей та 
угідь Ясновельможний гетьман не має права ані самовільно собі привласнювати, ані 
роздавати іншим людям, менш заслуженим у Війську Запорізькому, а особливо ченцям, попам, 
бездітним вдовам, дрібним громадським і військовим урядникам, слугам своїм та приватним 
персонам для якихось потреб. 

Не тільки при гетьмані генеральний підскарбій, який пильнуватиме за військовим 
скарбом, має обиратися і залишатися там, де буде гетьманська резиденція, а й у кожному 
полку має бути два підскарбія. Це так само люди значні та багаті, які обиратимуться 
загальною ухвалою полковника, старшини військової та громади. Вони мають бути обізнані 
про полкові і міські прибутки та громадські податки, наглядатимуть за ними, матимуть у 
своєму розпорядженні та кожного року звітуватимуть. Полкові підскарбії, підлеглі 
безпосередньо генеральному підскарбію, повинні будуть у своїх полках про прибутки, що 
належать до скарбу військового, знати, збирати та у руки генеральному підскарбію 
здавати. Пани полковники також не повинні цікавитися скарбницями полковими, а 
задовольнятися своїми прибутками та маєтностями відповідно до їх посад» 

Рис. 1.1. Стаття 9 Конституції Пилипа Орлика 1710 р.
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сування у 1764 р. гетьманства була об’єднана з фінансовою 
системою Російської імперії.

Прообразом сучасного казначейства в Російській ім-
перії була камер-колегія – орган вищого управління, який 
контролював усі доходи держави. Верховним органом фі-
нансового управління був Сенат, до складу якого увійшли: 
камер-колегія; штатс-контора, що відповідала за здійснен-
ня видатків; ревізіон-колегія, до якої в кінці року всі уста-
нови подавали звіти про рух коштів. Відбулося розширення 
повноважень камер-колегії, до яких віднесено складання 
витратної частини бюджету, проведення ревізій доходів і 
витрат.

Пізніше в губернських містах були створені казенні па-
лати, яким підпорядковувалися губернські та повітові казна-
чейства. Визначено основні повноваження казенних палат: 
збір доходів; витрачання коштів; облік доходів і видатків 
державних установ; складання щорічних звітів про доходи 
та видатки кожного повіту губернії; контроль справляння по-
датків і зборів з населення. 

Для прийому та зберігання грошових коштів було створе-
но посаду губернського казначея, якому підпорядковувався 
повітовий казначей. У 1797 р. запроваджується посада дер-
жавного казначея, який відповідав за ведення рахівництва. 
Отже, фінансове управління у державі здійснювалось казен-
ними палатами під наглядом державного казначея, який був 
головним рахівником країни.

У 1821 р. у Росії у складі Міністерства фінансів створе-
но Департамент державного казначейства як спеціальний 
фінансовий орган, основними завданнями якого були такі: 
контроль за надходженням і витрачанням коштів усіх каз-
начейств; ведення обліку всіх надходжень та витрат держа-
ви. Департамент державного казначейства проіснував до 
1.02.1918 р.

У Російській імперії місцеві (губернські та повітові) каз-
начейства і центральне, тобто Головне казначейство, під-
порядковувались Департаменту державного казначейства 
Міністерства фінансів та Казенній палаті. Саме в цей пері-
од запроваджується казначейська система касового вико-
нання бюджету. Діяльність повітових і губернських казна-
чейств була під контролем місцевих і центральних органів 
влади. Доходи державної казни поповнювались за рахунок 
прямих податків (земельний і державний промисловий по-
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даток), подвірних зборів і повинностей. Наприкінці XIX ст. 
у доходах казни зростає частка непрямих податків, а саме: 
доходу від спиртних напоїв та акцизів на вино, тютюн, газ, 
цукор.

Із розвитком фінансових відносин дедалі більшу роль у 
виконанні бюджету відігравали банківські установи. Казна-
чейство почало також виконувати деякі функції банків: роз-
поділ земельних зборів у певному співвідношенні між дер-
жавною казною і земствами, інкасація векселів, операції між 
фізичними і юридичними особами, покупка та продаж біле-
тів державного казначейства.

Зміцнення ролі казначейства в управлінні державними 
фінансами спостерігалося на початку XX ст. У цей час у ві-
данні Департаменту державного казначейства Міністерства 
фінансів Російської імперії перебувало більше 700 казна-
чейств, які підпорядковувались казенним палатам. Органи 
казначейства забезпечували: надходження та зберігання 
доходів, здійснення видатків, облік руху державних коштів, 
продаж бланків, гербових марок, купівлю-продаж цінних 
паперів, видачу комерційних кредитів.

У 1918 р. в Українській державі часів гетьмана Пав-
ла Скоропадського було проведено низку заходів у фінансо-
во-фіскальній сфері. Так, відбулося введення та зміцнення 
національної валюти, функціонувала Державна скарбниця, 
Український державний банк, митна і податкова служби. 
Все це сприяло зміцненню фінансового становища молодої 
держави.

Законодавче забезпечення функціонування банківської 
системи України було започатковане Законом Української 
РСР «Про банки та банківську діяльність» від 20.03.1991 р., 
згідно з яким запроваджено дворівневу банківську систему, 
що складалася з НБУ та комерційних банків різних видів і 
форм власності. До компетенції банків віднесено проведен-
ня операцій щодо касового виконання державного бюдже-
ту за дорученням НБУ. Однією з функцій НБУ визначено 
створення державної скарбниці республіки й організація її 
діяльності.

Банківська система касового виконання бюджету мала 
певні недоліки, оскільки бюджетні кошти зосереджувались 
у комерційних банках, для яких виконання бюджету не було 
пріоритетним напрямом діяльності, що ускладнювало облік 
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бюджетних коштів і контроль з боку держави за їхнім ви-
користанням. Крім того, кошти на заплановані витрати ви-
ділялися незалежно від їхнього фактичного надходження до 
бюджету. 

У 1993 р. запроваджена єдина система касового вико-
нання бюджету. Указом Президента України № 219/93 від 
18.06.1993 р. «Про порядок виконання Державного бюдже-
ту України» з 1 липня 1993 р. касове виконання бюджету 
здійснював Національний банк України через регіональні 
управління та уповноважені комерційні банки. З метою за-
безпечення ефективного управління та посилення контролю 
за доходами і видатками державного бюджету фінансуван-
ня витрат проводилося в межах доходів, що надійшли до 
державного бюджету.

Створення казначейства України припало на той пе-
ріод розбудови молодої держави, коли старі методи фінан-
сового управління втратили ефективність, а дієвість нових 
не забезпечувалась через відсутність відповідних організа-
ційних структур. Указом Президента України № 335/95 від 
27.04.1995 р. було утворено Державне казначейство Украї-
ни (рис. 1.2). Постановою Кабінету Міністрів України № 590 
від 31.07.1995 р. було затверджено Положення про Держав-
не казначейство України.

З часу створення казначейства цей орган державного 
управління пройшов тривалий період становлення та роз-
витку. Сьогодні Державна казначейська служба України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через міністра фінансів, який реалізує державну політику у 
сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Діяльність каз-
начейства регламентується Положенням про Державну каз-
начейську службу України, затвердженим Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 215 від 15 квітня 2015 р.
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Указ Президента України  
Про Державне казначейство України 

З метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення 
оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті 
України п о с т а н о в л я ю:  

1. Утворити Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.
Установити, що систему Державного казначейства України становлять Головне управління 

Державного казначейства України та його територіальні органи – управління Державного казначейства 
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, 
містах і районах у містах. 

Державне казначейство України фінансується за рахунок Державного бюджету України. 
Державне казначейство України, його органи є юридичними особами, мають розрахункові та інші 

рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. 

2. Основними завданнями Державного казначейства України є:
– організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим;
– управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, та

коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період; 
– фінансування видатків Державного бюджету України;
– ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан

виконання Державного бюджету України; 
– здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного

законодавства; 
– розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових 
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України; 

– здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;
– розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та

організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ та 
організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів. 

3. Кабінету Міністрів України:
– затвердити в місячний строк Положення про Державне казначейство України;
– визначити розмір асигнувань на утримання Державного казначейства України в межах видатків,

передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік на утримання органів державної виконавчої влади; 
– вирішити у тримісячний строк організаційні питання щодо забезпечення умов діяльності

Державного казначейства України, в тому числі про виділення у місті Києві приміщення для розміщення 
апарату Головного управління Державного казначейства України; 

– утворити в місячний строк міжвідомчу робочу групу із залученням провідних учених і фахівців для
розробки до 1 липня 1995 року механізму функціонування системи Державного казначейства України, його 
комп’ютеризації та підготовки пропозицій про внесення відповідних змін до законодавства України. 
Випробування цього механізму провести у місті Києві, Чернігівській області та на базі Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

– виконавчим комітетам Київської міської та Чернігівської обласної Рад, Міністерству охорони
здоров’я України, Міністерству України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС ужити відповідних організаційних та фінансових заходів щодо випробування механізму 
функціонування системи Державного казначейства України. 

4. Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим комітетам місцевих Рад забезпечити
територіальні органи Державного казначейства України службовими приміщеннями та створити належні 
умови для їхньої роботи. 

Президент України Л. КУЧМА      м. Київ, 27 квітня 1995 року № 335/95 

Рис. 1.2. Указ Президента України  
«Про Державне казначейство України» від 27 квітня 1995 р.
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1.2. Системи касового виконання бюджету,  
їхні переваги та недоліки

Система (давньогрец. «σύστημα» – «сполучення», «ціле», 
«з’єднання») – це множина взаємопов’язаних елементів, що 
утворюють єдине ціле, взаємодіють із середовищем та між 
собою і мають мету. Системою називають багато різних як 
фізичних (транспортна система, система керування базами 
даних тощо), так і логічних (банківська система, політична 
система, фінансова система тощо) понять.

Інакше кажучи, система – це сукупність елементів чи 
учасників певного середовища, зв’язки між якими з’єднують 
їх у певну логічну структуру. Особливостями системи є її ці-
лісність, певна відокремленість від навколишнього середови-
ща й одночасно наявність зв’язків із ним, а також націленість 
системи на забезпечення реалізації конкретної мети.

Для розуміння системи касового виконання бюджетів не-
обхідно з’ясувати зміст термінів «виконання бюджету» та «об-
слуговування бюджету». Виконання бюджету – це одна із стадій 
бюджетного процесу. На цій стадії відповідними уповноваже-
ними органами забезпечується надходження запланованих по-
датків, зборів і обов’язкових платежів, відкриття/виділення 
асигнувань головним розпорядникам коштів для забезпечення 
виконання бюджетних програм, безпосереднє використання 
асигнувань відповідно до установлених порядків і цілей. 

Касове обслуговування бюджету визначають як:
 ● розрахунково-касове обслуговування розпорядни-

ків та одержувачів коштів, а також інших клієнтів;
 ● контроль за здійсненням бюджетних повноважень 

при зарахуванні надходжень бюджету, реєстра-
ції взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками 
і одержувачами бюджетних коштів та здійсненні 
платежів за цими зобов’язаннями або для їхнього 
погашення;

 ● ведення бухгалтерського обліку та складання звіт-
ності про виконання бюджету;

 ● здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

Отже, касове обслуговування бюджету є окремою скла-
довою або елементом системи касового виконання бюдже-
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ту. Система виконання бюджету за кількістю чи множиною 
пов’язаних між собою елементів чи учасників, взаємозв’язків 
між ними, внутрішнім і зовнішнім середовищем є набагато 
ширшою і значущою за сутністю. 

Кожна з країн залежно від економічних, історичних та 
національних особливостей використовує різні системи ка-
сового виконання бюджетів. Розрізняють три системи ка-
сового виконання бюджету залежно від механізмів їхнього 
обслуговування, розрахунково-касового обслуговування при 
виконанні видаткової частини бюджетів і обслуговування за 
доходами та іншими надходженнями: банківська, казначей-
ська і змішана (рис. 1.3). 

В Україні при виконанні державного і місцевих бюдже-
тів застосовується казначейське обслуговування бюджетних 
коштів. Казначейство України забезпечує казначейське об-
слуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 
казначейського рахунка, відкритого у Національному банку 
України. Однак ця система виконання бюджетів в Україні 
застосовувалася не завжди і пов’язано це передусім з істо-
рією соціально-економічних відносин, розвитком інституцій 
самостійної держави, інформаційно-технічних технологій.

Як відомо з історії, Україна була однією із 15 республік, 
що входили до складу СРСР. На той час касове виконання 
державного бюджету здійснював Держбанк СРСР. Оскільки 
система розрахунків була одна, то на території СРСР діяла 
єдина грошова одиниця «карбованець», центр прийняття гло-
бальних управлінських рішень теж був один і знаходився не 
в Україні, тому побудова іншої системи виконання бюдже-

СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

БАНКІВСЬКА ЗМІШАНА КАЗНАЧЕЙСЬКА 

ЗАЛЕЖНО ВІД МЕХАНІЗМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Рис. 1.3. Системи виконання бюджету
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тів була неможливою. Крім цього, впровадженню банківської 
системи виконання бюджетів сприяв фактор власності: дер-
жавна форма власності домінувала над іншими, а банки пе-
ребували тільки в державній власності. В Українській РСР, 
як і в інших республіках СРСР, був створений Український 
республіканський банк Держбанк СРСР.

Банківська система виконання бюджету передбачала 
створення кошторисних відділів з обслуговування централь-
них державних і місцевих установ, які здійснювали планове 
кредитування народного господарства, організацію грошо-
вого обігу та розрахунків, касове виконання бюджету і про-
ведення міжнародних платежів. Крім цього, Держбанк СРСР 
здійснював певні функції державного фінансового контролю 
і на той час повністю забезпечував обслуговування бюдже-
тів, установ, які утримувалися з цих бюджетів.

Розвиток демократичних процесів, політичних, міжна-
родних, суспільних та економічних відносин пришвидшив 
розвиток банківської системи і в 1988 р. у Москві розпочала-
ся реєстрація перших українських комерційних банків. Вони 
створювалися переважно як міністерські або галузеві банки. 

Законодавче забезпечення функціонування банківської 
системи України було започатковане разом з ухваленням За-
кону Української РСР № 872-ХІІ від 20.03.1991 р. «Про банки 
та банківську діяльність». На базі Українського республікан-
ського банку Держбанку СРСР утворено Національний банк 
України.

Згідно з цим законодавчим актом банківська система 
була дворівневою і складалася з Національного банку Украї-
ни та комерційних банків різних видів і форм власності. Од-
нією з функцій банків було проведення операцій з касового 
виконання державного бюджету за дорученням НБУ. Однією 
з функцій Національного банку України було створення дер-
жавної скарбниці республіки й організація її діяльності.

Вищезазначеним законом було передбачено особливі від-
носини з бюджетом республіки. Крім касового виконання дер-
жавного бюджету, за рішенням Верховної Ради Української 
РСР, НБУ міг надавати Міністерству фінансів Української РСР 
кредит на загальних умовах. Національному банку України було 
заборонено фінансування дефіциту державного бюджету. НБУ 
разом із комерційними банками здійснював обслуговування 
державного боргу, виконуючи операції, пов’язані з розміщен-
ням державних позик, їхнім погашенням і виплатою відсотків.
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При банківській системі касового виконання державно-
го бюджету НБУ та комерційні банки приймали і зарахову-
вали податки, збори й обов’язкові платежі на рахунки відпо-
відних бюджетів; розподіляли доходи між рівнями бюджетів 
відповідно до нормативів, затверджених Верховною Радою 
України, Верховною Радою Республіки Крим і місцевими ра-
дами; перераховували бюджетні кошти міністерствам, відом-
ствам, установам, організаціям; проводили розрахунково-ка-
сове обслуговування бюджетних установ та організацій; вели 
облік доходів і видатків відповідних бюджетів і складали звіт 
про касове виконання бюджетів; звіряли облікові дані про 
видатки зі звітними даними бюджетних установ.

Як видно з рис. 1.4, банківська система касового вико-
нання бюджету мала значні недоліки. Бюджетні кошти зо-
середжувались у комерційних банках, для яких виконання 
бюджету не було пріоритетним напрямом діяльності. Еконо-
мічна самостійність комерційних банків щодо розпоряджан-
ня банківським капіталом і залученими коштами, наявність 
безлічі бюджетних рахунків, відкритих установам, що з них 
утримувалися, призвели до послаблення обліку бюджетних 
коштів та до усунення комерційних банків від здійснення 
контролю за їхнім використанням.

Запровадження з 1.07.1993 р. єдиної системи касово-
го виконання бюджет сприяло вдосконаленню банківської 
системи. Згідно з Указом Президента України № 219/93 від 
18.06.1993 р. «Про порядок виконання Державного бюдже-
ту України» і положеннями Тимчасових методичних вказі-
вок «Про порядок касового виконання Державного бюджету 
України за доходами та видатками» з 1 липня 1993 р. касове 
виконання бюджету здійснював Національний банк України 
через свої регіональні управління та уповноважені комерцій-
ні банки.

Регіональні управління Національного банку України 
згідно з Положенням НБУ № 39 від 12.06.1993 р. обслуго-
вували установи державної влади та державного бюджету, 
організовували ведення операцій щодо касового виконання 
державного бюджету, подавали звітність за цими операція-
ми НБУ та фінансовим органам на місцях.

З 1.07.1993 р. фінансування витрат Державного бюдже-
ту України проводилося в межах доходів, що реально надій-
шли до держбюджету. Такий порядок забезпечував ефектив-
не управління доходами і видатками, посилення контролю за 
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надходженням, цільовим і економним використанням дер-
жавних коштів. Облік доходів здійснювався через банківську 
систему. Було встановлено порядок і систему контролю про-
ходження і виконання в установах банків платіжних дору-
чень за доходами і видатками Державного бюджету України. 
НБУ щомісячно та щорічно подавав Міністерству фінансів 
України звіти про доходи держбюджету і щоденну інформа-
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1. Сплата платежів до бюджетів.
2. Отримання інформації про надходження у вигляді звітів та виписок з рахунків.
3. Отримання інформації про надходження у вигляді звітів та виписок з рахунків.
4. Отримання інформації про надходження у вигляді звітів та виписок з рахунків.
5. Подання платіжних доручень для перерахування коштів на рахунки міністерств, відомств, що відриті в комерційних банках.
6. Перерахування коштів з рахунків Міністерства фінансів для утримання міністерств, відомств та установ і організацій, що 

утримуються з державного бюджету.
7. Отримання інформації про надходження і використання коштів відповідно до планових показників.
8. Подання платіжних доручень на фінансування підпорядкованих установ, підприємств і організацій.
9. Подання платіжних доручень установами, підприємствами і організаціями з метою оплати товарів, робіт, послуг й інших 

витрат згідно з кошторисами.
10. Подання платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки установ, підприємств і організацій, що утримуються 

з місцевого бюджету, відповідно до кошторисів.
11. Інформація про надходження і використання коштів у вигляді виписок з рахунків.
12. Подання платіжних доручень установами, підприємствами і організаціями з метою оплати товарів, робіт, послуг й інших 

витрат згідно з кошторисами.
Повернення невикористаних коштів з рахунків установ, підприємств і організацій, що утримувалися з бюджетів, у кінці 

бюджетних років здійснювалося банками України в порядку, зворотному до отримання коштів но рахунки бюджетів. 

Рис. 1.4. Схема банківської системи виконання бюджетів
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цію про залишки коштів на єдиному рахунку «Кошти Дер-
жавного бюджету України». 

Цей удосконалений порядок касового виконання бюдже-
ту мав також недоліки: кошти сконцентровувались на рахун-
ку Міністерства фінансів України, проходили низку процедур 
щодо їхнього руху по вертикалі, здійснювали зворотний шлях 
на рахунки бюджетних установ. Таким чином, значно зни-
жувалась оперативність в управлінні бюджетними коштами. 
Крім цього, установи банків, зв’язку й інші порушували тер-
міни перерахування коштів.

Для усунення зазначених недоліків необхідно було змі-
нити порядок касового виконання бюджетів і сформувати 
спеціальний орган і відповідний механізм виконання бюдже-
ту.  Указом Президента України в квітні 1995 р. створено 
Державне казначейство України, на яке покладалась функ-
ція касового обслуговування Державного бюджету України. 
Основною метою створення казначейства визначено забез-
печення ефективного управління коштами Державного бю-
джету України, підвищення оперативності у фінансуванні 
видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у 
Державному бюджеті України.

Поступово повноваження щодо управління бюджетни-
ми коштами відкриттям рахунків для обслуговування дер-
жавного бюджету в НБУ та його територіальних органах 
Міністерством фінансів України було передано Державному 
казначейству України. Система обслуговування бюджетів ор-
ганів місцевого самоврядування залишилася такою самою, 
як і була.

Кардинальні зміни відбулися у 2001 р. зі зміною статусу 
Державного казначейства України. В цьому році казначей-
ство із клієнта Національного банку України стало учасником 
системи електронних платежів НБУ, тобто отримало право 
відкрити Єдиний казначейський рахунок (кореспондент-
ський рахунок) у НБУ, функціональну можливість всі аналі-
тичні рахунки з обліку доходів державного і місцевих бюдже-
тів відкрити на своєму МФО (код банку) і видаткові рахунки 
для розпорядників та одержувачів коштів тільки державного 
бюджету. 

Отже, можна вважати, що в Україні з цього часу почала 
діяти змішана система виконання бюджетів, а саме казна-
чейська і банківська (рис. 1.5).
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Зміну статусу казначейства і перехід на змішану систему 
виконання бюджетів зумовило ухвалення таких нормативно-
правових актів:

 ● Бюджетного кодексу України, або «першої Консти-
туції» в питаннях регулювання бюджетних право-
відносин, що діяв на території України і нормував 
правила для бюджетів; 

 ● Положення про організацію бухгалтерського обліку 
і звітності; 
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1. Платіжні доручення на сплату платежів до бюджету.
2. Виконання платіжних доручень і зарахування їх на єдиний казначейський рахунок у НБУ.
3. Інформація про зарахування коштів на ЄКР, рахунки з обліку доходів державного і місцевих бюджетів.
4. Інформація про рух коштів на котлових рахунках бюджетів, звітність про надходження.
5. Обслуговування розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за видатками відповідно до встановлених 

порядків, ведення обліку, прийняття і консолідація бюджетної звітності.
6. Обмін інформацією щодо касового виконання державного і місцевих бюджетів на основі єдиного казначейського рахун-

ка в установленому законодавством порядку.
7. Щоденне перерахування коштів на рахунки фінансових органів, що відкриті в установах уповноважених банків.
8. Інформація про рух коштів на котлових рахунках бюджетів.
9. Подання платіжних доручень на фінансування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів.
10. Перерахування коштів на рахунки розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів згідно з платіжними доручен-

нями фінансових органів.
11. Подання платіжних доручень для оплати за отримані товари, надані послуги та виконані роботи.

Рис. 1.5. Змішана система виконання бюджетів
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 ● Плану рахунків обліку виконання бюджетів, дія яко-
го розповсюджувалася на органи казначейства і фі-
нансові органи;

 ● Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджет-
них коштів; 

 ● Порядку виконання державного бюджету за видат-
ками за умови функціонування внутрішньої платіж-
ної системи. 

Змішана система касового виконання бюджетів була 
більш ефективною і мобільною порівняно з банківською сис-
темою. Це пов’язано передусім, із тим, що всі кошти держав-
ного бюджету обліковувалися на Єдиному казначейському 
рахунку; рахунки розпорядникам і одержувачам коштів дер-
жавного бюджету були відкриті не в установах банків, а в 
органах казначейства, а залишки коштів на них також збері-
галися на ЄКР до їхнього використання; інформація про стан 
виконання державного бюджету за доходами і видатками 
була повною та достовірною, кошти не були розпорошені у 
банківських установах й управління ними здійснювалося без 
ускладнень. 

Недоліком змішаної системи було те, що до переходу на 
казначейське обслуговування видаткова частина місцевих 
бюджетів обслуговувалася у банках; фінансові органи не 
мали оперативної інформації про стан виконання бюджетів, 
а отримували її тільки після прийняття та консолідації від 
розпорядників коштів бюджетної звітності. Перевагою для 
фінансових органів було те, що вони щоденно отримували 
від органів казначейства звітність про надходження коштів.

Починаючи з 2004 р. в Україні діє казначейська систе-
ма виконання бюджетів. Запровадження казначейської сис-
теми виконання бюджетів в Україні завершилося разом із 
взяттям на казначейське обслуговування більш як 12 тисяч 
місцевих бюджетів. Цей процес відбувався поетапно і завер-
шився 1 січня 2004 р. 

До цього часу нормативно врегульовано всі питання каз-
начейського обслуговування місцевих бюджетів за видатка-
ми. Державним казначейством України, територіальними 
управліннями казначейства, його відділеннями у районах, 
містах, районах у містах закуплені відповідні апаратні й тех-
нічні засоби, підготовлені професійні кадри, здатні забезпе-
чити виконання завдань. Однак рівень суспільних відносин 
потребував змін у системі виконання бюджетів.
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Казначейська система виконання бюджетів дозволила 
сконцентрувати всі кошти державного та місцевих бюдже-
тів на Єдиному казначейському рахунку; підвищилася опе-
ративність і мобільність управління ними. Інформацію про 
стан виконання бюджетів за доходами і видатками в щоден-
ному регламентованому режимі органи казначейства поча-
ли надавати до Міністерства фінансів України та місцевих 
фінансових органів, що сприяло оперативному ухваленню 
відповідних управлінських рішень з питань бюджету. По-
силився контроль за використанням бюджетних коштів не 
після здійснення операцій за видатками, а до їхнього вико-
нання, шляхом застосування механізму ухвалення органами 
казначейства рішень щодо реєстрації зобов’язань та їхнього 
подальшого погашення або відмови у реєстрації через пору-
шення норм чинного законодавства. 

Схематично казначейську систему касового виконання 
бюджету представлено на рис. 1.6.

Порівняння схем виконання бюджетів дає змогу виокре-
мити переваги казначейської системи виконання бюджету. Ця 
система проста, кошти всіх бюджетів обліковуються на Єди-
ному казначейському рахунку, орган казначейства, в якому 
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1. Зарахування бюджетних надходжень до бюджетів всіх рівнів.
2. Платежі на погашення зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.
3. Обмін інформацією з питань виконання і обслуговування державного і місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку та 

звітності.
4. Обмін інформацією з питань виконання і обслуговування бюджетів, отримання розпоряджень на виділення асигнувань 

головним розпорядникам коштів.

Рис. 1.6. Схема казначейської системи виконання бюджетів
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відкрито рахунки для всіх учасників бюджетного процесу, є 
повноправним учасником Системи електронних платежів НБУ 
(далі – СЕП НБУ) і за суттю для цих учасників це своєрідний бю-
джетний банк. Відповідно до вимог нормативних документів 
здійснюється ведення Єдиного реєстру та Єдиної мережі роз-
порядників і одержувачів бюджетних коштів, забезпечується 
облік планових показників, відкриття і виділення асигнувань, 
відкриття рахунків для обслуговування бюджетів, у т. ч. за до-
ходами, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. У ре-
жимі реального часу при здійсненні певних операцій ведеться 
бухгалтерський облік виконання бюджетів, здійснюється облік 
бюджетних зобов’язань і бюджетних фінансових зобов’язань, 
виконуються платіжні доручення, подані розпорядниками й 
одержувачами коштів для їхнього погашення. За даними, ві-
дображеними на рахунках бухгалтерського обліку органів каз-
начейства, формується звітність про виконання бюджетів, бю-
джетна звітність розпорядниками й одержувачами коштів.

Названі операції здійснюються у внутрішній платіжній 
системі казначейства і не потребують будь-якого зовнішньо-
го втручання для забезпечення процесу виконання бюджету. 

1.3. Стратегічні пріоритети розвитку Казначейства України

Державна казначейська служби України належить до 
системи органів, які здійснюють управління державними 
фінансами країни. У концептуальних програмних докумен-
тах, які ухвалювалися останніми роками на державному рів-
ні та визначили вектори реформування системи державного 
управління загалом, у т. ч. управління державними фінанса-
ми, значна увага приділена питанням, пов’язаним із функці-
онуванням казначейства.

Це не випадково, оскільки потужна та ефективна систе-
ма управління державними фінансами є необхідною умовою 
для забезпечення стійкого економічного зростання й ефек-
тивного надання державних послуг, а також створення під-
ґрунтя і стимулів для проведення реформ в інших сферах 
суспільного життя.

Нині в нашій країні відбувається реформування систе-
ми державного управління і державної служби. 24 червня 
2016 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 474 
була схвалена Стратегія реформування державного управ-
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ління України на період до 2021 р. (у грудні 2018 р. – нова 
редакція). Її метою визначено вдосконалення системи дер-
жавного управління і відповідно підвищення рівня конку-
рентоспроможності країни. В результаті реалізації Стратегії 
реформування державного управління України на період до 
2021 року має бути створена більш ефективна та підзвітна 
громадянам система державного управління, що функціону-
ватиме в інтересах суспільства, забезпечуватиме сталий роз-
виток країни та надання якісних послуг.

Одним із напрямів реформування визначено управління 
державними фінансами, а саме покращення механізму адмі-
ністрування податків, вдосконалення процесу підготовки та 
виконання державного бюджету, підвищення ефективності 
системи державних закупівель, покращення організації вну-
трішнього аудиту, обліку та звітності, зовнішнього аудиту у 
сфері державних фінансів.

На виконання вищезазначеної Стратегії реформування 
державного управління України на період до 2021 р. розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України № 142 від 8 люто-
го 2017 р. була схвалена Стратегія реформування системи 
управління державними фінансами на 2017–2020 роки. В 
цьому документі виокремлено такі напрямки реформування 
системи управління державними фінансами:

1) дотримання загальної бюджетно-податкової дисци-
пліни у середньостроковій перспективі (податкова 
система, макроекономічне та бюджетне прогнозуван-
ня, середньострокове бюджетне планування, управ-
ління фіскальними ризиками, управління державним 
боргом, управління ліквідністю);

2) підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні 
формування державної політики (стратегічне плану-
вання, програмно-цільовий метод, міжбюджетні від-
носини та фіскальна децентралізація);

3) забезпечення ефективного виконання бюджету (сис-
тема публічних закупівель, управління державними 
інвестиціями, бухгалтерський облік у державному 
секторі, державний внутрішній фінансовий контр-
оль, державний фінансовий контроль, незалежний 
зовнішній фінансовий контроль, підвищення рівня 
прозорості та підзвітності в управлінні державними 
фінансами, прозорість бюджету й участь громадян у 
бюджетному процесі, застосування інформаційних 
технологій в управлінні державними фінансами).
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Слід зазначити, що всі напрямки загального процесу 
реформування системи управління державними фінансами 
безпосередньо пов’язані з функціонуванням Казначейства. 
Це визначено тим, що мета його створення та основні за-
вдання діяльності стосуються виконання бюджетів, забезпе-
чення дотримання бюджетної дисципліни, ефективного роз-
поділу державних фінансових ресурсів.

У Стратегії реформування системи управління держав-
ними фінансами на 2017–2020 роки виокремлено комплекс 
проблем у сфері управління ліквідністю загальнодержавних 
коштів. Зазначено, що в умовах обмеженого доступу до рин-
ків капіталу і економічної нестабільності значно ускладнюєть-
ся прогнозування строків та обсягів надходжень і видатків 
на коротко- та середньострокову перспективу, тому ефектив-
ність управління коштами уряду потребує додаткової уваги.

У процесі казначейського обслуговування бюджетів за-
лишки коштів на Єдиному казначейському рахунку суттє-
во коливаються, що змушує Державну казначейську службу 
України і Національний банк України проводити відповідні 
регулювальні заходи у випадках досягнення як мінімальних, 
так і максимальних показників. Для забезпечення стабільнос-
ті державних фінансів, як акцентовано у цьому документі, 
необхідне покращення прогнозування руху коштів і розши-
рення його часових горизонтів (з одного – до шести місяців), 
узгодження строків випуску державних боргових інструмен-
тів із потребами уряду в коштах.

Відповідно важливим завданням, яке має нині виріши-
ти казначейство, є підвищення прогнозованості та доступ-
ності коштів, які спрямовуються на виконання державних 
функцій. Основним результативним показником успішності 
досягнення цієї мети має бути відсоток відхилення прогноз-
них показників руху коштів на коротко- та середньострокову 
перспективу від фактичних.

Таким чином, з метою покращення управління ліквідніс-
тю державних коштів визначено такі завдання:

1) удосконалити механізм прогнозування руху коштів 
шляхом проведення аналізу даних щодо фактичного 
руху цих коштів за останніх 3–5 років для визначення 
закономірностей і налагодження обміну інформацією 
з головними розпорядниками коштів; збільшення пе-
ріоду прогнозування поденного руху коштів Єдиного 
казначейського рахунка з одного до шести місяців; 
підвищення якості прогнозів;
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2) покращити управління коштами через запрова-
дження механізму розміщення тимчасово вільних за-
лишків коштів Єдиного казначейського рахунка та 
валютних рахунків уряду; узгодження строків зна-
чних надходжень і видатків державного бюджету; 
запровадження спрощеної моделі сплати податкових 
платежів на єдиний рахунок, відкритий платником 
податків у казначействі; зміни строків виплати за-
робітної плати та соціальних виплат, а також сплати 
платниками податків платежів до бюджетів;

3) поліпшити координацію між процесами управлін-
ня ліквідністю та управління боргом шляхом узго-
дження планів випуску короткострокових боргових 
інструментів з прогнозами руху коштів на Єдино-
му казначейському рахунку та валютних рахунках 
уряду; визначення доцільності та ймовірних варі-
антів інтеграції функцій з управління ліквідністю й 
управління боргом для узгодження стратегій випус-
ку боргових інструментів та інвестування вільних 
залишків коштів.

Стратегічні цілі ДКСУ коригуються та змінюються відпо-
відно до тих трансформацій, які відбуваються у системі дер-
жавного управління, а також у державних фінансах країни. 
За інформацією, наведеною у табл. 1.1, можна відстежити 
зміну пріоритетів діяльності Державної казначейської Украї-
ни служби за 2016–2020 рр.

Таким чином, головні стратегічні пріоритети діяльності 
Державної казначейської служби України нині сконцентро-
вані на таких інтегрованих напрямках:

 ● удосконалення казначейського обслуговування бю-
джетних коштів;

 ● запровадження інноваційних інструментів і технологій;
 ● розвиток програмно-цільового методу у бюджетно-

му процесі;
 ● модернізація системи бухгалтерського обліку в дер-

жавному секторі;
 ● підвищення рівня захисту даних інформаційно-те-

лекомунікаційної системи;
 ● покращення інформаційної взаємодії з іншими 

учасниками бюджетного процесу;
 ● підвищення відкритості та прозорості діяльності.
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Таблиця 1.1
Розвиток стратегічних пріоритетів діяльності ДКСУ за 2016–2020 рр. *

№ Зміст пріоритетів і цілей

1 2

2016 рік

1. Виконання заходів та завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2.
Удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів шляхом:
• виконання заходів щодо запровадження програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів;
• забезпечення обслуговування місцевих бюджетів ОТГ.

3. Створення системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України.

4. Інтеграція системи електронного документообігу Державної казначейської служби України із систе-
мою електронної взаємодії органів виконавчої влади.

5. Підвищення відкритості та прозорості у діяльності ДКСУ шляхом оптимізації офіційного вебпорталу.

2017 рік

1. Запровадження комплексного обслуговування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового ме-
тоду у бюджетному процесі.

2.

Участь у модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі:
• запровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків бух-

галтерського обліку в державному секторі;
• створення системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державни-

ми цільовими фондами, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в державному секторі;

• консолідація фінансової звітності, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному секторі; адаптація облікової системи АС «Є-Казна» до Плану 
рахунків та внутрішньої платіжної системи казначейства.

3. Запровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів.

4. Розробка модуля системи АС «Є-Казна» для автоматизації виконання судових рішень.

5. Впровадження механізму взаємодії інформаційно-телекомунікаційної системи ДКСУ із електронною 
системою закупівель та єдиним вебпорталом використання публічних коштів.

6. Впровадження повноцінної системи електронного документообігу ДКСУ та її інтеграція з системою 
електронної взаємодії органів виконавчої влади.

2018 рік

1. Побудова захищеної мережі передачі даних інформаційно-телекомунікаційної системи казначейства.

2. Побудова резервного центру обробки даних казначейства.

3. Повномасштабне запровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – 
Казначейство» розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

4. Запровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів.

5.

Участь у модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі:
• запровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків бух-

галтерського обліку в державному секторі;
• створення автоматизованої системи формування фінансової звітності про виконання бюджетів за 

формами, затвердженими Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 
державному секторі;

• консолідація фінансової звітності, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному секторі;

• адаптація облікової системи АС «Є-Казна» до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи 
казначейства.

6.

Розробка складових модуля системи АС «Є-Казна» для автоматизації виконання судових рішень, зокрема:
• за судовими рішеннями з рахунків боржників;
• за судовими рішеннями за рахунок програми КПКВК 3504030;
• за судовими рішеннями про стягнення надходжень бюджету.

7. Підвищення відкритості та прозорості у діяльності Державної казначейської служби України.
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Крім завдань, які визначені перед казначейством у сфе-
рі основного його функціонального призначення – казначей-
ського обслуговування державного бюджету, ДКСУ як цен-
тральний орган виконавчої влади має забезпечити реалізацію 
антикорупційної політики уряду. Державною казначейською 
службою України розроблена та втілюється Антикорупційна 
програма, розрахована на 2020–2021 рр. Мета Антикоруп-
ційної програми – вжиття додаткових і посилення наявних 
заходів, спрямованих на утворення ефективної системи за-

Продовження табл. 1.1
1 2

2019 рік

1. Повнофункціональне обслуговування розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету з 
використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство».

2. Оптимізація кількості учасників системи електронних платежів НБУ – територіальних органів казна-
чейства шляхом подальшої централізації інформаційних ресурсів ДКСУ.

3.

Участь у модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі:
• консолідація фінансової звітності, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку в державному секторі;
• адаптація облікової системи АС «Є-Казна» та внутрішньої платіжної системи казначейства до Пла-

ну рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

4.

Подальша інтеграція складових модуля системи АС «Є-Казна» для автоматизації безспірного списан-
ня коштів за судовими рішеннями за програмою КПКВК 3504030. Ведення обліку за судовими рі-
шеннями щодо безспірного списання з рахунків боржника та за судовими рішеннями про стягнення 
надходжень бюджету.

5. Введення в дію програмно-технічного комплексу «Акредитований центр сертифікації ключів 
«CryptoKDC» шляхом набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

6. Підвищення відкритості та прозорості у діяльності Державної казначейської служби України.

7. Участь у запровадженні єдиного рахунка для зарахування митних платежів.

2020 рік

1.
Казначейське обслуговування клієнтів із використанням електронних сервісів казначейства, в т. ч. 
системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» та системи подання 
електронної звітності АС «Є-Звітність».

2.

Запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування:
• участь у розробці проєктів законодавчих та нормативно-правових актів щодо функціонування 

єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування;

• впровадження технічних рішень для забезпечення функціонування єдиного рахунка для сплати 
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.

Участь у заходах модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі:
• консолідація фінансової звітності про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів 

державного сектору та бюджетів;
• застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

4. Запровадження інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним вебпорта-
лом використання публічних коштів та інформаційною системою казначейства.

* Складено за матеріалами офіційного сайта Державної казначейської служби України.
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побігання і протидії корупції в апараті казначейства та його 
територіальних органах, впровадження механізмів зменшен-
ня й усунення корупційних ризиків.

На рис. 1.7 представлено основні складові Антикоруп-
ційної програми Державної казначейської служби України 
на 2020–2021 роки. Ухвалені концептуальні підходи та на-
прями реалізації антикорупційної політики ДКСУ спрямова-
ні насамперед на: впровадження нових електронних послуг і 
сервісів з метою максимального усунення людського фактору 
у відносинах органів казначейства з його клієнтами; забез-
печення прозорості внутрішніх процесів; контроль діяльності 
працівників казначейства.

В організаційній структурі ДКСУ створено Сектор з пи-
тань запобігання та виявлення корупції, який безпосередньо 
підпорядковується голові казначейства. Основні завдання 
цього підрозділу:

 ● підготовка, забезпечення та контроль за здійснен-
ням заходів щодо запобігання корупції;

 ● надання методичної та консультаційної допомоги з 
питань дотримання вимог щодо антикорупційного 
законодавства;

 ● участь в інформаційному та методологічному забез-
печенні здійснення заходів щодо запобігання і ви-
явлення корупції, а також сприяння міжнародному 
співробітництву в зазначеній сфері;

 ● проведення організаційної та роз’яснювальної робо-
ти із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 ● здійснення контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 ● організація розробки, прийняття та контроль за ви-
конанням антикорупційної програми казначейства 
на відповідний рік.

Формування стратегічних цілей казначейства та їхнє вті-
лення значною мірою відбувається під впливом вивчення й 
імплементації кращої зарубіжної практики функціонування 
таких органів, а також залучення ДКСУ до різних міжнарод-
них структур, діяльність яких пов’язана з модернізацією дер-
жавних фінансів. З 2007 р. Державна казначейська служ-
ба України є членом Міжнародної асоціації казначейських 
служб (АІST), створеної у м. Парижі в 2006 р. АІST об’єднує 
представників казначейських служб окремих країн Європи, 
Африки, Азії, Карибського і Тихоокеанського басейнів та ко-
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лишнього СРСР і співпрацює з такими міжнародними орга-
нізаціями, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, 
Організація економічного співробітництва і розвитку та Єв-
ропейський банк реконструкції та розвитку.

Головною метою діяльності Міжнародної асоціації казна-
чейських служб є обмін досвідом діяльності на дво- та бага-
тосторонніх рівнях, а також сприяння її членам у впрова-
дженні в національних казначействах нових форм і методів 
роботи відповідно до існуючих міжнародних норм і стандар-
тів. За період членства в АІST працівники ДКСУ взяли участь 
у навчальних семінарах для обміну досвідом роботи казна-
чейських служб на національному і міжрегіональному рівнях.

2–3 грудня 2019 р. у м. Ломе (Того) відбувся XIII Щоріч-
ний cимпозіум Міжнародної асоціації казначейських служб, 
а 4 грудня 2019 р. – Генеральна асамблея AIST. У рамках сим-
позіуму на тему «Управління ризиками» голова ДКСУ висту-
пила із доповіддю «Реформа бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі: виявлені ризики і шляхи їхнього вирішення». 
Презентовано напрацювання України у сфері автоматизації 
(діджиталізації) казначейського обслуговування бюджетів і 
клієнтів, складання та подання клієнтами звітності в елек-
тронному вигляді, а також поінформовано про завершен-
ня масштабних проєктів: перехід з 1 січня 2020 р. органів 
казначейства на ведення бухгалтерського обліку про вико-
нання бюджетів за Планом рахунків бухгалтерського обліку 
в державному секторі та запровадження з 1 січня 2020 р. 
міжнародного номера банківського рахунка IBAN, що дасть 
можливість гармонізувати вітчизняний платіжний простір з 
європейськими стандартами.

Представники країн-учасниць симпозіуму виявили за-
цікавленість у досвіді ДКСУ щодо організації надання квалі-
фікованих довірчих послуг, а саме: створення, перевірки та 
підтвердження кваліфікованого електронного підпису; фор-
мування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікова-
ного сертифіката електронного підпису; формування, пере-
вірки та підтвердження електронної позначки часу; чинної 
нормативно-правової бази, що регулює надання кваліфіко-
ваних електронних довірчих послуг в Україні.

Важливою подією є отримання права на проведення в 
Україні XIV Щорічного симпозіуму та Генеральної асамблеї 
AIST у 2020 р. у м. Києві. Оновлено склад Виконавчого комі-
тету AIST і її президентом обрана голова ДКСУ Тетяна Слюз.
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Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення термінів «казна» і «казначейство».
2. Наведіть приклади історичних витоків створення 

та діяльності органів, що здійснювали управління держав-
ною казною.

3. Які є моделі касового виконання бюджету? Які їхні 
переваги та недоліки?

4. В яких напрямах в Україні здійснюється модерніза-
ція управління державними фінансами?

5. Які завдання ДКСУ в умовах модернізації управління 
державними фінансами?

6. Узагальніть основні стратегічні пріоритети казна-
чейства за 2016–2020 рр.

7. Назвіть основні стратегічні пріоритети у діяльнос-
ті казначейства на 2020 р.

8. Яка мета та засоби реалізації Антикорупційної про-
грами Державної казначейської служби України на 2020–
2021 роки?

9. Які основні завдання Сектору з питань запобігання 
та виявлення корупції ДКСУ?

10.  Які вектори міжнародної діяльності казначейства?

Рекомендована література

1. Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорозька Січ як україн-
ський феномен. К: Заповіт, 1995. 172 с.

2. Булгакова С. О. (за редакцією), Гізатуліна Л. В., Єрмошен-
ко Л. В., Колодій О. Т., Сушко Н. І., Чечуліна О. О., Шаповал Т. А., 
Александров В. Т., Недбаєва С. М. Державні фінанси: У 5-х т. Т. 3. 
Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн: Підруч. К: 
АВТ, 2005. 560 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

3. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опа-
рін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2004.  
864 с.

4. Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’яни- 
шина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 532 с.

5. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясно-
вельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним 
гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, пол-



Казначейська система34

ковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох 
сторін. Затверджені при вільному обранні формальною присягою 
від того ж Ясновельможного Гетьмана. Підтверджені 5 квітня 
1710 року від Різдва Христового. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/
const/istoriya/1710.html

6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: 
С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 
2001. 848 с.

7. Місцеві фінанси: Підручник. / За ред. О. П. Кириленко.  
К.: Знання, 2006. 677 с.

8. Петрашко П. Г. (під редакцією), Чечуліна О. О., Алексан-
дров В. Т., Булгакова С. О., Огданський К. М., Назарчук О. І., Суш-
ко Н. І. Казначейська справа. У 2-х т. Т. 1. К: НВП «АВТ», 2004. 288 с. 
(Інтегрований посібник).

9. Стоян В. І., Русін В. М. Казначейська система виконання 
бюджету: навчальний посібник. Тернопіль : Астон, 2015. 372 с.

10. Положення про Державну казначейську службу України: 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 квіт-
ня 2015 р. № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-
2015-%D0%BF



Розділ 2
БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА

2.1. Нормативно-правове та організаційне  
забезпечення діяльності Казначейства України

Державна казначейська служба України є одним із ор-
ганів в системі державного управління. Указом Президента 
України від 09.12.2010 року № 1085 «Про оптимізацію сис-
теми центральних органів виконавчої влади», прийнятого з 
метою оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення 
скорочення працівників адміністративного апарату та витрат 
на їх утримання, підвищення ефективності державного управ-
ління, було створено Державну казначейську службу України, 
якій довірено сервісні функції у сфері обслуговування. Доходи 
і видатки бюджетів, обсяг бюджетного дефіциту є важливими 
індикаторами стану фінансової системи держави, рівня само-
стійності та можливості належно виконувати визначені Кон-
ституцією України функції. Саме для ефективної мобілізації 
фінансових ресурсів і була створена система Казначейства.

Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією 
та законами України, указами Президента України та поста-
новами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, іншими актами законодавства, а також доручення-
ми Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів.

Таким чином, усю нормативно-правову базу, яка регла-
ментує діяльність органів Державної казначейської служби 
України, можна згрупувати за двома основними напрямками:

1) нормативні документи, що регулюють основні на-
прямки діяльності Державної казначейської служби 
України;
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2) нормативні документи, що регулюють окремі аспекти 
діяльності Державної казначейської служби України.

До першої групи законодавчих документів належать 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони 
України й Укази Президента України, Постанови Верховної 
Ради і Кабінету Міністрів України, а також спільні постанови 
Кабінету Міністрів і Національного банку України стосовно 
загальних принципів розрахунково-касового обслуговування 
бюджетів і розпорядників бюджетних коштів.

До законодавства найвищого рівня належить Конститу-
ція України (закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР),  
за нормами статті 95 якої передбачено вимоги щодо опри-
люднення регулярних звітів про доходи і видатки Держав-
ного бюджету України. Також статтями 95-98 Конституції 
України встановлено основні засади створення бюджетної 
системи, принципи формування державного бюджету, ета-
пи підготовки та прийняття Закону про Державний бюджет 
України, його виконання, контролю за його виконанням та 
підготовки звіту про його виконання. Конституція передба-
чає підзвітність Кабінету Міністрів України Верховній Раді 
за наслідками виконання бюджету й надає Рахунковій палаті 
контрольні функції за надходженням коштів до Державного 
бюджету України та їх використанням.

Основним законодавчим актом у сфері діяльності орга-
нів Казначейства є Бюджетний кодекс України, частиною 
першою якого визначено склад бюджетного законодавства. 

Бюджетним кодексом визначаються правові засади 
функціонування бюджетної системи України, її принципи, 
основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та 
відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 
Це насамперед стосується порядку повнофункціонального 
обслуговування державного й місцевого бюджетів. Бюджет-
ним кодексом законодавчо закріплено казначейську форму 
обслуговування відповідно державного й місцевих бюджетів, 
передбачено здійснення Державною казначейською службою 
України операцій з коштами державного та місцевих бю-
джетів, розрахунково-касове обслуговування розпорядників 
коштів, контроль бюджетних повноважень при зарахуванні 
надходжень, прийнятті зобов’язань і проведенні платежів.

Також, Бюджетним кодексом конкретно визначені й 
контрольні функції Державної казначейської служби України 
в процесі виконання бюджетів, таких як здійснення контр-
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олю за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних 
коштів розпису державного та місцевих бюджетів, наявнос-
ті відповідного бюджетного зобов’язання для платежу в бух-
галтерському обліку виконання бюджетів, наявності в роз-
порядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних 
асигнувань тощо.

Значну увагу в цьому основному бюджетному докумен-
ті відведено складанню і поданню поточної та періодичної 
звітності про виконання бюджетів. Визначені основні фор-
ми звітності, періодичність і терміни їх подачі Державною 
казначейською службою України до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, Міністерства 
фінансів України, територіальним органам самоврядування 
стосовно місцевих бюджетів. Поряд із цим Бюджетним ко-
дексом передбачено і відповідальність органів Державного 
казначейської служби України за невиконання вимог щодо 
ведення бухгалтерського обліку й складання звітності про ви-
конання бюджетів, а також персональну відповідальність ке-
рівників у разі вчинення ними бюджетного правопорушення 
та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування 
бюджетів, установлених Бюджетним кодексом.

Саме положеннями Бюджетного кодексу України визна-
чені базові норми казначейського обслуговування державного 
і місцевих бюджетів (статті 43, 45, 48, 49, 78), бухгалтерсько-
го обліку (статті 43, 56), особливості формування фінансової та 
бюджетної звітності про виконання бюджетів (статті 56, 58, 61, 
67, 80,), а також здійснення контрольних повноважень (статті 
112, 120). Крім того, окремі правові норми стосовно діяльності 
органів Казначейства, які стосуються обслуговування коштів 
бюджетів за доходами зосереджені у Податковому кодексі 
України (закон України від 02.12.2010 № 2755-VI), а за видат-
ками – законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
№ 922-VIII. Законом України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» від 08.07.2010 № 2464-VI визначено повноваження Каз-
начейства щодо забезпечення руху та розподілу за належністю 
коштів єдиного соціального внеску. Вимоги стосовно обслуго-
вування Казначейством коштів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування урегульова-
ні підпунктом 2 п. 14 розділу VI Бюджетного кодексу України.

Бюджетним кодексом визначаються правові засади 
утворення та погашення державного і місцевого боргу. 
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Положення про Державне казначейську службу 
України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 15 квітня 2015 № 215 визначає, що Державна каз-
начейська служба України є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, який 
реалізує державну політику у сферах казначейського обслу-
говування бюджетних коштів та бухгалтерського обліку ви-
конання бюджетів.

До другого рівня нормативно-правових актів, що регу-
люють діяльність органів Державної казначейської служби 
України, належать накази Міністерства фінансів та власне 
Казначейства, якими затверджені порядки щодо казначей-
ського обслуговування надходжень та витрат бюджетів; облі-
ку зобов’язань; національні стандарти бухгалтерського обліку 
в державному секторі; форми звітності про виконання дер-
жавного і місцевих бюджетів та положення про єдиний каз-
начейський рахунок (ЄКР). Оскільки Казначейство є учасни-
ком СЕП НБУ, то керується у своїй діяльності при виконанні 
повноважень розпорядчими документами Національного 
банку України, якими визначені правила роботи в націо-
нальній платіжній системі. Однак, на сьогодні залишаються 
чинними окремі нормативно-правові акти, затверджені Каз-
начейством, що визначають порядок функціонування ЄКР.

До другої групи нормативно-правових актів відносять в 
основному накази Державної казначейської служби України, 
Міністерства фінансів України й окремі Постанови Кабіне-
ту Міністрів України, які визначають принципи роботи Каз-
начейства з питань виконання бюджетів, поглиблення його 
контрольних функцій, оптимізації роботи, підвищення ефек-
тивності й контролю за цільовим спрямування бюджетних ре-
сурсів тощо. 

Основними з них є: 
1. Положення про єдиний казначейський рахунок і по-

рядок управління єдиним казначейським рахунком.
2. План рахунків бухгалтерського обліку виконання дер-

жавного та місцевих бюджетів.
3. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів 

бюджету в органах Державного казначейства.
4. Порядок казначейською обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами та перерахуванням міжбю-
джетних трансфертів.
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5. Інші законодавчі акти, які є нормативною і методо-
логічною базою для виконання визначених законами 
України основних напрямків формування й вико-
нання державного та місцевого бюджетів.

Відповідно до цих документів принципово важливим є 
Положення про єдиний казначейський рахунок і поря-
док управління ним, яке дало можливість концентрації всіх 
бюджетних коштів на рахунку, відкритому на ім’я Держав-
ної казначейської служби України в Національному банку 
України, підвищення ефективності управління бюджетними 
ресурсами, оперативного перерозподілу коштів на покриття 
касових розривів в окремих регіонах країни та підтримки 
місцевих бюджетів шляхом надання короткострокових без-
процентних кредитів.

Ряд нормативних документів спрямованні на вдоскона-
лення міжбюджетних відносин, розмежування доходів, пере-
рахування міжбюджетних трансфертів, виконання держав-
них програм і соціального захисту населення.

Надзвичайно важливими є документи, які визначають 
принципи і порядок виконання державного й місцевого бю-
джетів за умови функціонування внутрішньої платіжної систе-
ми, входження Державної казначейської служби України у сис-
тему електронних платежів Національного Банку України тощо.

2.2. Функції, завдання та права Казначейства України

Розглядаючи функції, завдання та права Казначейства 
України, перш за все необхідно звернутися до Положення 
Про Державну казначейську службу України, що затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 
2015 року за № 215.

Відповідно до Положення – Державна казначейська служ-
ба України є центральним органом виконавчої влади. Діяль-
ність Казначейства спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра фінансів, який реалізує дер-
жавну політику у сферах казначейського обслуговування бю-
джетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

Варто зазначити, що Казначейство – єдиний з централь-
них органів виконавчої влади в Україні, що є учасником сис-
теми електронних платежів Національного банку України та 
поєднує виконуючи функції і механізми діяльності прита-
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манні органам державної влади і механізми діяльності бан-
ківської установи.

Основними завданнями Казначейства є:
1) реалізація державної політики у сферах казначей-

ського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтер-
ського обліку виконання бюджетів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій 
щодо забезпечення формування державної політики 
у зазначених сферах.

Казначейство відповідно до покладених на нього за-
вдань та в установленому законодавством порядку виконує 
такі функції:
1) узагальнює практику застосування законодавства з пи-

тань, що належать до його компетенції, розробляє про-
позиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нор-
мативно-правових актів міністерств та в установленому 
порядку подає їх Міністру фінансів;

2) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних ко-
штів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, 
відкритого у Національному банку, України зокрема:

 ● здійснює розрахунково-касове обслуговування роз-
порядників та одержувачів бюджетних коштів;

 ● здійснює відкриття і закриття рахунків в національ-
ній валюті, проводить операції на рахунках, формує 
та видає виписки з рахунків;

 ● здійснює розподіл бюджетних коштів між державним 
бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, 
областей, мм. Києва та Севастополя, між місцевими 
бюджетами, а також між загальним та спеціальним 
фондами бюджету відповідно до нормативів відра-
хувань, визначених бюджетним законодавством, і їх 
перерахування відповідно до законодавства;

 ● здійснює повернення коштів, помилково або надмі-
ру зарахованих до бюджету, за поданням органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету;

 ● здійснює бюджетне відшкодування податку на до-
дану вартість;

 ● здійснює за поданням органів, що контролюють 
справляння надходжень бюджету, перерахування 
компенсації частини суми штрафних (фінансових) 



41Розділ 2. Бюджетні повноваження та організаційна структура органів Казначейства

санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплаче-
них до державного бюджету сум штрафних (фінан-
сових) санкцій, застосованих такими органами за 
наслідками проведеної перевірки за зверненням або 
скаргою покупця (споживача) про порушення плат-
ником податків установленого порядку проведення 
розрахункових операцій;

 ● здійснює операції з повернення кредитів, наданих за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

 ● проводить відповідні розрахунки між державним та 
місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, 
а також між учасниками бюджетного процесу та 
суб’єктами господарювання;

 ● формує та веде єдиний реєстр розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

 ● формує і доводить до розпорядників та одержува-
чів бюджетних коштів витяги з розпису державно-
го бюджету, витяги з розпису державного бюджету 
за територіями, територіальний розподіл за міжбю-
джетними трансфертами та зміни до них;

 ● здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

 ● здійснює платежі за дорученнями розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів відповідно до законо-
давства, в тому числі платежі, пов’язані з виконанням 
зобов’язань, взятих під державні та місцеві гарантії;

 ● перераховує міжбюджетні трансферти;
 ● здійснює операції в іноземній валюті для проведен-

ня витрат розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів;

 ● здійснює погашення та обслуговування державно-
го боргу, здійснює платежі, пов’язані з виконанням 
гарантійних зобов’язань держави, в національній та 
іноземній валютах за дорученням Мінфіну;

 ● забезпечує казначейське обслуговування бюджет-
них коштів під час реалізації спільних з міжнарод-
ними фінансовими організаціями проектів;

3) здійснює безспірне списання коштів державного та міс-
цевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду 
в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;
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4) здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахун-
ків у системі електронного адміністрування податків;

5) обслуговує кошти фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального і пенсійного страхування, інших клієн-
тів та кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування;

6) управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолі-
дуються на єдиному казначейському рахунку;

7) забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдино-
го казначейського рахунка та коштів валютних рахунків 
державного бюджету на депозитах або шляхом придбан-
ня державних цінних паперів за рішенням Міністра фі-
нансів, погодженим з Національним банком;

8) здійснює покриття тимчасових касових розривів місце-
вих бюджетів та Пенсійного фонду України;

9) здійснює операції з купівлі іноземної валюти та за пого-
дженням з Мінфіном операції з продажу іноземної валю-
ти, яка обліковується на рахунках Казначейства;

10) здійснює видачу і погашення фінансових казначейських 
векселів;

11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання держав-
ного та місцевих бюджетів;

12) встановлює графіки подання квартальної та річної зве-
деної бюджетної та фінансової звітності головним розпо-
рядникам коштів державного бюджету;

13) зводить і складає звітність про виконання державного, 
місцевих, зведених місцевих і зведеного бюджетів та по-
дає звітність органам законодавчої, виконавчої влади, 
місцевим фінансовим органам;

14) складає консолідовану фінансову звітність про загальний 
майновий стан і результати діяльності суб’єктів держав-
ного сектору та бюджетів;

15) розміщує на офіційному веб-сайті Казначейства звітність 
про виконання державного бюджету та інформацію про 
виконання місцевих бюджетів, річну консолідовану фі-
нансову звітність про загальний майновий стан і результа-
ти діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

16) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, 
контроль за:

 ● веденням бухгалтерського обліку надходжень і ви-
трат державного та місцевих бюджетів, складенням 
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та поданням розпорядниками та одержувачами бю-
джетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

 ● бюджетними повноваженнями під час зарахування 
надходжень бюджету;

 ● відповідністю кошторисів розпорядників бюджет-
них коштів показникам розпису бюджету;

 ● відповідністю взятих розпорядниками бюджетних 
коштів бюджетних зобов’язань відповідним бю-
джетним асигнуванням, паспорту бюджетної про-
грами (у разі застосування програмно-цільового ме-
тоду в бюджетному процесі);

 ● відповідністю платежів узятим бюджетним 
зобов’язанням та відповідним бюджетним асигну-
ванням;

 ● дотриманням правил за операціями з бюджетними 
коштами в іноземній валюті;

 ● дотриманням порядку проведення лотерей з вико-
ристанням електронних систем прийняття сплати 
за участь у лотереї в режимі реального часу;

 ● дотриманням розпорядниками та одержувачами бю-
джетних коштів, іншими клієнтами вимог законо-
давства у сфері закупівель в частині наявності, від-
повідності та правильності оформлення документів;

17) застосовує або здійснює заходи впливу за порушення бю-
джетного законодавства;

18) забезпечує організацію та координацію діяльності голо-
вних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за ви-
конанням ними своїх повноважень шляхом проведення 
оцінки їх діяльності;

19) розглядає і погоджує проекти законодавчих актів, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правових актів міністерств та в установле-
ному порядку подає їх Міністру фінансів;

20) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного 
процесу з питань, що належать до його компетенції;

21) забезпечує функціонування багаторівневої інформацій-
но-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Каз-
начейства, вживає заходів до захисту інформації, яка об-
робляється органами Казначейства;

22) надає електронні довірчі послуги;



Казначейська система44

23) забезпечує функціонування системи дистанційного об-
слуговування «Клієнт казначейства - Казначейство»;

24) здійснює управління об’єктами державної власності, що 
належать до сфери управління Казначейства;

25) інформує громадськість про свою діяльність та про стан 
реалізації державної політики у сфері казначейського об-
слуговування бюджетних коштів;

26) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних 
з діяльністю Казначейства, підприємств, установ і орга-
нізацій, що належать до сфери його управління;

Казначейство для виконання завдань і функцій має пра-
во в установленому порядку:
1) одержувати безоплатно від державних органів і органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій незалежно від форми власності та їх посадових 
осіб, фізичних осіб - підприємців, а також громадян та їх 
об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань;

2) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахун-
ки для видачі готівки в Національному банку та інших 
уповноважених банках;

3) повертати без виконання документи, подані розпорядника-
ми та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами 
і стягувачами у передбачених законодавством випадках;

4) отримувати від розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів, інших клієнтів, а також надавати в межах, 
передбачених законодавством, документи в електронно-
му вигляді;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій дотримання установленого поряд-
ку казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

6) надавати попередження про неналежне виконання бю-
джетного законодавства з вимогою щодо усунення по-
рушення бюджетного законодавства, а також складати 
протоколи про порушення бюджетного законодавства 
учасниками бюджетного процесу, на підставі яких зупи-
няти в межах повноважень, передбачених законом, опе-
рації з бюджетними коштами, а також ініціювати при-
зупинення бюджетних асигнувань;
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7) порушувати питання щодо притягнення до відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні бюджетного законодав-
ства згідно із законом;

8) під час здійснення безспірного списання коштів вимага-
ти від боржників вжиття ними заходів до виконання ви-
конавчих документів та за результатами їх виконання;

9) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчен-
ні окремих питань вчених і фахівців, працівників цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій (за погодженням з їх керівниками);

10) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, 
проводити конференції та семінари з питань, що нале-
жать до його компетенції;

11) користуватися відповідними інформаційними базами 
даних державних органів, державною системою урядо-
вого зв’язку та іншими технічними засобами;

12) здійснювати в межах повноважень, передбачених законом, 
співробітництво з міжнародними фінансовими організація-
ми, казначейськими службами іноземних держав щодо ви-
вчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готувати 
пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;

13) брати участь у діяльності міжнародних організацій відпо-
відно до міжнародних договорів, учасником яких є Укра-
їна, а також відповідно до угод, укладених між Казначей-
ством та казначейськими службами іноземних держав, 
за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

14) отримувати від ДПС:
 ● в електронному вигляді списки платників податків, 

які перебувають на податковому обліку, проводити 
звірки надходжень платежів, контроль за справлян-
ням яких покладено на ДФС, отримувати інформа-
цію про вжиті заходи щодо стягнення простроченої 
заборгованості, документи, необхідні для повернен-
ня платникам податків помилково та/або надміру 
сплачених сум грошових зобов’язань;

 ● інформацію про податки і збори (обов’язкові плате-
жі) та інші доходи бюджету, документи, необхідні 
для повернення коштів, помилково та/або надміру 
зарахованих до бюджету, з проведенням звірки над-
ходжень до бюджету;
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 ● реєстри платників податків для відкриття, закриття 
рахунків та їх обслуговування у системі електронно-
го адміністрування податків;

15) отримувати від місцевих фінансових органів, розпоряд-
ників та одержувачів бюджетних коштів звітність та ін-
формацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, 
які обслуговуються у банках, у встановленому законодав-
ством порядку.
Державна казначейська служба України виконує свої 

функції і завдання та здійснює повноваження безпосеред-
ньо, а також через утворені в установленому порядку терито-
ріальні органи (Головні управління Державної казначейської 
служби України в АР Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі, Управління (Відділення) Державної казначейської 
служби України у районах, районах у містах, містах обласно-
го, республіканського значення). 

Функції, завдання та повноваження територіальних ор-
ганів визначені Положеннями, затвердженими наказом Мі-
ністерства фінансів України від 12 жовтня 2011 року № 1280 
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 серп-
ня 2015 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 4 вересня 2015 року за № 1059/27504. 

2.3. Організаційна структура  
та правовий статус Казначейства України

Державна казначейська служба України є юридичною 
особою публічного права, що має самостійний баланс, печатку 
із зображенням Державного Герба України та своїм наймену-
ванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках. 

Структура органів Державно казначейської служби 
України представлена на рисунку 2.1.

Державна казначейська служба України у 2020 р. має 
організаційну структуру, що включає в себе апарат Казна-
чейства та 654 територіальні органи, в тому числі: головні 
управління Казначейства в АР Крим, областях, м. Києві та м. 
Севастополі – 27, управління (відділення) Казначейства у ра-
йонах, районах у містах, містах обласного, республіканського 
значення – 627; з них такі, що функціонують – 591 (без тим-
часово окупованих територій в Донецькій, Луганській облас-
тях та АР Крим) (див. табл. 2.1). Граничну чисельність дер-
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жавних службовців та працівників Казначейства затверджує 
Кабінет Міністрів України. 

Казначейство очолює Голова, який призначається на по-
саду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України 
за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби. В свою чергу Комісія з питань вищого корпусу дер-
жавної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів Украї-
ни пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду 

управління  
Державної 

казначейської 
служби України у 
районах міст 

відділення  
Державної 

казначейської 
служби України  

Головні 
управління Державної казначейської  
служби України в АР Крим, областях,  

м. Києві та м. Севастополі 

управління 
Державної 

казначейської 
служби України у 

районах 

управління  
Державної 

казначейської служби 
України умістах 

обласного, 
республіканського 

значення 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

АПАРАТ  
Державної казначейської служби України 

Рис. 2.1. Структура органів Державної казначейської служби України

Таблиця 2.1
Чисельність працівників органів Державної казначейської служби України

Органи Казначейства
Станом на 01.01.2019 Станом на 01.01.2020

Штатна чи-
сельність

Облікова чи-
сельність

Штатна чи-
сельність

Облікова чи-
сельність

ДКСУ 355 290 355 309

ГУДКУ 3395 2829 3413,5 2925

Управління/відділення  
Казначейства 9557 8343 9538,5 8155

Всього 13307 11462 13307 11389
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Голови Казначейства за результатами конкурсу відповідно до 
законодавства про державну службу.

Структуру апарату Казначейства затверджує Голова 
Казначейства за погодженням з Міністром фінансів. Струк-
туру апарату ДКСУ подано на рисунку 2.2. 

Голова 

Перший заступник Голови Заступник Голови 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
АПАРАТУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи‚  

зв’язків з громадськістю  
та міжнародного співробітництва 

Управління видатків 
державного бюджету 

Департамент міжбюджетних 
відносин та видатків місцевих 

бюджетів 

Відділ обслуговування 
державного боргу 

Управління обслуговування 
розпорядників коштів та інших 

клієнтів 

Департамент бухгалтерського 
обліку операцій державного 

бюджету 

Управління фінансової роботи 

Відділ адміністративно-
господарської роботи 

Сектор закупівель 

Управління 
організаційних та 
технічних заходів 

безпеки 

Управління 
внутрішнього аудиту 

Управління 
електронних сервісів 

Управління ліквідності 
та казначейських 

операцій 

Управління бюджетних 
надходжень та 
електронного 

адміністрування 
податків 

Департамент 
консолідованої 

і і

Департамент 
інформаційних 
технологій 

Управління платіжних 
систем 

Управління діловодства 

Управління (Центр) 
сертифікації ключів 

Управління персоналу 

Юридичний 
департамент 

Сектор режимно-
секретної роботи 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 

Головний спеціаліст з 
питань мобілізаційної 

роботи 

Рис. 2.2. Структура апарату Державної казначейської служби України
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Структуру апарату Казначейства затверджує Голова 
Казначейства за погодженням з Міністром фінансів. Струк-
туру апарату ДКСУ подано на рисунку 2.2. 

Голова Казначейства має двох заступників, у тому числі од-
ного першого, які призначаються та звільняються з посад Кабі-
нетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань 
вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу 
відповідно до законодавства про державну службу. Голова Каз-
начейства також вносить на розгляд Міністра фінансів пропо-
зиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних 
службовців та працівників Казначейства і коштів, передбачених 
на його утримання, територіальних органів Казначейства.

Казначейство здійснює свої повноваження безпосеред-
ньо та через утворені в установленому порядку територіальні 
органи.

Головні управління Державної казначейської служби 
України у областях та м. Києві є юридичними особами пу-
блічного права, мають самостійний баланс, печатку із зобра-
женням Державного Герба України та своїм найменуванням, 
власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.

Головні управління Державної казначейської служби 
України у областях та м. Києві (далі – Головні управління 
Казначейства) є територіальними органами Державної каз-
начейської служби України та підпорядковуються Державній 
казначейській службі України.

Основним завданням Головного управління Казначей-
ства є реалізація державної політики у сферах казначейсько-
го обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку 
виконання бюджетів.

Типова структура Головних управлінь затверджується 
Головою Державної казначейської служби України за пого-
дженням з Міністром фінансів України.

Основні повноваження Голови Державної казначейської 
служби України зображено на рисунку 2.3.

З розширенням бюджетних повноважень органів каз-
начейства, збільшенням обсягів робіт з обслуговування бю-
джетів і державних цільових фондів, зростанням ролі органів 
казначейства в управлінні державними фінансами змінюва-
лась організаційна структура центрального апарату та тери-
торіальних органів казначейства, а також їх юридичний ста-
тус. Типова організаційна структура Головного управління 
Казначейства наведена на рисунку 2.4.
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Головне управління Казначейства очолює начальник, 
який призначається і на посаду Головою Казначейства за 
погодженням з Міністром фінансів України та головою від-
повідної місцевої державної адміністрації і звільняється з 
посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром 
фінансів України.

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

очолює Казначейство, здійснює керівництво його діяльністю, 
представляє Казначейство у відносинах з іншими органами, 
підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 

вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо забезпечення 
формування державної політики у сферах казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів та розроблені Казначейством проекти законів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає 
позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 

2 

вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових 
актів Міністерства фінансів з питань, що належать до компетенції 
Казначейства; 

в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює 
виконання в апараті Казначейства Конституції та законів України, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 
фінансів; 

подає Міністрові фінансів для затвердження плани роботи Казначейства; 

звітує перед Міністром фінансів про виконання планів роботи Казначейства 
та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, 
виявлених під час проведення перевірок діяльності Казначейства, його 
територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у допущених порушеннях та інші. 

1 

3 

4 

5 

6 

Рис. 2.3. Основні повноваження  
Голови Державної казначейської служби України
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Начальник Головного управління може мати не більше 
двох заступників, у тому числі одного першого, які призна-
чаються на посади та звільняються з посад Головою Казна-
чейства за погодженням з Міністром фінансів України.

Начальник Головного управління 

Перший заступник начальника 
Головного управління 

Заступник начальника 
Головного управління 

ТИПОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
Головних управлінь Державної казначейської служби України 

у областях та м. Києві 

Управління бюджетних 
надходжень та операцій з 
фінансовим ресурсом 

Управління видатків бюджетів 
та міжбюджетних трансфертів 

Управління обслуговування 
розпорядників коштів та інших 

клієнтів 

Управління бухгалтерського 
обліку операцій державного 

бюджету 

Відділ / Сектор 
внутрішнього аудиту 

Відділ / Сектор 
адміністративно-
господарської 
діяльності 

Сектор реєстрації та 
роботи з клієнтами з 

надання 
кваліфікованих 

електронних довірчих 
послуг 

Управління 
консолідованої 

Управління 
інформаційних 
технологій 

Сектор з питань захисту 
інформації 

Відділ / Сектор 
діловодства 

Головний спеціаліст із 
закупівель 

Відділ / Сектор 
персоналу 

Юридичний 
управління / відділ 

Головний спеціаліст 
режимно-секретної 

роботи 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання 
та виявлення корупції 

Відділ фінансової 
роботи  

Рис. 2.4. Типова організаційна структура Головних управлінь  
Державної казначейської служби України у областях та місті Києв
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Також начальник Головного управління здійснює ке-
рівництво Головним управлінням Казначейства, несе пер-
сональну відповідальність за організацію і результати його 
діяльності, звітує перед Головою Казначейства покладених 
на Головне управління Казначейства завдань і планів ро-
боти.

У Головному управлінні Казначейства для погодження 
вирішення питань, що належить до його компетенції, обго-
ворення найважливіших напрямків діяльності може утворю-
ватись Колегія.

Управління Державної казначейської служби України у 
районі, районі у місті, місті обласного значення та Відділення 
Державної казначейської служби України у (далі - управлін-
ня Казначейства та Відділення Казначейства) є територіаль-
ними органами Державної казначейської служби України та 
підпорядковуються Державній казначейській службі Украї-
ни та Головним управлінням Державної казначейської служ-
би України.

Основним завданням Управління Казначейства та Відді-
лення Казначейства, як і Головних управлінь Казначейства, 
є реалізація державної політики у сферах казначейського об-
слуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку ви-
конання бюджетів.

Типова структура Управління Казначейства та Відді-
лення Казначейства затверджується Головою Державної каз-
начейської служби України за погодженням з Міністром фі-
нансів України. Вищезгадані Типові організаційні структурі 
наведені відповідно на рисунках 2.5 та 2.6.

В умовах тимчасової окупації частини території України 
особлива увага приділяється функціонуванню територіаль-
них органів Казначейства у Донецькій та Луганській облас-
тях, завдяки чому забезпечено належне казначейське обслу-
говування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 
та інших клієнтів у зоні конфлікту (на підконтрольній україн-
ській владі території). 

Організаційна структура органів Казначейства у До-
нецькій та Луганській областях наведена на рисунку 2.7 
та 2.8.
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Начальник управління 

Заступник начальника управління 

ТИПОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
Управління Державної казначейської служби України у районі, 

районі у місті, місті обласного значення* 

Відділ обслуговування 
розпорядників коштів та інших 

клієнтів 

Відділ звітності та 
бухгалтерського обліку 

Сектор реєстрації та роботи з 
клієнтами у сфері надання 
кваліфікованих електронних 
довірчих послуг**/Головний 

спеціаліст з реєстрації та роботи 
з клієнтами у сфері надання 
кваліфікованих електронних 

довірчих послуг 

Головний спеціаліст-
юрисконсульт*** 

Провідний інспектор**** 

Працівники/Робітники з 
обслуговування**** 

* за  виключенням управлінь Державної казначейської служби України у Донецькій та
Луганській областях до закінчення проведення операцій Об’єднаних сил; 
** утворюється у разі наявності управління в переліку відокремлених пунктів реєстрації, 
затвердженому наказом Державної казначейської служби України; 
***може вводитись у разі, якщо штатна чисельність управління понад 22 одиниці; 
****може вводитись за рішенням керівника управління. 

* за виключенням управлінь Державної казначейської служби України у Донецькій та Луганській 
областях до закінчення проведення операцій Об’єднаних сил; 
** утворюється у разі наявності управління в переліку відокремлених пунктів реєстрації, 
затвердженому наказом Державної казначейської служби України; 
***може вводитись у разі, якщо штатна чисельність управління понад 22 одиниці; 
****може вводитись за рішенням керівника управління. 

Начальник управління 

Заступник начальника управління 

ТИПОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
Управління Державної казначейської служби України у районі, 

районі у місті, місті обласного значення* 

Відділ обслуговування 
розпорядників коштів та інших 

клієнтів 

Відділ звітності та 
бухгалтерського обліку 

Сектор реєстрації та роботи з 
клієнтами у сфері надання 
кваліфікованих електронних 
довірчих послуг**/Головний 

спеціаліст з реєстрації та роботи 
з клієнтами у сфері надання 
кваліфікованих електронних 

довірчих послуг 

Головний спеціаліст-
юрисконсульт*** 

Провідний інспектор**** 

Працівники/Робітники з 
обслуговування**** 

* за  виключенням управлінь Державної казначейської служби України у Донецькій та
Луганській областях до закінчення проведення операцій Об’єднаних сил; 
** утворюється у разі наявності управління в переліку відокремлених пунктів реєстрації, 
затвердженому наказом Державної казначейської служби України; 
***може вводитись у разі, якщо штатна чисельність управління понад 22 одиниці; 
****може вводитись за рішенням керівника управління. 

* за виключенням управлінь Державної казначейської служби України у Донецькій та Луганській 
областях до закінчення проведення операцій Об’єднаних сил; 
** утворюється у разі наявності управління в переліку відокремлених пунктів реєстрації, 
затвердженому наказом Державної казначейської служби України; 
***може вводитись у разі, якщо штатна чисельність управління понад 22 одиниці; 
****може вводитись за рішенням керівника управління. 

Рис. 2.5. Типова організаційна структура Управління  
Державної казначейської служби України у районах,  

районах у містах та містах обласного значення
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Начальник відділення 

ТИПОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
Відділення Державної казначейської служби України 

Сектор обслуговування 
розпорядників коштів та інших 

клієнтів, звітності та 
бухгалтерського обліку 

Рис. 2.6. Типова організаційна структура  
Відділення Державної казначейської служби України

Головне управління 
Державної казначейської служби України у Донецькій області 

(м. Маріуполь) 

управління 
Державної казначейської служби України: 

Працюючі: 
1) у м. Авдіївці
2) у м. Бахмуті
3) у м. Торецьку
4) у м. Мирнограді
5) у м. Добропіллі
6) у м. Донецьку*
7) у м. Дружківці
8) у м. Костянтинівці**
9) у м. Краматорську
10) у м. Лимані
11) у м. Маріуполі
12) у м. Покровську
13) у м. Селидовому
14) у м. Слов’янську
15) в Олександрівському районі
16) у Великоновосілківському районі
17) у Волноваському районі
18) у Мангушському районі
19) у Мар’їнському районі (м. Курахове)
20) у Нікольському районі

Непрацюючі: 
1) у м. Горлівці
2) у м. Дебальцевому
3) у м. Докучаєвську
4) у Будьонівському та Пролетарському

районах м. Донецька
5) у Калінінському районі м. Донецька
6) у Київському районі м. Донецька
7) у Кіровському районі м. Донецька
8) у Куйбишевському районі м. Донецька
9) у Ленінському районі м. Донецька
10) у Петровському районі м. Донецька
11) у м. Єнакієвому
12) у м. Макіївці
13) у м. Сніжному
14) у м. Харцизьку
15) у м. Хрестівці
16) у м. Чистяковому
17) у м. Шахтарську
18) у м. Ясинуватій
19) в Амвросіївському районі
20) у Бойківському районі
21) у Новоазовському районі
22) у Старобешівському районі

* – переміщено з тимчасово окупованих територій в
Донецькій області

** – обслуговуються розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів Ясинуватського району, які розміщено 
у населених пунктах, що підконтрольні українській владі 

 

 

* – переміщено з тимчасово окупованих 
територій в Донецькій області 

** – обслуговуються розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів Ясинуватського району, які розміщено 
у населених пунктах, що підконтрольні українській владі 

 

 

* – переміщено з тимчасово окупованих 
територій в Донецькій області 

** – обслуговуються розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів Ясинуватського району, які розміщено 
у населених пунктах, що підконтрольні українській владі 

Рис. 2.7. Організаційна структура Головного управління Державної  
казначейської служби України у Донецькій області (м. Маріуполь)
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Головне управління 
Державної казначейської служби України у Луганській області 

(м. Маріуполь) 

управління 
Державної казначейської служби України: 

Працюючі: 
1) у м. Лисичанську
2) у м. Луганську*
3) у м. Рубіжному
4) у м. Довжанську*
5) у м. Сєвєродонецьку
6) у Біловодському районі
7) у Білокуракинському районі
8) у Кремінському районі
9) у Марківському районі
10) у Міловському районі
11) у Новоайдарському районі
12) у Новопсковському районі
13) у Попаснянському районі
14) у Сватівському районі
15) у Станично-Луганському районі
16) у Старобільському районі
17) у Троїцькому районі

Непрацюючі: 
1) у м. Алчевську
2) у м. Брянці
3) у м. Голубівці
4) у м. Хрустальному
5) у Жовтневому районі м. Луганська
6) у м. Первомайську
7) у м. Ровеньках
8) у м. Кадіївці
9) у Лутугинському районі
10) у Перевальському районі
11) у Слов’яносербському районі
12) Антрацитівське управління
13) Сорокинське управління

* – переміщено з тимчасово окупованих територій в
Луганській області 

Рис. 2.8. Організаційна структура Головного управління  
Державної казначейської служби України у Луганській області  

(м. Сєвєродонецьк)
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2.4. Взаємодія органів Казначейства  
з іншими учасниками бюджетного процесу.

Бюджетний кодекс України визначає бюджетний про-
цес як регламентований бюджетним законодавством процес 
складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 
звітування про їх виконання, а також контроль за дотриман-
ням бюджетного законодавства. 

Стадії бюджетного процесу визначені пунктом 1 статті 
19 БКУ.

 ● складання проектів бюджетів;
 ● розгляд проекту та прийняття закону про Державний 

бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 ● виконання бюджету, включаючи внесення змін до 

закону про Державний бюджет України (рішення 
про місцевий бюджет);

 ● підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 
і прийняття рішення щодо нього. 

Пункт 3 цієї ж статті дає визначення учасників бюджет-
ного процесу, це – органи, установи та посадові особи, наді-
лені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками 
з управління бюджетними коштами).

Враховуючи зазначене розуміємо, що нормами БКУ бю-
джетний процес визначено як регламентований бюджетним 
законодавством процес складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Без 
чіткої взаємодії всіх учасників бюджетного процесу з органа-
ми ДКСУ неможливо забезпечити повноцінне проходження 
бюджетного процесу. Всі учасники бюджетного процесу є по-
вноправними і володіють всією інформацією про виконання 
бюджетів, стан реалізації стратегії економічної і соціальної 
політики держави і органів місцевого самоврядування. 

Взаємодія учасників бюджетного процесу базується на 
одному з принципів функціонування бюджетної системи 
України, а саме публічності і прозорості. За останні роки ба-
гато зроблено в напрямку прозорого та відкритого бюджету 
для громадськості, це – розміщення на веб-потралі Міністер-
ства фінансів України всієї інформації про трансакції роз-
порядників та одержувачів коштів, наповнення веб-сайту 
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уповноваженого органу з питань публічних закупівель ін-
формацією про здійснені платежі відповідно до договорів, 
розміщення інформації на веб-сайті ДКСУ інформації про 
стан Єдиного казначейського рахунка, інформації про стан 
виконання бюджетів, вжиті заходи впливу за порушення 
бюджетного законодавства, здійснення міжбюджетних роз-
рахунків, тощо. Усі ці проекти реалізовані завдяки тісній 
співпраці всіх учасників бюджетного процесу.

1. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з Національним банком України.

Національний банк України є центральним банком Укра-
їни, особливим центральним органом державного управлін-
ня, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і 
принципи організації якого визначаються Конституцією 

Державна 
казначейська 

служба 
України та її 
територіальні 

органи 

Верховна рада України, 
Кабінет Міністрів 

України, Міністерство 
фінансів України 

Національний банк 
України 

ДПСУ, органи, що 
контролюють 

справляння податків, 
зборів і обов’язкових 

платежів 

Місцеві державні 
адміністрації, органи 

місцевого 
самоврядування, 
фінансові органи 

Розпорядники, 
одержувачі бюджетних 

коштів 

Рахункова палата 
України 

Міністерство 
економічно 

розвитку, торгівлі та 
сільського 

господарства 
України,  
веб-портал 

Уповноваженого 
органу з питань 
закупівель 

Рис. 2.9. Загальна схема взаємодії ДКСУ та її територіальних органів  
з учасниками бюджетного процесу.
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України, Законом України «Про національний банк України» 
від 20.05.1999 р. №679-XIV та іншими законами України. 

Сфера взаємодії Казначейства надзвичайно широка. Це 
пов’язано, перш за все, з тим, що ДКСУ - єдиний орган дер-
жавної виконавчої влади, наділений правом бути учасником 
системи електронних платежів НБУ. Єдиний казначейський 
і валютний рахунок ДКСУ відкритий в НБУ, обслуговування 
бюджетів за доходами, видатками, кредитуванням і фінан-
суванням Казначейство здійснює тільки механізмами вико-
ристання системи електронних платежів НБУ та внутрішньої 
платіжної системи.

Взаємодія здійснюється за такими напрямками:
 ● розвиток платіжних систем, покращення їх ефек-

тивності, економічності, надійності, безпеки, зруч-
ності, оптимізації;

 ● удосконалення правових основ як учасника системи 
електронних платежів НБУ та внутрішньої платіж-
ної системи;

 ● покращення і модернізація технологічної інфра-
структури внутрішньої платіжної системи і засобів 
обробки даних;

 ● забезпечення безпеки платіжних систем;
 ● забезпечення повнофункціонального обслуговуван-

ня Національним банком України Єдиного казна-
чейського і валютного рахунків ДКСУ;

 ● обслуговування казначейських зобов’язань, борго-
вих цінних паперів, що емітуються державою в осо-
бі її уповноважених органів;

 ● надання і отримання достовірної інформації про 
стан платіжного балансу, монетарної політики, 
грошово-кредитний ринок, включаючи щомісяч-
ну інформацію про показники доходів, видатків і 
дефіциту державного та зведеного бюджетів, стан 
державного боргу та графік платежів за ними;

 ● надання та використання електронних довірчих по-
слуг у банківській системі України та при здійсненні 
переказу коштів;

 ● запобігання та протидія легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом;

 ● забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпе-
ки суб’єктів переказу коштів через СЕП НБУ.
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2. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з Верховною Радою України, Кабінетом Міні-
стрів України, Міністерством фінансів України.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та 
Міністерство фінансів України при виконанні своїх повно-
важень на всіх стадіях бюджетного процесу, в першу чергу, 
повинні бути забезпечені повною і достовірною інформацією 
про стан державних фінансів і показники (результати) ви-
конання бюджетів. Крім цього, розвиток держави і суспіль-
ства вимагають постійних змін до законодавства України, в 
тому числі до бюджетних правовідносин. Процес норматив-
ного регулювання бюджетних правовідносин, управлінням 
державним бюджетом на всіх стадіях бюджетного процесу, 
міжбюджетними відносинами і розрахунками, державним 
боргом, тощо, неможливий без взаємодії Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів 
України з Державною казначейською службою України.

Взаємодія здійснюється за наступними напрямками:
 ● законодавче і нормотворче врегулювання бюджет-

них правовідносин, порядків виконання, обслугову-
вання бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності, 
формування державної політики в сфері казначей-
ського обслуговування;

 ● обмін інформацією щодо виконання державного і 
місцевих бюджетів за доходами, видатками і креди-
туванням, фінансуванням, станом міжбюджетних 
відносин, станом ЄКР; 

 ● отримання та опрацювання розпису доходів, видат-
ків і кредитування, фінансування державного бю-
джету, змін до розписів, відображення показників 
на рахунках бухгалтерського обліку;

 ● обслуговування державного бюджету за розписом, 
затвердженим Міністерством фінансів України, в 
тому числі всіма операціями за міжбюджетними 
трансфертами;

 ● повернення коштів, помилково або надмірно зара-
хованих до державного та місцевих бюджетів;

 ● ведення обліку державного боргу;
 ● розміщення за рішенням Міністерства фінансів 

України коштів ЄКР на депозитних рахунках;
 ● купівля-продаж іноземної валюти;
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 ● верифікація виплат пільг, субсидій, інших соціаль-
них виплат під час перерахування таких виплат;

 ● надання ДКСУ місячних і квартальних звітів про ви-
конання Державного бюджету України відповідно 
до статей 59, 60 Бюджетного кодексу України;

 ● розміщення інформації про виконання бюджетів 
на інформаційному порталі Міністерства фінансів 
України Edata – Єдиний веб-портал використання 
публічних коштів; 

 ● інші питання компетенції ДКСУ.

3. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з органами, що контролюють справляння по-
датків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів. 

Перелік податків, зборів, платежів та інших доходів бю-
джету визначається відповідно до переліку кодів бюджетної 
класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння 
надходжень бюджету. Органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, забезпечують відповідно до законо-
давства здійснення постійного контролю за правильністю та 
своєчасністю надходження до державного та місцевих бю-
джетів податків, зборів, платежів та інших доходів згідно з 
переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі 
платників з метою забезпечення повернення коштів, помил-
ково або надміру зарахованих до державного та місцевих 
бюджетів. Зрозуміло, що без своєчасної, повної і достовірної 
інформації про надходження коштів на рахунки з обліку до-
ходів бюджетів, що відкриті на ім’я територіальних органів 
Казначейства в ДКСУ, органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету ефективно здійснювати свої повнова-
ження не зможуть. Взаємодія між ДКСУ, ДПСУ та органа-
ми, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 
16.02.2011 р. №106 «Деякі питання ведення обліку податків, 
зборів, платежів та інших доходів бюджету» здійснюється за 
наступними напрямками:

 ● отримання інформації про зарахування податків, 
зборів і платежів до бюджетів, повернення позик; 
(наказ МФУ від 11.02.2019 № 60; наказ МФУ від 
18.07.2016 № 621; наказ МФУ від 29.01.2013 № 43; 
наказ МФУ від 23.08.2013 № 938;

 ● - повернення коштів, помилково або надмірно зара-
хованих до державного та місцевих бюджетів (наказ 
МФУ від 03.09.2013 № 787);
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 ● верифікація виплат пільг, субсидій, інших соціаль-
них виплат під час перерахування таких виплат;

 ● надання ДКСУ місячних і квартальних звітів про ви-
конання Державного бюджету України відповідно 
до статей 59, 60 Бюджетного кодексу України;

 ● розміщення інформації про виконання бюджетів 
на інформаційному порталі Міністерства фінансів 
України Edata – Єдиний веб-портал використання 
публічних коштів; 

 ● інші питання компетенції ДКСУ.

3. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з органами, що контролюють справляння по-
датків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів. 

Перелік податків, зборів, платежів та інших доходів бю-
джету визначається відповідно до переліку кодів бюджетної 
класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння 
надходжень бюджету. Органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, забезпечують відповідно до законо-
давства здійснення постійного контролю за правильністю та 
своєчасністю надходження до державного та місцевих бю-
джетів податків, зборів, платежів та інших доходів згідно з 
переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі 
платників з метою забезпечення повернення коштів, помил-
ково або надміру зарахованих до державного та місцевих 
бюджетів. Зрозуміло, що без своєчасної, повної і достовірної 
інформації про надходження коштів на рахунки з обліку до-
ходів бюджетів, що відкриті на ім’я територіальних органів 
Казначейства в ДКСУ, органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету ефективно здійснювати свої повнова-
ження не зможуть. Взаємодія між ДКСУ, ДПСУ та органа-
ми, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 
16.02.2011 р. №106 «Деякі питання ведення обліку податків, 
зборів, платежів та інших доходів бюджету» здійснюється за 
наступними напрямками:

 ● отримання інформації про зарахування податків, 
зборів і платежів до бюджетів, повернення позик; 
(наказ МФУ від 11.02.2019 № 60; наказ МФУ від 
18.07.2016 № 621; наказ МФУ від 29.01.2013 № 43; 
наказ МФУ від 23.08.2013 № 938;

 ● - повернення коштів, помилково або надмірно зара-
хованих до державного та місцевих бюджетів (наказ 
МФУ від 03.09.2013 № 787);

 ● організація відкриття та закриття рахунків у на-
ціональній валюті в органах ДКСУ (наказ МФУ від 
22.06.2012 № 758;

 ● спільна нормотворча діяльність з питань обслугову-
вання бюджетів, обліку доходів бюджетів, відкриття 
рахунків, бухгалтерського обліку та звітності, тощо.

4. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з розпорядниками та одержувачами бюджет-
них коштів. 

Взаємодія органів ДКСУ з розпорядниками і одержува-
чами бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів 
найбільш тісна і різноманітна. Перш за все, ця взаємодія 
пов’язана з усіма механізмами казначейського обслуговуван-
ня. Основи такої взаємодії визначено Бюджетним кодексом 
України і наказами Міністерства фінансів України. Зокрема, 
взаємодія здійснюється за наступними напрямами:

 ● формування та ведення Єдиного реєстру розпо-
рядників та одержувачів бюджетних коштів (наказ 
МФУ від 22.12.2011 № 1691);

 ● формування і ведення мережі розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів;

 ● відкриття і закриття бюджетних і інших рахунків 
розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів; 
(наказ МФУ від 22.06.2012 № 758;

 ● казначейське обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів, в тому числі ве-
дення обліку планових показників та змін до них, 
відкриття асигнувань, виділення асигнувань, опра-
цювання розподілів відкритих і виділених асигну-
вань, облік бюджетних зобов’язань і бюджетних фі-
нансових зобов’язань, оплата платіжних доручень; 
(накази МФУ від 24.12.2012 № 1407; від 23.08.2012 
№ 938; від 02.03.2012 № 309;

 ● складання, подання, консолідація бюджетної і фі-
нансової звітності; (наказ МФУ від 24.01.2012 № 44;

 ● впровадження і застосування новітніх сервісів при 
казначейському обслуговуванні, в тому числі систе-
ми дистанційного обслуговування «Клієнт Казначей-
ства – Казначейство» і системи електронного фор-
мування і подачі бюджетної звітності із можливістю 
доступу до інформаційно-технічних ресурсів ДКСУ 
«Є-Звітність»;
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 ● методична і практична допомога, проведення ін-
формаційно- роз’яснювальної роботи з питань вико-
нання бюджетів та казначейського обслуговування; 

5. Взаємодія Державної казначейської служби Укра-
їни, її територіальних органів з місцевими державними 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, 
фінансовими органами.

Взаємодія органів ДКСУ з місцевими державними ад-
міністраціями, органами місцевого самоврядування і їх фі-
нансовими органами, базується. перш за все, на завданнях 
та функціях з управління в процесі складання, розгляду, за-
твердження та виконання бюджетів, звітування про їх вико-
нання та контролі за додержанням бюджетного законодав-
ства. Без оперативної, достовірної і повної інформації про 
стан виконання бюджетів, місцеві державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування і їх фінансові органи не 
зможуть ефективно управляти процесами виконання місце-
вих бюджетів.

Повноваження місцевих державних адміністрацій у 
сфері бюджету і фінансів визначені статтею 18 Закону Укра-
їни «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999 р. 
№ 586-XIV. 

Виключна компетенція місцевих рад, їх виконавчих ор-
ганів, голів, в тому числі у сфері фінансів і бюджету визна-
чена нормами Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. 

Взаємодія органів ДКСУ з місцевими державними адмі-
ністраціями, органами місцевого самоврядування і фінансо-
вими органами здійснюється за наступними напрямами:

 ● відкриття і забезпечення функціонування рахунків 
з обліку доходів бюджетів, а також котлових рахун-
ків бюджетів; 

 ● ведення обліку мережі розпорядників та одержува-
чів коштів місцевих бюджетів;

 ● отримання від органів місцевого самоврядування 
чи їх фінансових органів, перевірка і опрацювання 
рішення ради про затвердження бюджету, річного 
розпису доходів загального і спеціального фондів, 
помісячного розпису доходів, розпису фінансуван-
ня, розпису асигнувань в розрізі головних розпоряд-
ників коштів;
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 ● надання місцевим фінансовим органам інформації за 
форматом та регламентом обміну інформацією між 
місцевими фінансовими органами та територіальни-
ми органами ДКСУ відповідно до норм наказу Мініс-
терства фінансів України від 11.03.2008 р. № 373. 

 ● отримання, перевірка і опрацювання Розпоряджень 
про виділення асигнувань головним розпорядникам 
коштів місцевих бюджетів;

 ● надання звітності про виконання місцевих бюдже-
тів в порядку та строки, визначені статтею 80 Бю-
джетного кодексу України; 

 ● надання в межах компетенції роз’яснень з питань 
казначейського обслуговування бюджетів, розпо-
рядників і одержувачів коштів, звітності і бухгал-
терського обліку;

 ● проведення спільних семінарів, нарад, тощо з пи-
тань виконання і обслуговування бюджетів;

 ● інші напрямки взаємодії, що пов’язані із забезпе-
ченням казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів.

6. Взаємодія Державної казначейської служби 
України з Рахунковою палатою України та Державною 
аудиторською службою України.

Рахункова палата України - це орган фінансово-бюджет-
ного контролю, який утворюється Верховною Радою України, 
підпорядкований і підзвітний їй; працює самостійно і неза-
лежно від інших органів держави. Функції і повноваження 
Рахункової палати України регулюються Законом України 
«Про рахункову палату України» від 02.07.2015 р. № 576-VIII 
та статтею 110 Бюджетного кодексу України. 

Взаємодія здійснюється за наступними напрямами:
 ● надання ДКСУ Рахунковій палаті України місячних 

і квартальних звітів про виконання Державного бю-
джету України відповідно до статей 59, 60 Бюджет-
ного кодексу України;

 ●  спільна участь у нормотворчій діяльності в межах 
компетенції органів;

 ● обмін інформацією за окремими запитами з питань 
виконання державного бюджету та використання 
коштів місцевими бюджетами, за коштами, отрима-
ними у формі міжбюджетних трансфертів;
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 ● проведення спільних семінарів, нарад, тощо з пи-
тань виконання і обслуговування бюджетів;

 ● обмін інформацією згідно Порядку подання терито-
ріальними органами ДКСУ територіальним управ-
лінням Рахункової палати звітності про виконання 
бюджетів, відповідно до спільного наказу Рахунко-
вої палати та ДКСУ від 19.03.2007 р. № 31/64.

7. Взаємодія Державної казначейської служби Укра-
їни з Міністерством економічно розвитку, торгівлі та 
сільського господарства України.

Взаємодія ДКСУ з уповноваженим органом з питань пу-
блічних закупівель пов’язана із забезпеченням виконання 
норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. 
№ 922-VIII. Така взаємодія направлена на ефективну реалі-
зацію державної політики у сфері закупівель та поширення 
інформації щодо застосування законодавства про публічні 
закупівлі.

Взаємодія здійснюється за наступними напрямами:
 ● забезпечення виконання контрольних повноважень 

відповідно до законодавства;
 ● постійне використання електронної системи закупі-

вель уповноваженого органу при виконанні контр-
ольних повноважень;

 ● наповнення єдиного Веб-порталу використання пу-
блічних коштів інформацією про здійснені оплати за 
договорами;

 ● адаптація інформаційно-технічних систем для роз-
міщення інформації і їх захисту від не санкціонова-
ного втручання.

Слід зазначити, що ДКСУ та її територіальні органі в про-
цесі виконання і обслуговування бюджетів, крім зазначених 
вище учасників бюджетного процесу, взаємодіють і з пра-
воохоронними органами, органами державної виконавчої 
служби, фізичними і юридичними особами при безспірному 
списанні коштів з рахунків бюджетів чи боржників. Взаємо-
дія здійснюється в напрямках надання повної і достовірної 
інформації про виконання бюджетів, кошторисів і планів ви-
користання коштів розпорядниками та одержувачами, удо-
сконалення механізмів казначейського обслуговування, за-
безпечення виконання рішень судів.
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Окремим напрямом співпраці ДКСУ є співпраця з між-
народною асоціацією Казначейських служб (AIST), яка спри-
яє покращенню іміджу держави Україна на міжнародній 
арені, обміну досвідом роботи і впровадження новітніх сер-
вісів при обслуговуванні бюджетів із казначействами інших 
країн. Президентом Асоціації у 2019 році обрана Голова Дер-
жавної казначейської служби України Тетяна Слюз. 

Крім зазначеного, Казначейство під час виконання покла-
дених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з 
іншими державними органами, допоміжними органами і служ-
бами, утвореними Президентом України, тимчасовими кон-
сультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, 
утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спіл-
ками, профспілками та організаціями роботодавців, відповід-
ними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а 
також підприємствами, установами та організаціями. 

Питання для самоконтролю

1. Перелічіть основні документи, які є правовою осно-
вою діяльності органів Державного казначейства? 

2. Що визначає Положення «Про державне казначей-
ство України»? 

3. Які завдання державного казначейства України пе-
редбачені Бюджетним кодексом України? 

4. Яка структура органів Державної казначейської 
служби України на рівні областей? 

5. Назвіть нормативно – правові документи, видані ор-
ганами Державної казначейської служби України?

6. З якими органами взаємодіє Державна казначейська 
служба України в бюджетному процесі?

7. Яка відмінність між функціями, правами та 
обов'язками органів Державної казначейської служби України?

8. Назвіть стадії бюджетного процесу та роль Дер-
жавної казначейської служби України в них.

9. Які напрями взаємодії органів ДКСУ та Держаудит-
служби у бюджетному процесі?

10. Чи відноситься до компетенції органів Державної 
казначейської служби України ведення обліку мережі розпо-
рядників та одержувачів коштів через місцеві бюджети?
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Інформаційно-технічне забезпечення казначейства здій-
снюється через автоматизовану інформаційну систему (АІС). 
Нею є взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, про-
грамних засобів і персоналу, які призначені для збору, об-
робки, розподілу, зберігання та передачі інформації. Вона до-
зволяє працівникам казначейства отримувати оперативний 
доступ до інформації з метою її ефективного використання 
для розв’язання поставлених перед ними задач. Як і будь-яка 
інша система, АІС складається з окремих елементів та орга-
нізації відносин між ними (рис. 3.1). У ній виділяють функці-
ональну частину та частину забезпечення, які, у свою чергу, 
поділяються на більш прості елементи – підсистеми зі своїм 
поділом.

Функціональна частина АІС пов’язана з проблемними 
сферами і фактично є моделлю системи управління конкрет-
ним об’єктом. До неї належать ті елементи, які визначають 
її функціональні можливості, а саме: призначення, викону-
вані управлінські функції та функції з обробки інформації. 
Основними елементами функціональної частини АІС є функ-
ціональні підсистеми, блоки, або комплекси задач й окремі 
задачі. В АІС казначейства функціональні підсистеми ви-
окремлюють за такими ознаками: 1) стадіями управління 
(прогнозування, планування, облік, звітність, аналіз, контр-
оль тощо); 2) видами діяльності (доходи, видатки, трансфер-
ти тощо); 3) організаційною структурою (структурні підрозді-
ли); 4) функціональною ознакою (виконувані функції).

Розділ 3
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

3.1. Структура та складові інформаційно-технічного  
забезпечення казначейства
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Серед функціональних підсистем АІС казначейства за 
ознакою управління складовими казначейської діяльнос-
ті у процесі касового виконання бюджетів можна виділити: 
1) управління коштами єдиного казначейського рахунку; 
2) управління доходами бюджетів; 3) управління видатками 
бюджетів; 4) управління внутрішніми казначейськими опе-
раціями; 5) бухгалтерський облік і звітність про виконання 
бюджетів. Незважаючи на те, що деякі функціональні під-
системи АІС казначейства на різних об’єктах можуть мати 
одне й те саме найменування (наприклад, підсистема бухгал-
терського обліку та звітності), їхній внутрішній зміст щодо 
різних об’єктів не схожий один на одного.

Функціональні підсистеми 
(модулі, бізнес-додатки) 

АІС казначейства 

Функціональна  
частина 

Забезпечувальна  
частина 

Функціональні задачі або 
комплекси задач 

Моделі та алгоритми 

Забезпечувальні підсистеми 

Інформаційна 

Технічна 

Програмна 

Правова 

Лінгвістична 

Математична 

Технологічна 

Ергономічна 

Організаційно-методична 

Рис. 3.1. Структура АІС казначейства
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У своїй діяльності казначейство використовує автомати-
зовану систему (АС) виконання бюджетів «Казна», яка скла-
дається з двох функціональних підсистем, тісно пов’язаних 
одна із одною:
а) автоматизованої підсистеми операційного дня банку (ОДБ) 

з автоматизованим модулем обліку та виконання бюдже-
тів усіх рівнів за доходами – АС «Казна-Доходи». За допо-
могою спеціальної функції «Розмежування та акумуляція» 
і проведення трансакцій вона дозволяє: 1) розподіляти всі 
надходження від платників податків на різні потоки (до-
ходи державного та місцевих бюджетів у розрізі загаль-
ного та спеціального фондів); 2) розподіляти кошти між 
різними бюджетами, розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів за допомогою спеціальних модулів 
системи; 3) перераховувати всі надходження за призна-
ченням; 4) формувати звітність про виконання бюджетів 
за доходами на основі даних бухгалтерського обліку.

б) автоматизованої підсистеми виконання бюджетів за ви-
датками – АС «Казна-Видатки», яка забезпечує вико-
нання таких основних функцій, як-от введення клієнта 
в систему, обслуговування рахунків у системі, робота з 
платіжними документами, формування звітності тощо, 
даючи можливість у режимі реального часу слідкувати 
за станом витрачання бюджетних коштів. Вона містить: 
1) АС «Казна-ВЦ» – автоматизовану систему планування, 
обліку й аналізу видатків державного і місцевих бюдже-
тів на загальнодержавному рівні; 2) АС «Казна-В» – авто-
матизовану систему обліку й аналізу витрат державного 
та місцевих бюджетів на рівні територіальних органів 
казначейства.
Відповідно до виду функціональних підсистем та з ура-

хуванням вимог управління визначається склад задач, що 
розв’язуються. У функціональних задачах, для автоматиза-
ції яких призначена підсистема, відображаються специфічні 
особливості кожної конкретної підсистеми певного об’єкта. 
Саме задача є об’єктом розробки, впровадження та експлу-
атації кінцевим користувачем. Зміст задачі визначає сукуп-
ність вихідних показників, які формуються й обчислюються 
в задачі за відповідними алгоритмами. З появою нових ін-
формаційних технологій поняття «задача» розглядається як 
закінчений комплекс опрацювання інформації, що забезпе-
чує видачу інформації для прийняття рішень управлінським 
персоналом.
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Вибір та обґрунтування складу функціональних задач є 
одним з найважливіших елементів створення інформаційних 
систем. З огляду на те, що в казначейській системі оберта-
ються фінансові ресурси держави, вказана важливість по-
ширюється на АІС казначейства. Розвинені АІС дають змогу 
реалізувати багатоваріантні алгоритми розрахунку показ-
ників на основі вибору з банку моделей найефективніших 
математичних методів, моделей й алгоритмів для конкрет-
ного об’єкта управління. При цьому кожна конкретна задача 
при розробці АІС повинна розглядатися в інформаційному 
зв’язку з іншими задачами даної підсистеми та інших під-
систем, а також із зовнішніми АІС.

У зв’язку зі складністю та комплексним характером 
функціональних задач, вибір їх складу повинен здійснюва-
тися з урахуванням основних фаз управління, а саме: про-
гнозування, планування, обліку, контролю, аналізу та регу-
лювання (рис. 3.2). Прогнозування – управлінська функція, 
за допомогою якої здійснюється формування та наукове об-
ґрунтування перспектив розвитку об’єкта управління, мож-
ливих змін його стану у майбутньому. У бюджетній сфері 
прогнозування є інструментом для розробки бюджетної по-

Прогнозування 

Складові управління, 
залучені в АІС казначейства 

Планування Облік, аналіз та 
контроль Регулювання 

Функція, за 
допомогою якої 
здійснюється 
формування та 
наукове 
обґрунтування 
перспектив 
розвитку об’єкта 
управління, 
можливих змін 
його стану у 
майбутньому 

Функція, за 
допомогою якої 
реалізується мета 
управління 

Функції, які 
забезпечують 
отримання 
інформації про 
стан керованої 
системи за 
певний період 
часу та 
встановлення 
причин 
відхилення 

Функція, яка 
передбачає 
корегування 
діяльності 
об’єкта 
управління 
за наявності 
відхилень 
показників 

Рис. 3.2. Складові управління, залучені в АІС казначейства
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літики держави, визначення джерел надходження доходів 
до бюджету та напрямів їх витрачання, вибору оптимальних 
схем управління бюджетними коштами, оцінювання тенден-
цій економічного розвитку.

Планування – функція, за допомогою якої реалізується 
мета управління. Втілення цієї функції забезпечується фор-
муванням планів, згідно з якими буде організовано функці-
онування об’єкта управління. Традиційно виділяють стра-
тегічне (більш ніж на 1 рік), поточне (на 1 рік), оперативне 
(щоденне, щодекадне, місячне і квартальне) планування. Ви-
користання різних видів планування залежить від того, на 
якому ієрархічному рівні здійснюється управління. На ви-
щому рівні управління планування зорієнтовано на тривалу 
перспективу, на середньому й нижчих рівнях – на більш ко-
роткий термін. При цьому план вищого рівня деталізується за 
періодами, об’єктами і робочими місцями.

Облік, контроль і аналіз – функції, які забезпечують 
отримання інформації про стан керованої системи за певний 
період часу, встановлення фактичного стану об’єкта управлін-
ня, встановлення причин відхилення фактичних показників 
від запланованих. Комплекси задач, які розв’язуються на цих 
фазах, виконуються на різних рівнях управління. Аналіз про-
водиться на середньому й вищому рівнях управління. Ця фаза 
управління оперує агрегованою інформацією з тривалим пері-
одом розв’язання задач. Контроль здійснюється на всіх рівнях 
управління, залучаючи значний обсяг інформації з тривалим 
періодом її опрацювання. У процесі бухгалтерського обліку ви-
значається реальний стан виконання бюджету.

Останньою фазою, про яку необхідно згадати, є регулю-
вання. Воно здійснюється на середньому та вищому рівнях 
управління та передбачає корегування діяльності об’єкта 
управління за наявності відхилень фактичних показників від 
запланованих, прийняття рішень для виправлення ситуації, 
яка виникла, виведення об’єкта управління на заплановані 
показники. Для формалізованого опису задач регулювання 
у системі казначейства використовують методи та моделі 
календарного і мережного планування, оперативного управ-
ління і транспортні моделі. Підсумковою інформацією даної 
фази є календарні та мережні графіки корегування процесу 
виконання бюджету. 

Сучасні АІС здатні обробляти інформацію за всіма функ-
ціями управління і передавати її на всі рівні управління. Осо-
бливо ефективно реалізуються функції контролю, аналізу та 
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регулювання, оскільки вся вхідна інформація для розв’язання 
цих задач сформована ще під час розв’язання задач плану-
вання й обліку і знаходиться у базі даних. Загалом АІС має 
забезпечити дієвий контроль стану об’єкта управління й опе-
ративне прийняття обґрунтованих рішень. В умовах змінного 
зовнішнього середовища АІС повинна мати гнучку структуру 
і бути відкритою для внесення необхідних змін у розробле-
ну модель, забезпечувати нарощування можливостей по мірі 
необхідності. При цьому функціональна структура АІС має 
орієнтуватися на потреби користувачів.

Найбільшою мірою функціональність АІС забезпечуєть-
ся за допомогою принципу модульності. Модуль являє собою 
цілісну групу елементів системи, яка описана тільки своїми 
входами і виходами. Модуль як частина системи відображає 
зв’язок між елементами, тобто обмін інформацією. У різних 
АІС системах як модуль можуть розглядатися комплекси за-
дач і автоматизовані робочі місця (АРМ). Кожний приклад-
ний модуль системи має обслуговувати деяку інформаційну 
сферу. Головною вимогою при розробці модулів повинна бути 
орієнтація системи на автоматизацію управління діяльністю 
об’єкта, а не на розв’язання локальних функціональних за-
дач. Завдяки інтеграції модулів у єдину систему забезпечу-
ється комплексність.

Функціональна частина АІС може реалізуватися на різ-
ній технічній базі та із застосуванням різних технологій об-
робки даних. Централізована технологія передбачає вико-
нання функціональних завдань фахівцями інформаційних 
систем у повному обсязі безпосередньо в обчислювальному 
центрі (ОЦ). Децентралізована технологія реалізується через 
використання персональних комп’ютерів, зосереджених на 
окремих робочих місцях управлінського персоналу, так зва-
ні, АРМ, на яких розв’язуються комплекси функціональних 
задач. Це дає змогу в автоматизованому режимі виконувати 
функціональні задачі управління в інтерактивному режимі 
«користувач ПЕОМ».

АРМ призначене для розв’язання задач фахівцем або 
групою фахівців на різних рівнях управлінської діяльності. 
Тільки в умовах функціонування АРМів можуть бути авто-
матизовані всі елементи процесу управління, можливе збли-
ження процесів збору вхідної інформації, формування, відо-
браження та використання вихідної інформації. При цьому 
управлінський персонал як користувач інформаційних сис-
тем виступає у ролі оператора ПЕОМ, тобто здійснює вве-
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дення інформації у систему, підтримує її в актуальному ста-
ні, обробляє інформацію і використовує здобуті результати 
в управлінні. Таким чином, він продовжує здійснювати тра-
диційні контрольно-аналітичні функції прийняття управлін-
ських рішень, але на вищому автоматизованому рівні.

У кожній персональній інформаційній системі має бути 
забезпечена можливість для користувача: 1) обробляти тек-
стові документи; 2) здійснювати пошук необхідної інформа-
ції у довідкових фондах та архівах користувача; 3) обміню-
ватися даними; 4) узгоджувати, уточнювати, модернізувати 
задачі управління; 5) приймати рішення в умовах невизна-
ченості або недостатності інформації. Виконання зазначених 
дій можливе за умови роботи конкретного робочого місця у 
багатофункціональному режимі. Спільне функціонування 
ПЕОМ у процесі колективного опрацювання даних досяга-
ється за допомогою обладнання АРМ спеціальними виходами 
через пристрій і каналами зв’язку в ПЕОМ та баз даних (БД) 
інших користувачів.

АРМ є набором персональної комп’ютерної техніки, яка 
дає змогу виконувати на робочому місці інформаційне об-
слуговування користувача-фахівця. Сукупність функціо-
нально-спеціалізованих АРМ складає основу функціональної 
частини АІС казначейства. Їх кількість і структура на різних 
рівнях казначейської системи залежить від обраної техноло-
гії опрацювання даних та поділу функцій між виконавцями. 
Основними чинниками, які впливають на формування АРМ, 
є організаційна структура казначейства, специфіка казна-
чейських операцій, спеціалізація окремих груп працівників і 
структурних підрозділів казначейства, розмежування повно-
важень між ними тощо.

У кожному структурному підрозділі казначейства окремі 
працівники спеціалізуються на виконанні конкретних опера-
цій. Відтак АІС казначейства містить функціонально-спеціа-
лізовані АРМ адміністратора, головного бухгалтера, спеціаліс-
та-операціоніста, а також забезпечувальні АРМ із введення 
нормативно-довідкової інформації, які об’єднуються у ло-
кальну мережу. Далі автоматизуються процеси обміну інфор-
мацією про рух коштів між окремими рівнями казначейської 
системи, з банківськими установами й іншими учасниками 
бюджетного процесу. Для обслуговування різних рівнів каз-
начейської системи використовуються АРМ-1 (центральний 
рівень), АРМ-2 (регіональний рівень) та АРМ-НБУ (учасники 
системи електронних платежів).
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Для реалізації функціональної частини АІС потрібні від-
повідні ресурси, які створюються забезпечувальною части-
ною. У складі забезпечувальної частини АІС виділяють окре-
мі забезпечувальні підсистеми, кожна з яких об’єднує певний 
вид ресурсів, а також умови їх організації. Ці підсистеми охо-
плюють типовий набір ресурсів, необхідних для функціону-
вання АІС, тому їх перелік є практично однаковим для різних 
АІС. До складу забезпечувальної частини АІС казначейства 
належать інформаційна, технічна, програмна, математична, 
правова, лінгвістична, технологічна, організаційно-методич-
на (рис. 3.3). Ці підсистеми взаємопов’язані між собою та 
важливі в діяльності казначейства.

Інформаційне забезпечення – сукупність методів і за-
собів створення єдиного інформаційного фонду, системати-
зація та уніфікація показників і документів, розробка засобів 
формалізованого опису даних. Воно є найважливішим еле-
ментом АІС, що наповнює управлінські задачі конкретним 
змістом. Для функціональних підсистем АІС інформаційне 
забезпечення є сукупністю інформаційних ресурсів і засобів 
їх опрацювання, що включає: 1) єдину систему класифікації; 
2) уніфіковані системи документації та раціоналізації доку-
ментообігу; 3) методичні й інструктивні матеріали для веден-
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Рис. 3.3. Складові забезпечувальної частини АІС казначейства



75Розділ 3. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи

ня документів; 4) масиви інформації, що використовуються 
для розв’язання функціональних задач управління.

Технічне забезпечення – сукупність технічних засобів, 
які забезпечують функціонування АІС. Воно містить пристрої, 
за допомогою яких виконуються типові операції опрацюван-
ня даних, налагодження, встановлення, монтажу та контр-
олю. Опрацювання даних може здійснюватися як поза ЕОМ 
(периферійні технічні засоби збору, реєстрації, первинного 
опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, 
засоби телекомунікації і зв’язку), так і на ЕОМ різних класів. 
Воно є одним із найважливіших компонентів забезпечуваль-
ної частини, які створюють ресурси АІС. Від прогресивності 
застосовуваних технічних засобів значною мірою залежить 
рівень автоматизації функцій управління.

Технічне забезпечення є одним із найважливіших ком-
понентів забезпечувальної частини, які створюють ресурси 
АІС. Його можна поділити на п’ять груп: 1) засоби збору та 
реєстрації інформації (призначені для приведення інфор-
мації у зручний для дистанційної передачі і подальшої об-
робки вигляд); 2) засоби передачі інформації (призначені для 
передачі інформації у просторі); 3) засоби зберігання інфор-
мації (призначені для передачі інформації у часі); 4) засоби 
обробки інформації (призначені для перетворення вихідних 
даних у результативну інформацію, необхідну для прийняття 
управлінських рішень); 5) засоби видачі інформації (призна-
чені для перетворення інформації у вигляд, який зручний для 
сприйняття користувачем).

Основу технічного забезпечення складає комплекс тех-
нічних засобів – сукупність взаємопов’язаних єдиним управ-
лінням та автономних технічних засобів збору, реєстрації, 
накопичення, передачі, обробки, виведення й представлення 
інформації. Комплекс технічних засобів, що використовуєть-
ся у системі казначейства для автоматизації процесу обслуго-
вування бюджетів, складається з окремих компонентів, кож-
ний з яких призначається для забезпечення функціонування 
відповідної автоматизованої системи, а саме: КТЗ – АС «Каз-
на-Доходи» – обслуговування державного і місцевих бюдже-
тів за доходами, КТЗ – АС «Казна-Видатки» – обслуговування 
бюджетів усіх рівнів за видатками, КТЗ – АС “Казна-С» – су-
проводження АС «Казна» та інші.

Кожний окремий комплекс технічних засобів складаєть-
ся з набору вузлів, що в сукупності мають забезпечити ви-
конання завдань, покладених на цей комплекс. Комплекс 
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технічних засобів АС «Казна» складається з таких основних 
вузлів: одного 4-х процесорного WEB-серверу (використо-
вується для формування завдання на друк і формування 
пакету платіжних документів); Firewall-серверу (забезпечує 
захист інформації від несанкціонованого доступу); одного 
основного 4-х процесорного SQL-серверу, одного архівного 
(звітного) 4-х процесорного SQL-серверу (забезпечує роботу 
інформаційної підсистеми формування звітності); загальної 
системи дискової пам’яті; засобів телекомунікації. 

Програмне забезпечення – сукупність програм для ефек-
тивної організації обчислювального процесу в АІС. Можливості 
розвитку АІС у казначейській системі пов’язані з використанням 
програмних продуктів, орієнтованих на організацію функціону-
вання об’єктів і прийняття управлінських рішень. До програм-
ного забезпечення АІС казначейства ставляться такі вимоги: 
1) необхідність обробки великих обсягів інформації в обмежені 
строки; 2) організація взаємодії користувачів з інформаційними 
ресурсами в інтерактивному режимі для забезпечення можли-
вості аналізу, прогнозування та контролю; 3) наявність режимів 
багатоваріантного доступу багатьох користувачів; 4) забезпечен-
ня надійного захисту інформації від інших людей.

Правове забезпечення – сукупність правових норм і 
нормативів, що регламентують створення та функціонування 
АІС. Правове забезпечення розробки інформаційної системи 
містить нормативну документацію договірних взаємовідносин 
між замовником і розроблювачем інформаційної системи, їх 
правове регулювання. В АІС казначейства ця документація 
визначає такі важливі положення: умови надання юридичної 
сили документам, оформленим із застосуванням обчислюваль-
ної техніки; права, обов’язки і відповідальність персоналу, у 
тому числі за своєчасність і точність опрацювання інформації 
в системі казначейства; правила користування інформацією, 
а також порядок вирішення суперечок щодо її достовірності.

Організаційно-методичне забезпечення – набір при-
йомів, правил, документів, інструкцій і положень, які забез-
печують створення АІС та взаємодію її складових у проце-
сі функціонування всієї системи. Організаційно-методичне 
забезпечення АІС казначейства включає розробку: 1) мето-
дичної документації, що регламентує функціонування і ви-
користання технічного, програмного, інформаційного забез-
печення для прийняття управлінських рішень; 2) посадових 
інструкцій, які визначають службові обов’язки, права та від-
повідальність персоналу; 3) документації, що регламентує по-
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рядок обміну інформацією в АІС і з зовнішнім середовищем; 
4) графіків введення й обробки даних.

Основу технологічного забезпечення складають інформа-
ційні технології, які реалізуються в мережі взаємопов’язаних 
і взаємодіючих АРМ. В АІС використовуються інформаційні 
технології, що реалізуються за допомогою комп’ютерів і про-
грамних засобів – текстові, графічні та табличні процесори, 
електронна пошта, системи управління базою даних (СУБД), 
гіпертекстові технології, технології мультимедіа, експертна 
система, система підтримки прийняття рішень (СППР). При 
виборі інформаційних технологій потрібно враховувати: не-
обхідні ресурси пам’яті та інших пристроїв, простоту експлу-
атації, можливості підключення до мережі, ступінь забезпе-
чення інформаційної та комп’ютерної безпеки тощо.

Математичне забезпечення – сукупність застосовува-
них економіко-математичних методів, моделей та алгоритмів 
обробки інформації в АІС. Через наявність і використання 
взаємопов’язаних підсистем забезпечувальна частина не тіль-
ки здійснює підтримку роботи функціональної частини АІС, 
але й об’єднує всі функціональні підсистеми в єдину багато-
функціональну АІС. Разом з тим, слід пам’ятати, що харак-
теристики забезпечувальних підсистем достатньо відносні, 
оскільки відбувається зміна поколінь комп’ютерної техніки, 
швидкими темпами йде розвиток системного та прикладно-
го програмного забезпечення. У результаті змінюється назва, 
зміст і функції інформаційної системи.

3.2. Система дистанційного обслуговування  
клієнтів казначейства

Дистанційне обслуговування – універсальний сервіс, 
який надає практично той самий спектр послуг, який мож-
на отримати безпосередньо в казначействі. Його перевагою є 
те, що більше немає потреби витрачати час у чергах, чекати 
поки звільниться спеціаліст, залежати від часу роботи уста-
нов тощо. Достатньо мати доступ до комп’ютера в мережі ін-
тернет і відкривається можливість проведення фінансових 
операцій. Таким чином установи можуть зменшити наван-
таження на свою бухгалтерію та використовувати зеконом-
лений час на вирішення інших, більш важливих питань. З 
введенням дистанційного обслуговування відчувається зна-
чна економія операційних витрат.



Казначейська система78

Доступ до системи дистанційного обслуговування (СДО) 
клієнтів казначейства реалізується через програмно-техніч-
ний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» (ПТК 
ККК). На початку СДО проектувалася як аналог інтернет-
банкінгу для розпорядників й одержувачів бюджетних ко-
штів, що обслуговуються в казначействі. Тому СДО має ряд 
спільних рис із аналогічними продуктами комерційних бан-
ківських установ. Це такі базові риси, як: 1) можливість опе-
ративного перегляду стану рахунків; 2) надання виписки по 
фінансових операціях або рахунках; 3) набір різних платіж-
них документів; 4) проведення внутрішніх і зовнішніх пла-
тежів; 5) цілодобовий доступ до рахунків та контроль за їх 
станом.

З іншого боку, будучи програмним продуктом, який 
створений для використання бюджетними установами і для 
оперування бюджетними коштами, СДО має ряд рис, харак-
терних тільки для неї. Це безоплатність використання (СДО 
повністю аналогічна до класичного розрахунково-касового 
обслуговування, обслуговування бюджетних установ є по-
вністю безкоштовним, відсутня комісія за проведення пла-
тежів), безкоштовність підключення (єдиними витратами є 
витрати на придбання захищеного носія ключової інформа-
ції (НКІ) для запису кваліфікованого електронного підпису 
(КЕП), а от генерація КЕП, надання програмного забезпе-
чення і консультацій по встановленню є безкоштовними) та 
більш підвищені вимоги до рівня захисту.

Система дистанційного обслуговування відрізняється 
з-поміж інших аналогічних банківських продуктів кращим 
підходом до рівня захисту інформації. Все починається з до-
говору на дистанційне обслуговування, де прописані дуже 
жорсткі вимоги до робочої станції користувача в плані опе-
раційної системи та антивірусного програмного забезпечення. 
Обов’язковою є наявність ліцензій на них та встановлення всіх 
програмних оновлень. Захист інформації, що передається, від 
несанкціонованого доступу забезпечується шифруванням. 
Сторони, що обмінюються інформацією використовують КЕП. 
Також система ідентифікації гарантує підтвердження автен-
тичності сторін, котрі проводять операції.

У ПТК ККК є подвійний рівень захисту від несанкціо-
нованого доступу та некоректних дій. Першим рівнем є 
апаратно-програмний комплекс криптографічного захис-
ту інформації, що використовує КЕП. Він вимагає введен-
ня коректного паролю користувача та створює захищений 
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канал зв’язку, по якому надалі відбувається обмін даними. 
Другим рівнем є використання особистих КЕП користува-
чів на захищених носіях інформації. Також рівнем безпеки є 
розподіл повноважень між посадовими особами (проведення 
будь-якого платежу вимагає наявності мінімум двох підписів 
відповідальних осіб, що унеможливлює несанкціоновані або 
некоректні операції з бюджетним коштами).

Для клієнта казначейства робота з СДО починається з 
укладення договору на дистанційне обслуговування з управ-
лінням казначейства, де обслуговується клієнт. На цьому 
етапі працівники казначейства звіряють відповідність осіб, 
котрим планується надати доступ до системи дистанційного 
обслуговування з карткою взірців підписів. Також тут вирі-
шується спосіб та мета підключення клієнта: 1) у випадку, 
якщо клієнт бажає отримувати тільки виписки руху коштів 
по рахунках, достатнім є підключення одного користувача 
(бухгалтера, керівника або печатки); 2) для проведення пла-
тежів необхідна наявність щонайменше двох підписів (бух-
галтера, керівника) і печатки; 3) клієнти, яким необхідний 
перегляд виписок руху коштів по рахунках.

На наступному етапі клієнт отримує в підрозділі інфор-
маційних технологій перелік сертифікованих виробників за-
хищених носіїв ключової інформації з якого вибирає собі мо-
дель носія, яку він закупить для подальшого використання. 
Дані про клієнта та реквізити договору працівниками казна-
чейства заносяться в програмне забезпечення «Реєстр СДО». 
Ця інформація є підставою для казначейства сформувати 
пакет програмного забезпечення та сертифікатів КЕП уста-
нови для конкретного клієнта. Отримавши закуплені НКІ, 
клієнт ДКСУ проходить процедуру генерації на них КЕП в 
Акредитованому центрі сертифікації ключів Державної каз-
начейської служби України.

Далі клієнт казначейства формує перелік рахунків, які 
повинні бути підключені до СДО та оформляє заявки на під-
ключення до системи дистанційного обслуговування. Ці за-
явки подаються на перевірку щодо відповідності підписів 
користувачів та відбитка печатки установи зразкам та пра-
вильного оформлення реквізитів рахунків. Звіривши перелік 
рахунків та підписів, заявки передаються на опрацювання в 
підрозділ інформаційних технологій. Після їх опрацювання і 
встановлення в клієнта програмного забезпечення етап під-
ключення завершено і наступає етап власне роботи клієнта в 
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СДО з використанням ПТК ККК. Загалом же схема процесу 
підключення клієнтів до СДО показана на рис. 3.4.

Авторизація користувача в системі відбувається на осно-
ві особистого таємного ключа – КЕП (даний ключ також ви-
користовується для накладення працівниками казначейства 
цифрового підпису на документи). Після входу в систему 
дистанційного обслуговування клієнт має змогу налаштува-
ти програму, а саме: інтерфейс, перелік модулів, які доступні 
клієнту, відображення інформації про курси валют, дані для 
оповіщення тощо. Також у нього є можливість встановити 
для кожного доступного рахунку його альтернативне ім’я та 
вказати спосіб відображення номеру рахунку в системі. Го-
ловна сторінка користувача, яка відображається після входу 
до системи, подана на рис. 3.5.

Уся робота з платіжними документами в СДО відбува-
ється через модулі, розміщені у лівій частині головної сторін-
ки. Тут клієнт має доступ до наступних можливостей: 1) вве-
дення документів, відбувається двома способами: клієнт має 
змогу вручну набрати платіжний документ або імпортувати 
вже готовий dbf-файл (в клієнта є можливість зберегти введе-

Рис. 3.4. Схема процесу підключення клієнтів до СДО
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ний документ як шаблон для подальшого створення на його 
основі нових документів; 2) перегляд введених документів в 
різних розрізах (програма має гнучкий фільтр з великою кіль-
кістю налаштувань, а саме: дата, статус, тип, належність, по-
ходження документів; 3) як одна з опцій доступні періодичні 
платежі (користувач може створити періодичний платіж на 
основі шаблону).

СДО через ПТК ККК дозволяє працювати з різними 
типами документів. Серед найбільш використовуваних є: 
1) розподіли показників зведених кошторисів та реєстри 
змін до них; 2) розподіл відкритих асигнувань; 3) юридич-
ні зобов’язання; 4) фінансові зобов’язання; 5) платіжні до-
ручення; 6) розпорядження про виділення коштів загального 
(спеціального) фондів; 7) кошториси та довідки про зміни; 
8) розпис місцевих бюджетів та довідки змін до них; 9) роз-
пис фінансування місцевих бюджетів та довідки змін до них. 
Окремо потрібно відмітити можливість імпорту змін до «Єди-
ної мережі» та формування витягів з «Єдиного реєстру». Після 

Рис. 3.5. Головна сторінка користувача*

* 1 – блок модулів; 2 – робочий блок; 3 – інформаційний блок користувача; 4 – загальний інформаційний блок.
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введення чи імпорту документи повинні бути підписані пра-
цівниками клієнта. 

Після накладання всіх підписів користувач має змогу 
відправити платіжний документ в казначейство. Документ, 
каналом захищеного зв’язку, через мережу інтернет попа-
дає на сервер СДО. Далі відбувається перевірка документу 
та подальше опрацювання в залежності від її результатів. У 
випадку наявності некоректних даних в документі, він по-
вертається клієнту з описом помилки. Користувачі клієнта 
мають змогу слідкувати за проходженням документу через 
його статус. Статус відправлених документів можна перегля-
нути навівши курсор мишки на «прапорець» у полі «Статус». 
При цьому появиться додаткове вікно із описом статусу до-
кументу та можливими діями з ним.

Таким чином, СДО з використанням ПТК ККК – надійна і 
проста у використанні система з широким переліком функці-
ональних можливостей, що дозволяє клієнтам Казначейства 
цілодобово управляти рахунками установи, не виходячи з 
офісу. За допомогою цієї системи клієнти мають можливість 
постійного доступу та оперативного отримання повного обся-
гу інформації про стан рахунків. При цьому вся інформація, 
якою обмінюються клієнт і казначейство, надійно захищена 
системою і недоступна для сторонніх осіб. Основною пере-
вагою є те, що більше нема необхідності витрачати час та зу-
силля на забезпечення особистої присутності в казначействі. 
Всі платежі, а також контроль над ними можна здійснювати 
безпосередньо з комп’ютера.

3.3. Захист інформації в системі Казначейства

В останні роки в Україні різко зросла кількість навмис-
них втручань (хакерських або кібератак) у роботу інформа-
ційних систем всіх державних і комерційних структур. У пе-
реважній більшості випадків результатом цього є блокування 
роботи від декількох годин до декількох днів та втрата важ-
ливої інформації. У деяких випадках вартість такої інфор-
мації в сотні разів перевищує вартість всієї інфраструктури 
(обладнання, що використовується, локальної мережі, мере-
жевих ресурсів для зберігання інформації, комплексних сис-
тем захисту інформації). Витік конфіденційної інформації 
призводить до значних фінансових втрат, адже інформація 
є товаром, який можна придбати і продати.
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Крім витоку конфіденційної інформації, існує багато 
інших видів інформаційних загроз, які спрямовані на част-
кову або повну зупинку робочих процесів, блокування опе-
ративного доступу до необхідних зовнішніх і внутрішніх ін-
формаційних ресурсів, зниження продуктивності мережевої 
інфраструктури або її повну зупинку, фізичне пошкодження 
окремих елементів комп’ютерної техніки. Запобігти цьому 
має інформаційна безпека – захищеність мережевої інфра-
структури і інформаційних систем від випадкового або на-
вмисного втручання (внутрішнього та зовнішнього), крадіж-
ки інформації та блокування робочих процесів, що завдають 
непоправної шкоди власникам і користувачам інформації.

При використанні інформаційних технологій у проце-
сі казначейського обслуговування бюджетних коштів має 
функціонувати надійна система безпеки і захисту технічних 
засобів та інформації. З удосконаленням програмно-техніч-
них засобів автоматизованої обробки інформаційних потоків 
у системі казначейства, розширенням систем телекомуніка-
цій проблема захисту інформації постає все гостріше. Це зу-
мовлено передусім переходом від традиційної паперової тех-
нології зберігання та передачі даних до електронної, а також 
об’єднанням обчислювальних систем, створення корпоратив-
них та глобальних мереж і розширення доступу до інформа-
ційних ресурсів широкого кола користувачів при достатньо 
розвинутих технологіях захисту інформації.

Система захисту інформації – комплекс апаратно-
програмних засобів криптографічного захисту та ключової 
інформації до них, технологічних і організаційних заходів 
щодо захисту даних. Найбільш розповсюдженою загрозою 
для безпеки інформації є несанкціонований доступ, тобто 
отримання користувачем доступу до об’єкта, на який він не 
має дозволу. У системі казначейства, де при обслуговуванні 
державного і місцевих бюджетів обробляється конфіденційна 
інформація, цей вид загроз є особливо небезпечним. Іншою 
загрозою є вірусні атаки, які можуть призводити до зупин-
ки системи, модифікації програмного забезпечення системи 
і викрадення інформації.

Казначейство функціонує на достатньо високому рів-
ні автоматизації з власною системою захисту інформації. У 
практичній діяльності це відбувається за такими самостійни-
ми напрямами: 1) захист інформації від несанкціонованого 
доступу й модифікації, що передбачає захист від посягань 
зловмисників; 2) захист інформації у каналах зв’язку, спрямо-
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ваний на запобігання можливості несанкціонованого доступу 
до конфіденційної інформації по каналах зв’язку між різни-
ми рівнями казначейської системи та іншими учасниками 
бюджетного процесу; 3) захист інформації від комп’ютерних 
вірусів по каналах поширення програм та файлів (через ме-
режу інтернет, власну поштову систему та інше).

Система захисту інформації складається з комплексу 
програмно-апаратних засобів криптографічного захисту та 
системи електронних ключів до них, технологічних і органі-
заційних заходів щодо захисту інформації у внутрішній пла-
тіжній системі Казначейства. Криптографічний захист – вид 
захисту, що реалізується за допомогою перетворення інфор-
мації з використанням спеціальних даних (ключових даних) 
з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, 
підтвердження її справжності, цілісності й авторства. Ефек-
тивність захисту платіжних систем за допомогою будь-яких 
криптографічних алгоритмів значною мірою залежить від 
безпечного розподілу ключів. 

Ключова система вміщує ключі асиметричного шиф-
рування, що генеруються в територіальних органах Казна-
чейства за допомогою наданих генераторів ключів, та ключі 
симетричного шифрування, що використовуються для апа-
ратного шифрування. Під час генерації ключів одночасно 
створюється ключова пара, яка складається з особистого і 
відкритого ключів. Особистий ключ представляє собою пара-
метр криптографічного алгоритму формування електронно-
го цифрового підпису, доступний тільки особі, яка підписує 
електронний документ, а відкритий – параметр криптогра-
фічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпи-
су, доступний суб’єктам у сфері використання електронного 
цифрового підпису.

Електронний цифровий підпис – вид електронного 
підпису, отриманого за результатом криптографічного пере-
творення набору електронних даних, який додається до цього 
набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтверди-
ти його цілісність та ідентифікувати підписувача. Секретний 
ключ використовується для накладання та перевірки елек-
тронного цифрового підпису, а відкритий ключ служить для 
аутентифікації користувача в системі. Таємні ключі запи-
суються на зовнішній носій інформації. Натомість відкриті 
ключі після сертифікації в центрі сертифікації вносяться в 
таблицю відкритих ключів, яка зберігається на жорсткому 
диску відповідно до технології обробки інформації.
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Електронний цифровий підпис накладається за допомо-
гою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкри-
того ключа. На кожному етапі підготовки, обробки та вико-
нання електронних документів система захисту інформації 
передбачає чіткий розподіл відповідальності між усіма учас-
никами електронного документообігу. Для роботи із засобами 
криптографічного захисту призначаються такі відповідальні 
особи: адміністратор захисту інформації, технолог АРМ ЕЦП 
(автоматизоване робоче місце електронного цифрового під-
пису), операціоніст АС «Є-Казна» WEB, бухгалтер АС «Є-Казна» 
WEB, директор АС «Є-Казна» WEB. Розподіл відповідальності 
між зазначеними працівниками здійснюється так:
а) операціоніст безпосередньо здійснює введення електро-

нних документів в систему АС «Є-Казна», здійснює накла-
дання свого особистого підпису за допомогою секретного 
ключа і несе персональну відповідальність за всі підписа-
ні ним документи;

б) бухгалтер АС «Є-Казна» перевіряє електронний документ, 
підписаний операціоністом, і, після перевірки, накладає 
власний підпис. З моменту підписання документа даною 
особою відповідальність переходить до неї;

в) директор АС «Є-Казна» перевіряє електронний документ, 
підписаний операціоністом та бухгалтером, та накладає 
власний цифровий підпис за допомогою особистого се-
кретного ключа;

г) технолог АРМ ЕЦП слідкує за наявністю в системі сфор-
мованих пакетів документів та за допомогою секретного 
ключа накладає підпис, після чого здійснює відправку 
документів у систему електронних платежів НБУ;

д) адміністратор захисту інформації здійснює технічні пе-
ревірки дотримання відповідальними особами правил 
організації захисту електронних документів.

Що стосується захисту інформації від несанкціонованого 
доступу у локальній обчислювальній мережі та корпоратив-
ній мережі, то його організація базується на таких програм-
но-технічних засобах: протокол Secure Socket Layer (SSL), 
Fírewall (FW), віртуальні приватні мережі (VPN). Вони забез-
печують необхідний захист мережі казначейства, включаючи 
периметр між корпоративною мережею, інтернет і мережа-
ми управлінь казначейства, визначення переліку виконува-
них функцій в АС «Є-Казна» за логіном та паролем. Конфіден-
ційність інформації, яка передається, забезпечується шляхом 
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шифрування інформації на сформованому відкритому ключі 
з використанням симетричних криптографічних алгоритмів.

Контроль за цілісністю блоків даних, що передаються, 
здійснюється за допомогою кодів автентифікації повідомлень 
(Message Autentification Code – MAC). Взаємодія сторін захи-
щеного з’єднання з використанням протоколу SSL здійсню-
ється в два етапи: 1) встановлення SSL-ceciï (або інакше-про-
цедура рукостискання); 2) захист потоку даних. На першому 
етапі взаємодії (рукостискання) здійснюється аутентифікація 
(підтвердження справжності) сервера та клієнта. Перед по-
чатком роботи сторони погоджують алгоритми шифрування 
та формують загальні криптографічні ключі для подальшого 
захисту з’єднання. На другому етапі інформація шифрується 
і відправляється стороні, що її приймає, де дешифрується і 
передається для використання.

Технічною підсистемою, яка забезпечує захист інформа-
ції від несанкціонованого доступу є Firewall-сервер. Він ви-
конує функцію захисту системи від несанкціонованого досту-
пу з боку мережі Internet та створення віртуальної приватної 
мережі для управлінь казначейства, що використовують як 
віддалений доступ мережу інтернет. У спеціальній літературі 
поняття «Firewall» визначають як апаратний або програмний 
пристрій, призначений для захисту мережі від несанкціоно-
ваного доступу з іншої мережі, шляхом регулювання потоку 
інформації, який проходить через маршрутизатор, що з’єднує 
ці мережі. Firewall забезпечує можливість визначати й підтри-
мувати рівень захисту, необхідний для казначейства.

Цей засіб захисту інформації дозволяє чи забороняє будь-
яку спробу з’єднання, ґрунтуючись на певних правилах авто-
ризації й методах розпізнавання, здатний відстежувати ве-
ликі обсяги інформації, включаючи статистику підключень, 
кількість спроб підключення, розмір інформаційного потоку 
та інші характеристики. Тобто він діє за аналогом Ргоху-сер-
вера, який виступає посередником між клієнтом та сервером. 
З’єднання відбувається безпосередньо з комп’ютерами клієн-
тів, і на внутрішньому сервері зберігаються адреси цих клієн-
тів, аналізується кожен пакет, що надійшов до мережі, і тільки 
пакети, що є відповіддю на певні запити, пересилаються далі.

Для забезпечення контролю за виконанням вимог щодо 
захисту інформації у системі казначейства створені служби 
захисту інформації. Основним завданням цих служб є на-
лагодження та впровадження відповідних систем захисту 
інформації від несанкціонованого доступу до інформацій-
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інформації від несанкціонованого доступу до інформацій-

но-обчислювальної мережі та платіжних систем. Вони також 
проводять перевірки органів казначейства, що використо-
вують засоби захисту інформації, на предмет дотримання 
працівниками правил захисту інформації. Для надійного та 
безперебійного функціонування системи захисту цими струк-
турами проводиться постійний аналіз стану захищеності ло-
кальних мереж системи казначейства.

Загалом же створення та запровадження у казначейську 
практику високоефективної комп’ютерної техніки і програм-
них продуктів вимагає подальшого розвитку та вдоскона-
лення системи захисту інформації. Функціонування нових 
інформаційних технологій дозволить своєчасно реагувати на 
нові завдання, що постають перед казначейством відповід-
но до потреб суспільного розвитку, гнучкіше адаптуватись до 
змін у законодавстві та нормативній базі. А це в свою чер-
гу збільшить функціональність та забезпечить безперебійну 
роботу всієї системи казначейства, підвищить ступінь до-
стовірності інформації та оперативність її опрацювання для 
прийняття рішень щодо управління державними фінансами.

Питання для самоконтролю

1. Яка структура АІС казначейства? Що включає її 
функціональна та забезпечувальна частини?

2. Які складові управління залучені в АІС казначей-
ства? Охарактеризуйте їх зміст.

3. Що таке система дистанційного обслуговування клі-
єнтів казначейства? Чим вона відрізняється від інших анало-
гічних банківських продуктів?

4. Як система дистанційного обслуговування клієнтів 
казначейства захищається від несанкціонованого доступу 
та некоректних дій?

5. Який алгоритм процесу підключення клієнтів до сис-
теми дистанційного обслуговування?

6. Які є види інформаційних загроз, що спрямовані на 
часткову або повну зупинку робочих процесів в органах каз-
начейства?

7. З яких елементів складається система захисту ін-
формації в органах казначейства?

8. Як використовується електронний цифровий підпис 
на кожному етапі підготовки, обробки та виконання елек-
тронних документів в органах казначейства?
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9. Хто в органах казначейства забезпечує контроль за 
виконанням вимог щодо захисту інформації?

10. Що таке криптографічний захист і як забезпечу-
ється алгоритм криптографічного захисту?
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У більшості розвинутих країн світу платіжна система 
складається з кількох самостійних систем, кожна з яких за-
довольняє вимоги окремої платіжної сфери. Такі системи 
можна класифікувати за різними характеристиками та озна-
ками. Виходячи з ролі платіжних систем з урахуванням ха-
рактеру здійснюваних платежів, розрізняють:

 ● системи міжбанківських розрахунків, що призначе-
ні для здійснення платіжних трансакцій між банка-
ми, обумовлених виконанням платежів їхніх клієнтів 
або власних зобов’язань одного банку перед іншим;

 ● внутрішньобанківські платіжні системи, що при-
значені для здійснення платежів між банківськими 
установами однієї групи. При цьому розрахунки ви-
конуються через систему кореспондентських рахун-
ків у центральній установі, яка виступає як банк 
банків відповідної структури;

 ● системи «клієнт – банк», використовуються банка-
ми, які пропонують платіжні послуги своїм клієнтам 
на базі сучасних технологій;

 ● системи масових платежів (споживчих) платежів 
із використанням пластикових карток (кредитні, 
дебетові картки, «електронні гаманці», картки для 
отримання готівки з банківських автоматів).

Основні вимоги, які висуваються до платіжних систем, 
це: ефективність; оперативність; економічність; надійність; 
безпека; зручність.

Розділ 4
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА  

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

4.1. Сутність внутрішньої платіжної системи  
Державної казначейської служби України
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Ефективність платіжної системи визначається на основі 
співставлення вигод від надання клієнтам послуг або здій-
снених розрахункових операцій та витрат на їх надання. 
Ефективною вважається платіжна система, коли вигоди від 
надання користувачам певних послуг будуть перевищувати 
витрати на їх надання.

Оперативність платіжної системи визначається швид-
кістю розрахунків, які здійснюються за її допомогою.

Економічність платіжної системи означає здійснення на-
дійних, безпечних, зручних розрахункових операцій за міні-
мальних витрат.

Надійність платіжної системи визначається рівнем до-
віри її користувачів та впевненістю клієнтів у правильності і 
своєчасності проведення платежів.

Безпека платіжної системи – це захист інформації, яка сто-
сується розрахункових операцій, від несанкціонованого доступу.

Зручність платіжної системи – легкість, практичність під 
час використання клієнтами як для готівкових, так і для без-
готівкових розрахунків.

Загальні засади функціонування платіжних систем в 
Україні регулюються Конституцією України, законами Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні», іншими українськими та між-
народними нормативно-правовими актами.

За своєю структурою платіжну систему можна розгляда-
ти як систему, яка включає такі складові: платіжна організа-
ція, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що 
виникають між ними при проведенні переказу коштів. 

Платіжною організацією є юридична особа, що визна-
чає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші 
функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та 
несе відповідальність згідно з Законом України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» та договором.

Учасники платіжної системи можуть бути юридичні осо-
би, що на підставі договору з платіжною організацією платіж-
ної системи надають послуги користувачам платіжної системи 
щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї системи 
та відповідно до законодавства України мають право надавати 
такі послуги. Учасниками платіжної системи в Україні мають 
право бути банки, що мають банківську ліцензію Національно-
го банку України, а також небанківські фінансові установи, які 
мають ліцензії Національного банку України на переказ коштів 
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без відкриття рахунків. Крім того, вони повинні укласти дого-
вори з платіжною організацією відповідної системи.

Слід підкреслити, що обов’язковою функцією платіжної 
системи є проведення переказу коштів. Залежно від рези-
дентства платіжної організації виділяють внутрішньодер-
жавні та міжнародні платіжні системи (рис. 4.1).

Кожна платіжна система (крім внутрішньобанківської пла-
тіжної системи, яка діє відповідно до внутрішніх документів 
банку) діє відповідно до правил, установлених платіжною ор-
ганізацією відповідної платіжної системи. Діяльність платіжної 
системи має відповідати вимогам законодавства України.

Правила платіжної системи мають установлювати орга-
нізаційну структуру платіжної системи, умови участі, поря-
док вступу та виходу із системи, управління ризиками, поря-
док ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за 
цим переказом у системі, порядок вирішення спорів учасників 
між собою та між учасниками і користувачами, систему захис-
ту інформації, порядок проведення реконсиляції. Реконсиля-
ція – це процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та 
перевірці виконання кожного переказу за допомогою щонай-
менше трьох показників, визначених платіжною системою. 
Правила платіжної системи, а також договори, що укладаються 
платіжною організацією платіжної системи з учасниками цієї сис-
теми, мають передбачати порядок врегулювання випадків нездат-
ності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов’язань.

Види платіжних систем 

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій 
платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і 
забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України. 

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 
організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює 
свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення 
переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї 
країни в іншу. 

Рис. 4.1. Види платіжних систем залежно  
від резидентства платіжної організації.
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Національний банк України веде Реєстр платіжних сис-
тем, систем розрахунків, учасників цих систем та операто-
рів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації 
платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори 
послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати 
діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом вне-
сення відомостей про них до Реєстру.

Банки та/або небанківські установи-резиденти мають 
право створювати та бути учасниками внутрішньодержав-
них та/або міжнародних платіжних систем.

НБУ має право установлювати вимоги до платіжних ор-
ганізацій платіжних систем залежно від виду переказів, які 
здійснюються в платіжній системі.

НБУ має право створювати системи міжбанківських роз-
рахунків, системи роздрібних платежів та інші види платіж-
них систем. Окрім цього, НБУ забезпечує безперервне, надій-
не та ефективне функціонування і розвиток створених ним 
платіжних систем. НБУ виступає платіжною організацією та 
розрахунковим банком для створених ним платіжних систем, 
а створені НБУ платіжні системи є державними платіжними 
системами.

Порядок функціонування платіжних систем, прийняття і 
виключення з них учасників, проведення переказу за їх допо-
могою та інші питання, пов’язані з їх діяльністю, визначаються 
НБУ. Відносини між платіжною організацією та учасниками 
створених НБУ платіжних систем регулюються договорами.

Для проведення переказів через систему міжбанківських 
розрахунків Національного банку України банки-резиден-
ти, Державна казначейська служба України, Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках від-
кривають рахунки в Національному банку України.

З метою створення умов для більш ефективного управ-
ління коштами державного бюджету шляхом консолідації ра-
хунків органів Державної казначейської служби України в На-
ціональному банку України Кабінетом Міністрів України і НБУ 
затверджено постанову «Про створення внутрішньої платіжної 
системи Державного казначейства» від 15 вересня 1999 року 
№ 1721. Відповідно до цієї постанови Державна казначейська 
служба України отримала статус учасника системи електро-
нних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), що 
дало змогу зосередити кошти державного бюджету на своєму 
єдиному рахунку та більш ефективно управляти ними.
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Під внутрішньою платіжною системою Державної каз-
начейської служби України слід розуміти сукупність правил, 
організаційних і програмно-технічних засобів, які викорис-
товуються органами казначейства з метою забезпечення 
найбільш сприятливих умов для проведення переказу коштів 
через органи казначейства, а також для взаємодії з іншими 
платіжними системами.

Основні завдання внутрішньої платіжної системи Дер-
жавної казначейської служби України наведені на рис. 4.2.

Платіжна система виконання державного бюджету є 
частиною національної платіжної системи, у якій держава 

Основні завдання внутрішньої платіжної системи Державної 
казначейської служби України 

безперебійне та своєчасне проведення внутрісистемних та 
міжбанківських розрахунків за виконанням державного і місцевих 
бюджетів за доходами та видатками в системі Державної казначейської 
служби України та за його межами; 

управління грошовими потоками на всіх рівнях в системі Державної 
казначейської служби України з метою оптимального використання 
вільних залишків бюджетних коштів та їх раціонального 
перерозподілу; 

щоденне відображення підсумкових платіжних балансів головних 
управлінь Державної казначейської служби України, учасників 
внутрісистемних та міжбанківських розрахунків на їх технічних 
субрахунках ЄКР; 

забезпечення головного управління Державної казначейської служби 
України, відділу обслуговування операційного дня центрального 
апарату Державної казначейської служби України оперативною 
інформацією про стан внутрісистемних і міжбанківських розрахунків 
в регіоні для прийняття оперативних рішень з перерозподілу 
бюджетних коштів в даному регіоні та в системі казначейства в цілому; 

забезпечення належного використання засобів захисту електронних 
платіжних документів, дотримання вимог інформаційної безпеки; 

Рис. 4.2. Основні завдання внутрішньої платіжної системи  
Державної казначейської служби України*

* Побудовано на основі Стоян В. І. Казначейська система : [підручник] / В. І. Стоян, О. С. Даневич,  
М. Й. Мац ; 3-тє вид., змін. та дооп. К. : Центр учбової літератури, 2014. 868 с.
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виконує функції отримувача і відправника платежів дер-
жавного бюджету. Під платежами державного бюджету слід 
розуміти переказ коштів від держави до зовнішнього отри-
мувача і навпаки – від зовнішнього отримувача до держави.

З початку 2001 року до середини 2018 року діяла мо-
дель виконання дохідної частини бюджетів, яка передбача-
ла відкриття бюджетних рахунків для зарахування подат-
ків, зборів, платежів на балансі обласних територіальних 
Головних управлінь. Величина кількості відкритих та за-
критих рахунків залежала від прийнятої на той час схеми 
бухгалтерської моделі. 

З середини 2018 року почала діяти централізована мо-
дель виконання дохідної частини бюджетів, яка передбачає 
відкриття всіх бюджетних рахунків для зарахування подат-
ків, зборів, платежів на балансі центрального апарату Дер-
жавної казначейської служби України (код МФО - 899998) у 
розрізі кодів класифікації доходів бюджету та бюджетів.

З початку 2020 року модернізовано внутрішню платіжну 
систему Державної казначейської служби України, в резуль-
таті якої схема зарахування коштів у процесі виконання до-
хідної частини бюджетів має вигляд, наведений на рис. 4.3.

Податки, збори, платежі 

АС «Є-Казна ДОХОДИ» (МФО 899998) 

НБУ 

Банк 1 Банк 2 Банк 2 Банк n 

Платники податків, зборів, платежів 

Рис. 4.3. Схема виконання державного  
та місцевих бюджетів за доходами.
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У 2019 році Державною казначейською службою Укра-
їни було проведено централізацію обслуговування місце-
вих бюджетів за видатками на базі АС «Є-Казна ДБ» (МФО 
820172) шляхом створення єдиної системи виконання дер-
жавного та місцевих бюджетів за видатками: АС «Є-КАЗНА 
ВИДАТКИ» (рис. 4.4).

Отже, внутрішня платіжна система Казначейства вклю-
чає програмно-технічні засоби, які використовують органи 
Державної казначейської служби України, сукупність відно-
син, що виникають між учасниками внутрішньої платіжної 
системи, та правила, з урахуванням яких здійснюються пе-
рекази коштів. 

Рис. 4.4. Схема виконання державного  
та місцевих бюджетів за видатками.
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4.2. Принципи проведення операцій  
у внутрішній платіжній системі казначейства.

АС «Є-КАЗНА» складається з функціональних блоків (мо-
дулів, компонентів) таким чином, щоб взаємодія між цими 
блоками відбувалась з використанням визначених програм-
них інтерфейсів, з можливістю замінювати та/або вдоско-
налювати окремі блоки без необхідності перебудови усієї 
системи в цілому. За функціональною ознакою такі блоки 
відносяться до трьох основних класів: ядро системи, блок 
нормативно-довідкової інформації (блок НДІ) та комплект зо-
внішніх інтерфейсів.

Модулі АС «Є-Казна» та суміжні системи:
 ● модуль «Головна книга» – відкриття рахунків;
 ● модуль «Головна книга» – налаштування операції;
 ● АС «Є-Казна» – підсистема обліку доходів;
 ● АС «Є-Казна» – підсистема обліку видатків;
 ● АС «Є-Казна» – підсистема ПДВ банк;
 ● АС «Є-Казна» – підсистема обліку планових показників;
 ● АС «Є-Казна» – підсистема валютних операцій;
 ● АС «Є-Казна» – звітність;
 ● АС «Є-Звітність»;
 ● АС «Є-Звіт»;
 ● ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство»; 
 ● система інтеграції з зовнішніми системами (МФУ, 

ДПС, E-DATA).

Адаптація облікової системи АС «Є-Казна» та внутріш-
ньої платіжної системи (ВПС) Державної казначейської служ-
би України до Плану рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, який використовується з початку 2020 
року, не призвела до зміни вимог щодо: чисельності та ква-
ліфікації персоналу; надійності системи; структури системи; 
ергономіки та оформлення інтерфейсу користувача; експлу-
атації та технічного обслуговування системи; захисту інфор-
мації від несанкціонованого доступу; зберігання інформації; 
адміністрування користувачів; стандартизації та уніфікації; 
діагностичних можливостей системи (рис. 4.5).
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Реалізація централізованої моделі обслуговування бю-
джетів дозволила досягти наступних результатів:

 ● зменшення витрат на підтримку територіальних 
майданчиків обробки інформації;

 ● зменшення кількості учасників системи електро-
нних платежів НБУ;

 ● оптимізація структури Головних управлінь Держав-
ної казначейської служби України в областях;

 ● оптимізація бізнес-процесів обліку та проходження 
платежів;

 ● оптимізація інформаційних потоків з органами, що 
контролюють справляння надходжень бюджету;

 ● можливість в режимі реального часу стежити за ста-
ном державних фінансів;

 ● можливість прийняття управлінських рішень на 
основі оперативної інформації, що склалася в режи-
мі реального часу;

 ● можливість повної інтеграції з обліковими система-
ми Державної фіскальної служби України (Електро-
нний кабінет платника);

 ● посилення захисту інформації у внутрішній платіжній 
системі Державної казначейської служби України.

Схематично централізовану модель обслуговування бю-
джетів зображено на рис. 4.6.

Єдиний  
реєстр 

Мережа 

Класифікатори 

Службові 
довідники 

Блок НДІ 

Блок керування АС 
«Є-Казна Видатки» 

Блок керування АС 
«Є-Казна Доходи» 

Блок керування АС  
«Є-Казна» 

Ядро системи 

СЕП НБУ 

ВПС ДКСУ 

ПТК «Клієнт 
Казначейство

Сервіс 
інтерграції 

Зовнішні 
інтерфейси Блок 

звітності 
DWH АС 
«Є-Звіт» 

Блок 
електронної 
звітності 

клієнтів АС 
«Є-Звітність» 

Рис. 4.5. Схема адаптації АС «Є-Казна» та внутрішньої платіжної системи 
Державної казначейської служби України до Плану рахунків  

бухгалтерського обліку в державному секторі.
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Для повноцінної реалізації централізованої моделі обслу-
говування бюджетів необхідно дотримуватись вимог до:

1) захисту інформації від несанкціонованого доступу;
2) конфігурації клієнтських робочих станцій;
3) конфігурації обладнання веб-серверів та серверів баз 

даних або інших складових системи;
4) зберігання інформації;
5) діагностичних можливостей системи.

Розглянемо більш детально зміст зазначених вимог.
1. Програмне забезпечення повинно підтримувати роботу 

з електронними цифровими підписами усіх акредитованих цен-
трів сертифікації ключів України та відповідати вимогам Зако-
ну України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. 
№ 2155-VIII, порядку застосування електронного цифрового 
підпису органами державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, підприємствами, установами та організаціями державної 
форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міні-

Внутрішня платіжна 
система Казначейства 

АС  
«Є-Казна Видатки»  

МФО 820172 

АС  
«Є-Казна Доходи»  
МФО 899998

АС «Є-Звіт» 
(сховище даних) 

СДО Клієнт 
Казначейство 

Адміністрування 
ПДВ 

Звітніст

Клієнт

ДФС 

СЕП НБУ 

Користувачі всіх рівнів 
Казначейства (Центр, 

обласний рівень, райони ) 

Рис. 4.6. Схема централізованої моделі  
обслуговування бюджетів в Україні.
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стрів України від 28.10.2004 р. № 1452, та системі захисту, яка 
використовується в Державній казначейській службі України. 

Користувачами системи можуть бути працівники всіх 
органів Державної казначейської служби України. Доступ 
кожного користувача визначається сферою його діяльності 
згідно з посадовими інструкціями. 

У системі повинні бути передбачені засоби захисту інформа-
ції від несанкціонованого доступу, а також – від помилкових дій 
користувачів та обслуговуючого персоналу. Захист інформації 
від несанкціонованого доступу в системі повинен здійснювати-
ся з використанням організаційно-адміністративних, програм-
но-технічних заходів та відповідати нормативним документам.

Система повинна забезпечувати роботу користувача че-
рез унікальний запис користувача, тобто надання користува-
чеві певних прав доступу повинно виконуватись у вигляді об-
меження потенційно доступних можливостей. Також система 
повинна забороняти роботу користувачів, які не пройшли ав-
торизацію. Кількість невдалих спроб авторизації обмежується 
трьома спробами, а у разі перевищення кількості дозволених 
спроб – система повинна заблокувати доступ до облікового за-
пису користувача, авторизація якого не була виконана, а також 
створити відповідний запис в системному журналі та сповісти-
ти адміністратора системи. Розблокування облікового запису 
користувача може виконати тільки адміністратор системи.

2. Система повинна забезпечувати роботу із групами ко-
ристувачів. Якщо права доступу до ресурсів має група корис-
тувачів, кожний користувач, обліковий запис якого входить 
до цієї групи, отримує такі права доступу. Обліковий запис 
одного користувача може входити до декількох груп корис-
тувачів одночасно. При цьому результуючий обсяг прав для 
такого користувача є сумою прав доступу усіх груп користу-
вачів, до яких входить даний обліковий запис.

Вимоги до операційної системи обумовлені вимогами об-
раного користувачем браузера: Internet Explorer версії 10 або 
вище; Google Chrome версії 5 або вище; FireFox версії 3.5 або 
вище; Opera версії 20 або вище; Safari версії 5 або вище.

3. Найбільш важливими є вимоги до конфігурації облад-
нання веб-серверів та серверів баз даних або інших складових 
системи. Мінімальні характеристики WEB-сервера мають бути 
такими: процесори 2 x Dual Core Intel Xeon; оперативна пам’ять 
2 Гб; внутрішні диски IDE 40Gb; мережеві адаптери 100 Mbps 
(2 шт. для NLB); операційна система Microsoft Windows 2008 
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Server Web Edition (Enterprise Edition). Кількість WEB-серверів 
в кластері визначається з розрахунку: 1 сервер на 500 одно-
часно працюючих користувачів. Мінімальні вимоги до сервера 
бази даних є наступними: процесори 80 ядер частотою 2.1 GHz; 
оперативна пам’ять 100 Gb; внутрішні диски 20 Tb; мережеві 
адаптери 10 Gbps; СУБД ORACLE DataBase версії 11g R2.

4. АС «Є-КАЗНА» повинна забезпечувати надійність 
зберігання даних на апаратному та програмному рівнях. 
Підсистема збереження інформації при автоматизації АС 
«Є-КАЗНА» (дискові масиви) повинна забезпечувати дублю-
вання найбільш критичних даних та можливість «гарячої» за-
міни апаратних засобів, що вийшли з ладу.

Автоматизація АС «Є-КАЗНА» повинна:
 ● коректно відпрацьовувати ситуації нормального або 

аварійного переривання ходу операцій, не допуска-
ючи порушення посилальної цілісності даних шля-
хом створення та виконання транзакцій;

 ● автоматично відновлювати свою працездатність як 
після планових відключень, так і після аварійних (в 
разі зникнення живлення, виходу з ладу будь-якого 
апаратного засобу, або виникнення виключних си-
туацій в програмному застосуванні);

 ● зберігати службову інформацію (налаштування па-
раметрів системи, технологічні довідники, обліко-
ві записи користувачів тощо) в базі даних таким 
чином, щоб доступ до такої інформації відбувався 
тільки через спеціалізовані інтерфейси користувача, 
до яких мають доступ, лише уповноважені технічні 
спеціалісти (наприклад, адміністратор системи).

Програмне забезпечення АС «Є-КАЗНА» повинна вести сис-
темні журнали, в яких відображатимуться усі ключові події в 
роботі системи: початок та припинення сеансів роботи, вдалі та 
хибні спроби авторизації користувачів, найбільш критичні дії 
користувачів, повідомлення про помилки, збої в роботі та інші.

В системних журналах обов’язково повинні зберігатись: 
ім’я користувача, який виконав операцію; назва та код опе-
рації; дата і час (з точністю до секунд); тривалість та резуль-
тат виконання операції. 

Програмне забезпечення АС «Є-КАЗНА» повинна мати окре-
мі засоби, які дозволяють детально передивлятись будь-який 
системний журнал та виконувати його аналіз. Для цього такі 
засоби повинні дозволяти виконувати фільтрацію даних в сис-
темному журналі за певними критеріями, сортування записів 
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по будь-якому з реквізитів, а також вивантажувати результати 
фільтрування та сортування у зовнішні файли (xls, rtf, doc).

Повідомлення про події, що потребують невідкладного 
втручання адміністратора системи, іншого технічного персо-
налу або фахівців з безпеки, повинні, окрім фіксації в сис-
темному журналі, дублюватись повідомленнями, що надсила-
ються автоматично до відповідних фахівців.

5. Система повинна надавати можливість діагностуван-
ня цілісності даних в базі даних, що використовується в роботі 
системи, та в разі виявлення порушень цілісності даних систе-
ма повинна створити відповідний запис у системному журна-
лі та сповістити адміністратора системи. Також система пови-
нна накопичувати статистичні дані щодо кількості одночасно 
працюючих користувачів у розрізі територій, дня і часу. 

Основні принципи здійснення операцій із коштами 
у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 
служби України наведені на рис. 4.7.

Принципи здійснення операцій з фінансовими ресурсами у внутрішній 
платіжній системі Державної казначейської служби України 

своєчасність здійснення операцій із формування і використання 
фінансових ресурсів; 

цільове використання фінансових ресурсів; 

повнота та оперативність відображення у бухгалтерських документах 
операцій із формування і використання фінансових ресурсів; 

єдність порядку ведення бухгалтерського обліку і складання звітності 
про рух фінансових ресурсів; 

превентивність та результативність фінансового контролю органами 
Державної казначейської служби України під час здійснення операцій 
з фінансовими ресурсами у внутрішній платіжній системі; 

дієвість заходів впливу на правопорушників за недотримання вимог 
бюджетного законодавства у процесі здійснення операцій з 
фінансовими ресурсами у внутрішній платіжній системі. 

Рис. 4.7. Принципи здійснення операцій з фінансовими ресурсами  
у внутрішній платіжній системі Державної казначейської служби України.
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Дотримання перелічених принципів здійснення опера-
цій із коштами у внутрішній платіжній системі Державної 
казначейської служби України дає змогу забезпечити ефек-
тивне управління бюджетними ресурсами.

4.3. Економічний зміст, призначення та особливості  
функціонування єдиного казначейського рахунку.

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) – це рахунок, від-
критий Державній казначейській службі України у Національ-
ному банку України для обліку коштів та здійснення розра-
хунків у системі електронних платежів Національного банку 
України (СЕП НБУ). До 2020 року єдиний казначейський раху-
нок складався з субрахунків ЄКР, відкритих на рівні обласних 
територіальних управлінь. На сьогодні відкритий тільки один 
субрахункок ЄКР на центральному рівні казначейства. 

Cубрахунок єдиного казначейського рахунку (СЄКР) – це 
аналітичний рахунок, що відкритий на балансі Державної 
казначейської служби України в АС «Є-Казна Доходи» за су-
брахунком 2452 «Субрахунки єдиного казначейського рахун-
ку» Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному сек-
торі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31.12.2013 р. № 1203.

Функціонування ЄКР забезпечує: 
 ● казначейське обслуговування бюджетних коштів; 
 ● зарахування податків, зборів та інших надходжень, 

передбачених законодавством, до державного та 
місцевих бюджетів; 

 ● швидку мобілізацію коштів, які протягом дня над-
ходять на рахунки, відкриті в органах Державної 
казначейської служби України, та використання їх 
для проведення бюджетних видатків і здійснення 
інших операцій, що не суперечать законодавству; 

 ● отримання в режимі реального часу інформації про 
обсяг коштів на ЄКР; 

 ● прискорення розрахунків за коштами, що облікову-
ються на ЄКР; 

 ● оптимальні можливості для прийняття представни-
ками законодавчої та виконавчої влади оператив-
них рішень щодо забезпечення виконання бюдже-
тів, ефективного управління державним боргом; 
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 ● розміщення на конкурсних засадах та/або шляхом 
проведення аукціонів тимчасово вільних коштів 
ЄКР на депозитах або шляхом придбання держав-
них цінних паперів з подальшим поверненням та-
ких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

 ● залучення на поворотній основі коштів ЄКР для по-
криття тимчасових касових розривів місцевих бю-
джетів, Пенсійного фонду України та для надання 
середньострокових позик місцевим бюджетам.

Види фінансових ресурсів, акумульованих на ЄКР, відо-
бражено на рис. 4.8.

Фінансові ресурси, акумульовані на ЄКР, збільшуються 
за рахунок операцій із надходження від:

 ● зарахування до загального та спеціального фондів 
бюджетів податків, зборів, пені, платежів та інших 
доходів бюджетів;

 ● зарахування коштів на небюджетні рахунки від 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування;

Рис. 4.8. Види фінансових ресурсів, акумульованих на ЄКР
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 ● зарахування коштів на депозитні рахунки митних 
органів; 

 ● зарахування коштів на рахунки в системах електро-
нного адміністрування податку на додану вартість 
та електронного адміністрування реалізації пально-
го та спирту етилового; 

 ● повернення кредитів до бюджетів;
 ● повернення розміщених на вкладних (депозитних) 

рахунках в установах банків тимчасово вільних ко-
штів ЄКР, місцевих бюджетів, вищих і професійно- 
технічних навчальних закладів;

 ● продажу іноземної валюти;
 ● зарахування коштів від приватизації державного 

майна; 
 ● продажу цінних паперів;
 ● зарахування коштів на небюджетні рахунки, від-

криті в органах Державної казначейської служби 
України розпорядникам бюджетних коштів та ін-
шим клієнтам;

 ● зарахування коштів за державними (місцевими) за-
позиченнями тощо.

Водночас, внаслідок здійснення бюджетного відшкоду-
вання ПДВ та повернення помилково або надміру зарахова-
них до державного чи місцевих бюджетів коштів обсяг фі-
нансових ресурсів, акумульованих на ЄКР, зменшується.

Головні управління ДКСУ щоденно, перед завершенням 
операційного дня, надсилають Державній казначейській 
службі України засобами електронного зв’язку: 

 ● інформацію про наявні та неоплачені висновки ор-
ганів Державної податкової служби України та Дер-
жавної митної служби України; 

 ● подання інших органів, які контролюють справлян-
ня надходжень бюджету, щодо повернення коштів, 
помилково або надміру зарахованих до державного 
та місцевих бюджетів; 

 ● судові рішення про стягнення надходжень держав-
ного та місцевих бюджетів на поточні рахунки плат-
ників, відкриті в установах банків, що підлягають 
виконанню; 

 ● інформацію, яка відображає фактичне повернення 
коштів на виконання зазначених вище документів 
за поточний операційний день.
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Державна казначейська служба України щоденно врахо-
вує Інформацію щодо помилково або надміру сплачених ко-
штів при складанні Інформації про прогнозні надходження 
на ЄКР та здійснення платежів.

Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється Держав-
ною казначейською службою України, її головними управлін-
нями відповідно до:

 ● Податкового кодексу України;
 ● Порядку звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість операцій з постачання та ввезення 
на митну територію України товарів і послуг, перед-
бачених для власних потреб дипломатичних пред-
ставництв, консульських установ іноземних держав 
і представництв міжнародних організацій в Україні, 
а також для використання особами з числа дипло-
матичного персоналу дипломатичних місій та члена-
ми їх сімей, які проживають разом з ними, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2010 р. № 1240;

 ● Порядку ведення Реєстру заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування ПДВ, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
25.01.2017 р. № 26;

 ● Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фі-
нансів України з Державною фіскальною службою 
України та Державною казначейською службою 
України в процесі формування Реєстру заяв про по-
вернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 03.03.2017 р. № 326;

 ● Порядку організації роботи органів Державної каз-
начейської служби України у процесі казначейсько-
го обслуговування державного та місцевих бюджетів 
за доходами та іншими надходженнями, затвер-
дженого наказом Державної казначейської служби 
України від 09.08.2013 р. № 128;

 ● Порядку здійснення органами Державної казначей-
ської служби України бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість на підставі даних Реє-
стру заяв про повернення суми бюджетного відшко-
дування, затвердженого наказом Державної казна-
чейської служби України від 31.03.2017 р. № 103.
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Бюджетне відшкодування ПДВ та/або пені, нарахова-
ної на заборгованість державного бюджету з відшкодування 
цього податку, за судовими рішеннями про стягнення над-
ходжень бюджету здійснюється Державною казначейською 
службою України відповідно до Порядку виконання рішень 
про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або 
боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.08.2011 р. № 845.

Державна казначейська служба України при складанні Ін-
формації про прогнозні надходження на ЄКР та здійснення пла-
тежів враховує інформацію про суми бюджетного відшкодуван-
ня ПДВ, яка формується та надається на підставі інформації, 
отриманої з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного від-
шкодування ПДВ у хронологічному порядку відповідно до чер-
говості внесення до цього Реєстру (така інформація в автомати-
зованому режимі відображається в окремому АРМ «Моніторинг 
ПДВ» системи АС «Є-Казна») та інформації, отриманої від голо-
вних управлінь Державної казначейської служби України.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих 
до державного та місцевих бюджетів, здійснюється головни-
ми управліннями Державної казначейської служби України 
та Департаментом бухгалтерського обліку операцій держав-
ного бюджету в межах наявного залишку коштів на відповід-
них рахунках та відповідно до:

 ● Бюджетного кодексу України (статті 45 і 78);
 ● Податкового кодексу України (стаття 43);
 ● Порядку повернення коштів, помилково або надмі-

ру зарахованих до державного та місцевих бюдже-
тів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 03.09.2013 р. № 787;

 ● Порядку інформаційної взаємодії Державної фіс-
кальної служби України, її територіальних органів, 
Державної казначейської служби України, її тери-
торіальних органів, місцевих фінансових органів у 
процесі повернення платникам податків помилково 
та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань 
та пені, затвердженого наказом Міністерства фінан-
сів України від 11.02.2019 р. № 60;

 ● Порядку повернення авансових платежів (передо-
плати) та помилково та/або надміру сплачених сум 
митних платежів, затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів України від 18.07.2017 р. № 643;
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 ● Порядку організації роботи органів Державної каз-
начейської служби України у процесі казначейсько-
го обслуговування державного та місцевих бюджетів 
за доходами та іншими надходженнями, затвер-
дженого наказом Державної казначейської служби 
України від 09.08.2013 р. № 128.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бю-
джетів платежів здійснюється відповідними органами Дер-
жавної казначейської служби України з відповідних рахунків 
за надходженнями, відкритих в органах Державної казна-
чейської служби України відповідно до законодавства, у 
межах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповід-
них рахунках за надходженнями органи Державної казна-
чейської служби України можуть здійснювати повернення 
коштів, помилково або надміру зарахованих до відповідних 
бюджетів, шляхом залучення коштів з відповідних рахунків 
у порядку, встановленому законодавством.

Фінансові ресурси, акумульовані на ЄКР, зменшуються у 
результаті проведення таких операцій (операції за витратами):

 ● здійснення видатків бюджетів;
 ● надання кредитів з бюджетів;
 ● розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР, коштів 

місцевих бюджетів, бюджетних коштів вищими і 
професійно-технічними навчальними закладами на 
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків;

 ● розміщення коштів місцевих бюджетів, вищих на-
вчальних закладів, наукових установ та закладів 
культури у частині бюджету розвитку та власних 
надходжень бюджетних установ на поточних рахун-
ках в установах банків державного сектору;

 ● надання позик на покриття тимчасових касових 
розривів бюджетів Пенсійного фонду України та ін-
ших фондів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, та позик на покриття тимча-
сових касових розривів місцевих бюджетів;

 ● купівлі іноземної валюти;
 ● здійснення плати за користування кредитом (пози-

кою), сплати комісій, штрафів та платежів, пов’язаних 
з управлінням державним (місцевим) боргом;

 ● здійснення платежів з рахунків інших клієнтів; 
 ● погашення державного (місцевого) боргу; 
 ● придбання цінних паперів тощо.
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Органи Державної казначейської служби України здій-
снюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості, на-
явних та прогнозних залишків коштів на ЄКР залежно від 
їхньої пріоритетності відповідно до законодавства.

Для прогнозування динаміки руху коштів ЄКР з метою за-
безпечення управління наявними фінансовими ресурсами, що 
консолідуються на ЄКР, Державна казначейська служба Укра-
їни щоденно складає Орієнтовний розрахунок на поточний 
місяць у розрізі днів місяця. В останній робочий день місяця 
складається Орієнтовний розрахунок на наступний місяць.

Орієнтовний розрахунок структурно відображає дані 
щоденного руху коштів за такими основними показниками: 

 ● надходження до державного та місцевих бюджетів;
 ● надходження на рахунки з електронного адміністру-

вання ПДВ та рахунки з електронного адміністру-
вання інших податків;

 ● надходження коштів ЄСВ та коштів на рахунки ін-
ших клієнтів;

 ● поточні касові видатки державного та місцевих бю-
джетів;

 ● погашення та обслуговування державного боргу;
 ● фінансування виплат пенсій Пенсійним фондом 

України;
 ● здійснення платежів з рахунків інших клієнтів;
 ● повернення помилково та надміру сплачених ко-

штів до бюджетів тощо.

Деталізація показників Орієнтовного розрахунку може 
змінюватися з урахуванням напрямів як за надходженнями, 
так і за витратами бюджетних ресурсів. Показники Орієн-
товного розрахунку формуються на підставі:

 ● розпису державного бюджету на поточний рік;
 ● інформації щодо помісячного розпису видатків за-

гального та спеціального фондів місцевих бюджетів;
 ● оперативної інформації щодо прогнозних поденних 

надходжень до державного бюджету, місцевих бю-
джетів та єдиного соціального внеску, складеної на 
підставі даних Державної податкової служби Украї-
ни та Державної митної служби України;

 ● графіків погашення та обслуговування державного 
боргу в майбутніх періодах та інформації щодо обсягів 
державних запозичень, очікуваних до загального фонду 
державного бюджету, які надаються Міністерством фі-
нансів України щомісячно із щотижневим уточненням;
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 ● плану-графіку щоденного фінансування виплати пенсій 
і видатків на утримання апарату управління Пенсійно-
го фонду України, який надається Пенсійним фондом 
України за два дні до початку наступного місяця;

 ● інформації про прогнозні надходження на ЄКР та 
здійснення платежів тощо.

На підставі даних оперативної звітності виконання держав-
ного та місцевих бюджетів прогнозні показники Орієнтовного роз-
рахунку щоденно після закінчення операційного дня коригуються 
з урахуванням фактичних показників виконання бюджетів.

Підготовка Орієнтовного розрахунку здійснюється відпо-
відно до Технологічного регламенту Державної казначейської 
служби України за функцією №2 «Управління фінансовими 
ресурсами», затвердженого наказом Державної казначей-
ської служби України від 01.04.2015 р. № 93.

Питання для самоконтролю

1. Що таке платіжна система та які компоненти 
вона включає?

2. Охарактеризуйте види платіжних систем залежно 
від характеру здійснюваних платежів.

3. Охарактеризуйте види платіжних систем залежно 
від резидентства платіжної організації.

4. Охарактеризуйте внутрішню платіжну систему 
Державної казначейської служби України.

5. Охарактеризуйте результати від реалізації цен-
тралізованої моделі обслуговування державного та місцевих 
бюджетів за доходами і видатками.

6.  Яких вимог необхідно дотримуватись для повноцін-
ної реалізації централізованої моделі обслуговування бюдже-
тів за доходами і видатками?

7. Охарактеризуйте принципи здійснення операцій із 
фінансовими ресурсами у внутрішній платіжній системі 
Державної казначейської служби України.

8. Охарактеризуйте економічний зміст та призначен-
ня єдиного казначейського рахунку. Які види фінансових ре-
сурсів акумулюються на єдиному казначейського рахунку?

9. У результаті яких операцій збільшуються фінансові 
ресурси, акумульовані на єдиному казначейського рахунку?

10. У результаті яких операцій зменшуються фінансові 
ресурси, акумульовані на єдиному казначейського рахунку?
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Розділ 5
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

5.1. Напрямки роботи органів Казначейства  
щодо обслуговування бюджетів за доходами

Виконати будь який бюджет за доходами означає своє-
часно та в повному обсязі зарахувати сплачені юридичними 
та фізичними особами податкові, неподаткові та інші плате-
жі до бюджету. До виконання бюджету залучено широке коло 
учасників бюджетного процесу, зокрема: суб’єкти управлін-
ня бюджетною системою; органи оперативного управління 
бюджетними коштами; органи банківської системи; платни-
ки податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бю-
джетів (рис. 5.1).

Державній казначейській службі України, яка входить 
до групи органів оперативного управління бюджетними ко-
штами, належить одна із провідних ролей у бюджетному 
процесі, зокрема на стадії виконання бюджетів за доходами. 
Участь органів Казначейства у процесі касового виконання 
дохідної частини бюджетів зорієнтована на те, щоб макси-
мально швидко зарахувати кошти до бюджету як у цілому, 

 

Учасники процесу 
виконання бюджетів 

за доходами

суб’єкти управління 
бюджетною 
системою

органи оперативного 
управління 
бюджетними 
коштами

органи банківської 
системи

платники податків, 
зборів та інших 

обов’язкових платежів 
до бюджетів 

Рис. 5.1. Учасники процесу виконання бюджетів за доходами
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так і за окремими видами доходів в адміністративно-терито-
ріальному розрізі. Наявність інформації про обсяги ресурсної 
бази відповідних бюджетів, рух бюджетних коштів та дета-
лізація їх обліку надає органам державної виконавчої влади 
та місцевого самоврядування великі можливості для опера-
тивного управління та маневрування ресурсами бюджету та 
контролю за ними.

Система казначейського обслуговування бюджетів за 
доходами ґрунтується на комплексі касових операцій, що 
проводяться органами Казначейської служби. Залежно від 
послідовності здійснення операцій з бюджетним надходжен-
нями діяльність органів Казначейства щодо обслуговування 
бюджетів за доходами охоплює кілька напрямів роботи, що 
відображені на рис. 5.2.

Крім цього, органи Казначейства у процесі обслугову-
вання бюджетів за доходами реалізують ряд контролюючих 
повноважень. Ці повноваження реалізуються на етапі повер-
нення помилково та надміру зарахованих платежів до бю-

Напрями роботи органів ДКСУ щодо обслуговування бюджетів за доходами

відкриття та забезпечення належного функціонування рахунків 
для зарахування надходжень до бюджетів

зарахування податків, зборів, інших обов’язкових платежів 
на рахунки за надходженнями, відкриті в Державній казначейській 

службі України

розподіл платежів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом, 
законом про державний бюджет та рішеннями рад про місцеві бюджети, 

перерахування за належністю розподілених коштів

повернення надмірно та помилково сплачених до бюджетів платежів, 
відшкодування платникам податку на додану вартість

ведення бухгалтерського обліку доходів державного та місцевих 
бюджетів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

в державному секторі

формування звітів та іншої інформації про виконання дохідної частини 
відповідних бюджетів, надання її органам, які здійснюють контроль 

за нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів

Рис. 5.2 Напрями роботи органів ДКСУ  
щодо обслуговування бюджетів за доходами
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джетів, розмежування надходжень між бюджетами і фонда-
ми, при перерахуванні міжбюджетних трансфертів.

5.2. Відкриття та забезпечення функціонування бюджетних  
рахунків для обслуговування бюджетів за доходами

Згідно із статтями 45 та 78 Бюджетного кодексу Украї-
ни, податки і збори та інші доходи бюджету зараховуються 
безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть 
акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справ-
ляння надходжень бюджету (за винятком установ України, 
які функціонують за кордоном та власних надходжень бю-
джетних установ місцевого бюджету). Складовою ЄКР є бю-
джетні рахунки для зарахування надходжень – рахунки для 
зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повер-
нення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомо-
ги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому 
числі залучених державою (Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або 
під державні (місцеві) гарантії.

Відкриття та забезпечення належного функціонування 
бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів є одним із найвідповідальніших напрямів ді-
яльності органів Казначейства. Від якості проведеної роботи 
щодо відкриття рахунків значною мірою залежить рівень ор-
ганізації всіх інших напрямів діяльності Казначейства щодо 
обслуговування бюджетів за доходами.

Для зарахування надходжень до державного та місцевих 
бюджетів в управліннях/відділеннях Казначейства відкрива-
ються рахунки в розрізі бюджетів та видів надходжень. Зазна-
чені рахунки відкриваються за балансовими рахунками плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (Наказ 
Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203), По-
рядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в 
органах ДКСУ (Наказ МФУ від 22.06.2012 р. № 758) та Порядку 
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі 
ДКСУ (Наказ ДКСУ від 27.12.2013 р. № 217). На бюджетні ра-
хунки для зарахування надходжень бюджетів перераховуються 
всі податкові, неподаткові та інші надходження, справляння 
яких передбачено законодавством, включаючи трансферти, 
дарунки, гранти та залучені до бюджетів кошти.
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Щорічно на початок нового бюджетного періоду відпо-
відно до Бюджетного кодексу України, Закону України Про 
Державний бюджет України на відповідний рік, рішень про 
місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої на-
казом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11, в 
органах Казначейства відкриваються рахунки за надходжен-
нями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для 
зарахування власних надходжень бюджетних установ). Рахун-
ки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів з дня 
прийняття закону про Державний бюджет України.

У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку 
надходжень, що зараховуються до загального і спеціального 
фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх 
зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі непри-
йняття або несвоєчасного прийняття Закону України «Про 
Державний бюджет України» органами ДКСУ не пізніше пер-
шого робочого дня нового бюджетного періоду відкривають-
ся (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього 
бюджетного періоду.

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими 
змінюється перелік надходжень, що зараховуються до від-
повідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також 
код та назва території, Казначейство централізовано від-
криває/закриває рахунки за надходженнями згідно із вне-
сеними змінами. Інформація про відкриті/закриті рахунки 
доводиться до органів, що контролюють справляння надхо-
джень бюджету згідно із встановленими порядками взаємо-
дії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам держав-
ної влади зазначена інформація надається за їх зверненням. 
У випадках зміни аналітичних параметрів рахунків за над-
ходженнями Казначейство змінює реквізити таких рахунків.

Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку опе-
рацій з виконання бюджетів ґрунтується на вимогах Бю-
джетного кодексу України, Закону України «Про Державний 
бюджет України» (рішень про місцеві бюджети), Плану ра-
хунків, нормативно-правових актів, що регулюють бюджет-
ні відносини в Україні. Кодування аналітичних параметрів 
рахунків здійснюється на підставі Довідника адміністратив-
но-територіальних одиниць України, Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), бю-
джетної класифікації, довідників Національного банку Укра-
їни та довідників ДКСУ.
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Аналітичні рахунки формуються відповідно до На-
ціонального стандарту України «Фінансові операції. Пра-
вила формування міжнародного номера банківського ра-
хунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 
7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету з 
питань технічного регулювання та споживчої політики від 
11.10.2010 р. № 454, який передбачає довжину аналітичного 
рахунка із 29 знаків. Структура рахунку наступна:

2 знаки – код країни;
2 знаки – контрольне число;
6 знаків – код МФО банку;
19 знаків – номер рахунку (рис. 5.3).

Код	
краї-
ни

Конт-	
рольне		
число

Код		
МФО	банку

Номер	рахунку.	Довжина	рахунку	19	символів,		
у	разі	якщо	порядком	відкриття	рахунків		
передбачено	менше	символів	то	спереду		

проставляють	нулі

U A N N 8 9 9 9 9 8 0 B B B B K F S S S H R R W O O T T T

Рис. 5.3. Структура рахунку для зарахування надходжень

Слід зазначити, що всі рахунки для зарахування надхо-
джень бюджету відкриті в одному банку – Державній казначей-
ській службі України, МФО 899998. Тому перших десять символів 
рахунку (крім контрольного числа, яке вираховується встановле-
ним алгоритмом) є незмінними UANN899998. Оскільки довжина 
аналітичного рахунку для зарахування надходжень становить 
18 знаків, то наступним символом також завжди є нуль.

Рахунки для зарахування надходжень до загального та 
спеціального фондів бюджетів (крім власних надходжень бю-
джетних установ) відкриваються засобами програмного за-
безпечення за такою схемою:

8

BBBB				K				F				SSS 	H			RR			W			OO			TTT	

				18	

де:   BBBB (4 знаки) – субрахунок відповідно до Плану рахунків.
K (1 знак) – ключ або контрольний розряд, що вираховується 

автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.
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F (1 знак) – ознака, яка може приймати такі значення: 
0 – загальний фонд бюджету; 
1 – спеціальний фонд бюджету.

SSS (3 знаки) – символ звітності, що відповідає коду класифіка-
ції доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником 
відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, 
який затверджується наказом ДКСУ.

H (1 знак) – ознака яка має значення «0» або інше значення у 
разі ведення деталізованого обліку.

RR (2 знаки) – відомча ознака відповідного органу, що контр-
олює справляння надходжень бюджету, яка використовується у разі 
необхідності ведення деталізованого обліку надходжень бюджету.

W (1 знак) – ознака, яка має значення «0» або інше значення 
у разі ведення деталізованого обліку. При відкритті рахунків для 
зарахування до державного (місцевого) бюджету надходжень від 
повернення кредитів (позик), наданих з державного (місцевого) бю-
джету, наданих за рахунок коштів, залучених Автономною Республі-
кою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гаран-
тії, ознака W може приймати такі значення:

1 – ознака для відображення операцій при відкритті рахун-
ків на центральному рівні;

6 – ознака для автоматичного погашення кредиту, наданого 
із загального фонду;

7 – ознака для автоматичного погашення кредиту, наданого 
із спеціального фонду;

8 – ознака для відображення операцій із зарахування пені.
OO (2 знаки) – код області відповідно до Довідника кодів бю-

джетів, який надається Міністерством фінансів України.
TTT (3 знаки) – порядковий номер бюджету в межах області 

відповідно до Довідника адміністративно-територіальних одиниць 
України, структура якого затверджується наказом Міністерства фі-
нансів України. 

Цілий код у зазначеному довіднику складається з таких 
аналітичних параметрів: 

 ● код області; 
 ● код міста або району в цій області; 
 ● код об’єднаної територіальної громади в цій області; 
 ● код району в місті обласного підпорядкування або 

селищної ради в районі області; 
 ● код села або селища, підпорядкованого району міста 

обласного підпорядкування; 
 ● код типу населеного пункту; 
 ● номер відповідного органу Казначейства, який об-

слуговує територію (кодується відповідно до довід-
ника номерів органів ДКСУ, який застосовується у 
програмному забезпеченні ДКСУ); 
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 ● номер відповідного органу ДПСУ, який обслуговує 
територію (кодується відповідно до довідника номе-
рів органів ДПС, який застосовується в програмно-
му забезпеченні ДКСУ); 

 ● назва бюджетної території (українською мовою); 
 ● назва відповідного органу ДКСУ, який обслуговує 

бюджетну територію;
 ● назва відповідного органу ДПСУ, який обслуговує 

бюджетну територію.

Основні етапи відкриття рахунків для зарахування над-
ходжень до бюджетів відображено на рис. 5.4.

Бюджетний кодекс 
України 

Закон України «Про 
Державний бюджет 

України на відповідний 
рік», інші нормативно-

правові акти 

Бюджетна класифікація 

Інформації органів 
місцевого самоврядування 
складені на підставі Рішень 
сесій обласної, районних, 
ОТГ, міських, сільських, 
селищник рад на поточний 

бюджетний рік 

Довідник (або 
зміни до 

Довідника) 
відповідності 

символу звітності 

Відкриття рахунків для 
зарахування надходжень та 

акумулювання коштів, внесення 
змін до схем акумулювання 

Доведення реквізитів рахунків до 
МФУ, ДПС, ГУДКСУ та інших 
державних органів(за запитами) 

Інформація від органів ДПС 
та інших органів стягнення 

Перевірка 
отриманої 

інформації від 
органів ДПС 
місцевих 
фінансових 
органів щодо 

переліку рахунків, 
які необхідно 

відкрити/закрити, 
заблокувати/ 
розблокувати 

Оформлення службових 
записок щодо 

відкриття/закриття 
рахунків за надходженнями 

Відкриття/закриття, 
блокування/розблокування  
рахунків за надходженнями 
та акумулюванням  коштів 

Доведення реквізитів 
рахунків для зарахування 
надходжень органам ДПС 
місцевим фінансовим 

органам та іншим органам 
стягнення 

Доведення 
реквізитів рахунків 

до платників 

Рис. 5.4. Основні етапи відкриття рахунків  
для зарахування надходжень бюджету
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Для кожного бюджету відкриваються бюджетні рахунки 
для зарахування надходжень у розрізі всіх видів платежів, 
що можуть поступати до цих бюджетів у відповідному бю-
джетному році. Перелік відкритих рахунків доводиться до 
органів ДПСУ, фінансових органів та органів стягнення для 
опрацювання та направлення до органів ДКСУ даних про пе-
релік платежів, які справляються на певних територіях. 

Управління (відділення) ДКСУ у районах, районах у міс-
тах, містах обласного, республіканського значення на під-
ставі інформації про відкриті рахунки та даних, отрима-
них від органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, та відповідних місцевих фінансових органів, по-
дають до головних управлінь ДКСУ службові записки щодо 
відкриття чи закриття бюджетних рахунків за надходжен-
нями з переліком надходжень державного та місцевих бю-
джетів, які справляються чи не справляються на відповід-
них територіях.

У разі якщо на початок бюджетного періоду відкрива-
ються рахунки з реквізитами попереднього бюджетного пе-
ріоду, службові записки щодо відкриття таких бюджетних 
рахунків за надходженнями не складаються.

Головні управління ДКСУ на підставі поданих переліків 
відкривають та забезпечують функціонування потрібних бю-
джетних рахунків та провадять блокування рахунків за тими 
видами надходжень, за якими не передбачено мобілізації 
коштів. Застосування такого режиму відкриття рахунків до-
зволяє органам Казначейства своєчасно реагувати на появу 
нового платежу на певній території та відповідно зменшити 
кількість помилково зарахованих до бюджетів платежів. 

Усі бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетно-
му періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній 
день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин 
Міністр фінансів України може визначити інший термін за-
криття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через 
п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду. 

У разі змін у законодавстві бюджетні рахунки можуть 
закриватися протягом поточного бюджетного періоду. За-
криття бюджетних рахунків для зарахування надходжень 
(крім власних надходжень бюджетних установ) у зв’язку із 
виникненням змін у складі видів надходжень або порядку 
їх зарахування, пов’язаних із змінами в законодавстві, про-
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водиться на підставі складених службових записок щодо за-
криття бюджетних рахунків за надходженнями:

а) управліннями (відділеннями) ДКСУ за підписом ке-
рівника (заступника керівника) та головного бухгал-
тера, які подаються до Головних управлінь ДКСУ;

б) структурними підрозділами Головних управлінь 
ДКСУ, якими було ініційовано відкриття відповідних 
рахунків, погоджених керівником (заступником ке-
рівника) відповідного Головного управління ДКСУ;

в) структурними підрозділами ДКСУ, якими було ініці-
йовано відкриття відповідних рахунків, погоджених 
Головою (заступником Голови) ДКСУ.

Службові записки щодо закриття бюджетних рахунків 
за надходженнями після закінчення бюджетного періоду не 
складаються у разі, якщо реквізити рахунків, що відкрива-
ються у новому бюджетному періоді, не відрізняються від 
реквізитів рахунків, що закриваються у зв’язку із закінчен-
ням бюджетного періоду.

Головні управління ДКСУ формують справи з юридич-
ного оформлення рахунків на Управління (відділення) ДКСУ, 
які містять службові записки щодо відкриття/закриття бю-
джетних рахунків за надходженнями, картку із зразками 
підписів та відбитка печатки. Картка містить зразки підпи-
сів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів 
ДКСУ надано право розпорядження рахунками і підписання 
платіжних та інших розрахункових документів.

Про відкриття та закриття рахунків для зарахування 
доходів до бюджетів органи ДКСУ повідомляють відповідні 
органи місцевого самоврядування, фінансові органи та ор-
гани ДПСУ і доводять до них реквізити відкритих рахунків. 
Інформація про відкриті рахунки надається також іншим 
учасникам бюджетного процесу, які здійснюють контроль 
за справлянням окремих видів платежів, наприклад, управ-
ління екології та природних ресурсів, яке контролює згідно 
законодавства повноту та своєчасність надходження до бю-
джету сум штрафних санкцій за порушення у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, управління земель-
них ресурсів тощо. 

Органи, що контролюють справляння надходжень бю-
джету, повідомляють реквізити відкритих рахунків для за-
рахування надходжень до державного та місцевих бюджетів 
платникам податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
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5.3. Надходження податків, зборів і обов’язкових платежів  
до бюджетів, їх облік, розмежування та акумуляція

Юридичні та фізичні особи, які є платниками податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів до державного та міс-
цевих бюджетів сплачують платежі у безготівковій або готів-
ковій формах на бюджетні рахунки для зарахування надхо-
джень, відкриті на балансі управлінь ДКСУ у розрізі видів 
бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету. 

Подані платниками податків платіжні документи на пе-
рерахування податків та інших платежів приймаються уста-
новами банків до виконання. Через систему електронних 
міжбанківських переказів НБУ банківські установи, що об-
слуговують платників податків, перераховують кошти на ра-
хунки для зарахування надходжень до бюджетів. 

Сплачені платниками до державного та місцевих бюдже-
тів податки, збори, обов’язкові платежі та інші види доходів 
зараховуються на рахунки за надходженнями третього класу 
“Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів», які 
відкриваються в казначействі відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі.

При цьому деякі види доходів підлягають безпосередньо-
му зарахуванню до бюджету, інші повинні бути розподілені 
згідно з затвердженими чинним законодавством норматива-
ми між державним і місцевими бюджетами, загальним і спе-
ціальним фондами. Тому в управліннях ДКСУ окремо відкри-
ваються рахунки за субрахунками плану рахунків (рис. 5.5).

Зарахування сплачених платниками сум до державного 
та місцевих бюджетів відображається за кредитом наведених 
вище рахунків. Сплачені платниками платежі визнаються 
зарахованими в доходи державного та місцевих бюджетів з 
моменту зарахування на рахунки відповідних бюджетів, від-
криті в казначействі. Зарахування податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів до бюджетів здійснюється щоденно і 
підтверджується випискою по кожному рахунку, яка форму-
ється у вигляді реєстру розрахункових документів. 

Слід зауважити, що на перелічених рахунках на кінець опе-
раційного дня не може бути залишків коштів. Усі надходження 
в кінці дня засобами програмного забезпечення, шляхом фор-
мування меморіальних ордерів перераховуються за призначен-
ням відповідно до норм бюджетного законодавства. 
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Суми коштів, зараховані на розподільчі рахунки, розпо-
діляються за встановленими нормативами. Кошти, належні 
місцевим бюджетам, перераховуються на рахунки місцевих 
бюджетів; кошти, що підлягають перерахуванню до держав-
ного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті 
в ДКСУ для подальшого здійснення видатків державного бю-
джету. Таким чином, забезпечується консолідація всіх надхо-
джень до бюджету на єдиному казначейському рахунку.

Крім цього, для відображення в обліку сум надходжень до 
бюджетів наростаючим підсумком з початку року відкрива-
ються рахунки за балансовими рахунками 4 та 7 класу Плану 
рахунків за відповідними субрахунками (рис. 5.6, рис. 5.7).

Структура рахунків 4 та 7 класу плану рахунків анало-
гічна структурі аналітичних рахунків 3 класу.

Розглянемо рух грошових коштів надходжень бюджету. 
Першим етапом руху коштів на аналітичних рахунках є саме 
зарахування коштів, яке відображається по кредиту всіх ра-

 

•для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету3130
•для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які направляються 
на спеціальні видатки3131

•для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного 
бюджету3133

•для зарахування коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами 
державного бюджету3332

•для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами3331
•для зарахування коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, що 
підлягають розподілу3333

•для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету3334
•для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що 
підлягають розподілу між місцевими бюджетами3335

•для зарахування надходжень до загального фонду місцевих бюджетів3140
•для зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів3141
•для зарахування кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих 
бюджетів3143

•для зарахування коштів, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів3341
•для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають 
розподілу3342

•для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевого бюджету3343

Рис. 5.5. Субрахунки за надходженнями третього класу Плану рахунків  
бухгалтерського обліку в державному секторі
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•для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і 
спеціальним фондами4532
•для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами4531
•для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів4541
•для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають 
розподілу4542

•для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які 
підлягають розподілу4534

•Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, 
які підлягають розподілу4543

Рис. 5.6. Субрахунки за надходженнями четвертого класу  
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

 

•доходи державного бюджету від наданих послуг7131
•доходи місцевого бюджету від надання послуг7141
•доходи державного бюджету від продажу майна7231
•доходи місцевого бюджету від продажу майна7241
•фінансові доходи державного бюджету7331
•фінансові доходи місцевого бюджету7341
• інші доходи за обмінними операціями загального фонду  державного бюджету7431
• інші доходи за обмінними операціями спеціального фонду місцевого бюджету7441
•податкові надходження загального фонду7531 
•неподаткові надходження загального фонду7532
• трансферти загального фонду7533 
• інші доходи за необмінними операціями загального фонду місцевого бюджету7534 
•податкові надходження спеціального фонду7541
•неподаткові надходження спеціального фонду7542
• трансферти спеціального фонду7543
•надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів7631
•надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів7641

Рис. 5.7. Субрахунки за надходженнями сьомого класу 
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
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хунків з обліку доходів 3 класу плану рахунків. Дебетовими опе-
раціями є повернення, розмежування, та акумуляція коштів. 
В першу чергу з дебетових операцій (за наявності відповідних 
документів про які мова піде в наступному параграфі) здійсню-
ється повернення помилково або невірно зарахованих платежів 
в межах поточних надходжень на аналітичні рахунки за день. 

Наступним етапом відбувається розмежування коштів 
за встановленими бюджетним законодавством норматива-
ми. Для прикладу, розглянемо рух коштів на рахунку 3331 
«Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцеви-
ми бюджетами».

Кошти, які відповідно до Бюджетного кодексу України 
та Закону України «Про Державний бюджет України на від-
повідний рік» розподіляються між державним та місцевими 
бюджетами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті 
в Казначействі на ім’я відповідного органу ДКСУ за субрахун-
ком 3331 «Кошти, які підлягають розподілу між державним і 
місцевими бюджетами» Плану рахунків у розрізі територій та 
кодів класифікації доходів бюджету. Одночасно інформація 
про надходження та повернення коштів, помилково або над-
міру зарахованих до бюджетів, відображається на аналітич-
них рахунках, відкритих за субрахунком 4531 «Рахунок для 
обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним 
і місцевими бюджетами». Кредитовий залишок за кожним 
рахунком 4531 відображає інформацію про надходження (з 
урахуванням повернення коштів, помилково або надміру за-
рахованих до бюджетів) кожного виду платежу, який розпо-
діляється між державним та місцевими бюджетами, нарос-
таючим підсумком з початку року. За окремими рахунками 
4531 допускається від’ємний залишок, який свідчить, що по-
вернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді 
відбулося більше, ніж надходжень.

Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням повер-
нення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів) 
на рахунки 3331, у регламентований час розподіляються Казна-
чейством за встановленими нормативами між державним бю-
джетом та відповідними місцевими бюджетами. Після розподілу 
кошти у відповідних обсягах засобами програмного забезпечен-
ня шляхом формування меморіальних документів перерахову-
ються за призначенням на відповідні рахунки, а саме:

 ● на рахунки 3130 (3131) – для зарахування надхо-
джень до загального (спеціального) фонду держав-
ного бюджету;
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 ● на рахунки 3140 (3141) – для зарахування надхо-
джень до загального (спеціального) фонду відповід-
них місцевих бюджетів;

 ● на аналітичні рахунки, відкриті в казначействі за 
субрахунком 3335 «Кошти, тимчасово віднесені на 
доходи державного бюджету, що підлягають розпо-
ділу між місцевими бюджетами».

За результатами розподілу платежів між державним та 
місцевими бюджетами Казначейством формується Відомість 
розподілу платежів до бюджетів (за формою, затвердженою 
Міністерством фінансів України).

Повернення коштів, помилково або надміру зарахова-
них на рахунки для зарахування надходжень, які в поточ-
ному бюджетному періоді розподіляються між державним та 
місцевими бюджетами, здійснюється з відповідного рахун-
ка 3331 у межах поточних надходжень за день за поданням 
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, 
шляхом оформлення розрахункових документів. У разі недо-
статності або відсутності коштів на рахунку 3331, повернен-
ня здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів 
на цей рахунок з відповідних рахунків 3135 та 3145 у межах 
поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з уста-
новленими нормативами розподілу між державним та місце-
вими бюджетами) та з рахунка 3335, а саме:

 ● відповідна сума коштів перераховується з рахунка 
3135 на рахунок 3130 (3131) з подальшим перераху-
ванням на відповідний рахунок 3331 для здійснен-
ня повернення;

 ● відповідна сума коштів перераховується з рахунка 
3145 на рахунок 3140 (3141) з подальшим перераху-
ванням на відповідний рахунок 3331 для здійснен-
ня повернення;

 ● відповідна сума коштів перераховується з рахунка 
3335 на відповідний рахунок 3331 для здійснення 
повернення.

Ось такий регламент руху коштів по розподільчому ра-
хунку 3331. Тільки в процесі появилися ще рахунки 3130, 
3131, 3140, 3141. Саме ці рахунки є результатом надходжен-
ня доходів бюджету. Рахунки 3130 та 3131 – є рахунками 
для зарахування доходів загального та спеціального фондів 
державного бюджету, а 3140 та 3141 – є рахунками для зара-
хування доходів загального та спеціального фондів місцевих 
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бюджетів. Зазначені рахунки також відкриті в розрізі всіх 
територій та кодів бюджетної класифікації. Таким чином на 
них зараховуються як кошти з розподільчих рахунків після 
розмежування, так і кошти прямого зарахування.

Оскільки операції по руху коштів на розподільчих рахун-
ках однотипні, їх ми розглянемо нижче (табл. 5.1). Аналогічно 

Таблиця 5.1
Схема перерахування коштів з розподільчих рахунків

Рахунки для зараху-
вання надходжень, 
що розподіляються

Рахунки для обліку  
наростаючим підсумком 

з початку року
Рахунки для перерахування 
коштів після розмежування

3332 «Надходження 
коштів до державного 
бюджету, що розподі-
ляються між загаль-
ним та спеціальним 
фондами» 

4532 «Рахунок для обліку 
надходжень державного 
бюджету, які розподіляють-
ся між загальним і спеці-
альним фондами»

3130 - для зарахування надхо-
джень до загального фонду дер-
жавного бюджету

3131 - для зарахування надхо-
джень до спеціального фонду дер-
жавного бюджету

3331 «Кошти, які під-
лягають розподілу між 
державним і місцеви-
ми бюджетами»

4531 «Рахунок для обліку 
надходжень, які підлягають 
розподілу між державним і 
місцевими бюджетами» 

3130 (3131) - для зарахування над-
ходжень до загального (спеціаль-
ного) фонду державного бюджету

3140 (3141) - для зарахування над-
ходжень до загального (спеціаль-
ного) фонду відповідних місцевих 
бюджетів
3335 «Кошти, тимчасово віднесені 
на доходи державного бюджету, 
що підлягають розподілу між міс-
цевими бюджетами»

3341 «Кошти, які під-
лягають розподілу між 
рівнями бюджетів» 

4541 «Рахунок для обліку 
надходжень, які підлягають 
розподілу між рівнями міс-
цевих бюджетів» 

3140 «Надходження до загального 
фонду місцевих бюджетів»

3141 «Надходження до спеціально-
го фонду місцевих бюджетів» 

3342 «Кошти, тимча-
сово віднесені до над-
ходжень місцевих бю-
джетів, що підлягають 
розподілу»

4542 «Рахунок для обліку 
коштів, тимчасово віднесе-
них до надходжень місце-
вих бюджетів, які підляга-
ють розподілу»

3140 «Надходження до загального 
фонду місцевих бюджетів»

3141 «Надходження до спеціально-
го фонду місцевих бюджетів» 

іншим одержувачам

3334 «Інші кошти, тим-
часово віднесені до 
надходжень державно-
го бюджету»

4534 «Рахунок для обліку 
інших коштів, тимчасово 
віднесених до надходжень 
державного бюджету, які 
підлягають розподілу» 

Розподіляються та спрямовуються 
за призначенням згідно даних до-
відки ДПА на будь-який рахунок 
бюджету

3343 «Інші кошти, тим-
часово віднесені до 
надходжень місцевих 
бюджетів»

4543 «Рахунок для обліку 
інших коштів, тимчасово 
віднесених до надходжень 
місцевих бюджетів, які під-
лягають розподілу» 

Розподіляються та спрямовуються 
за призначенням згідно із рішенням 
органів місцевого самоврядування 
на підставі інформації, поданої до 
відповідних органів Казначейства
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розглянемо на прикладі подальший рух та облік уже розмеж-
ованих або 100% зарахованих надходжень загального фонду 
місцевого бюджету.

Кошти, які згідно з Бюджетним кодексом України, Зако-
ном України «Про Державний бюджет України» та рішеннями 
про місцеві бюджети є доходами загального фонду місцевих 
бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в 
казначействі на ім’я відповідного органу ДКСУ за субрахун-
ком 3140 «Надходження до загального фонду місцевих бюдже-
тів» у розрізі бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

Інформація про надходження та повернення коштів, по-
милково або надміру зарахованих до загального фонду міс-
цевих бюджетів, одночасно відображається на аналітичних 
рахунках, відкритих за субрахунками:

7141 «Доходи місцевого бюджету від надання послуг» або
7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна» або
7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету» або
7441 «Інші доходи за обмінними операціями» або
7541 «Податкові надходження» або
7542 «Неподаткові надходження (крім власних надхо-
джень бюджетних установ)» або
7543 «Трансферти»

Кредитовий залишок за рахунком 7 класу для обліку до-
ходів загального фонду місцевого бюджету відображає ін-
формацію про надходження до загального фонду місцевого 
бюджету (з урахуванням повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюдже-
тів) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на-
ростаючим підсумком з початку року. За окремими рахун-
ками 7 класу для обліку доходів загального фонду місцевого 
бюджету (крім 7543) допускається від’ємний залишок, який 
свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному 
періоді з цього рахунка (за рахунок надходжень до загального 
фонду місцевих бюджетів) відбулося більше, ніж надходжень.

Кошти, які надійшли протягом дня (з урахуванням по-
вернення коштів, помилково або надміру зарахованих до за-
гального фонду місцевих бюджетів) на рахунки 3140, у регла-
ментований час засобами програмного забезпечення шляхом 
формування меморіальних документів акумулюються Казна-
чейством за призначенням на відповідні аналітичні рахунки, 
відкриті за субрахунком 3145 «Рахунки для акумулювання 
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надходжень місцевого бюджету» окремо для кожного місце-
вого бюджету. Залишки коштів з рахунка 3145 після завер-
шення операцій з погашення позик, наданих відповідному 
місцевому бюджету за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунка на покриття тимчасових касових розривів, 
Казначейство у регламентований час перераховує на відпо-
відні аналітичні рахунки, відкриті за субрахунком 3241 «Ко-
шти місцевих бюджетів».

Кількість рахунків, які відкриваються в ДКСУ для аку-
мулювання та перерахування коштів загального фонду міс-
цевих бюджетів, залежить від необхідності забезпечення ви-
конання рішення про відповідний місцевий бюджет.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих 
на рахунки для зарахування надходжень, які в поточному 
бюджетному періоді належать до доходів загального фонду 
місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітично-
го рахунка 3140 у межах поточних надходжень за день за 
поданням органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, шляхом оформлення розрахункових документів. У 
разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3140, 
повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми 
коштів з відповідного рахунка 3145 для акумулювання ко-
штів загального фонду місцевого бюджету, у межах поточних 
надходжень за день, а саме: відповідна сума коштів пере-
раховується з рахунка 3145 на рахунок 3140 для здійснення 
повернення. У разі недостатності або відсутності коштів на 
рахунку 3145, відповідна сума коштів, необхідна для здій-
снення повернення, перераховується місцевим фінансовим 
органом з рахунка 3241 на рахунок 3145.

Підставою для здійснення місцевим фінансовим орга-
ном вищезазначеного перерахування коштів є звернення 
відповідного органу ДКСУ (за формою, затвердженою Мініс-
терством фінансів України) до місцевого фінансового органу, 
на рахунок якого були зараховані кошти, та копія подання 
відповідного органу, що контролює справляння надходжень 
бюджету, погодженого з місцевим фінансовим органом від-
повідно до законодавства.

Таким чином, кошти протягом дня зарахувалися на ра-
хунок 3140 та перерахувалися з нього. Аналогічна процеду-
ра зарахування та перерахування коштів і по рахунках 3130 
(загальний фонд державного бюджету), 3131 (спеціальний 
фонд державного бюджету) та 3141 (спеціальний фонд міс-
цевих бюджетів) (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2
Схема руху коштів на рахунках з обліку доходів  

державного та місцевих бюджетів
Рахунки для зараху-
вання надходжень  

(в т.ч. після  
розподілу)

Рахунки для обліку наростаючим підсумком 
з початку року

Рахун-
ки для 

акумуляції 
коштів

Рахунки одер-
жувачів для 
здійснення 
видатків

3130 «Надходження до 
загального фонду дер-
жавного бюджету» 

7131 «Доходи державного бюджету від наданих 
послуг» або

3135  
«Рахунки 

для акуму-
лювання 

надходжень 
державного 
бюджету»

3231 «Кошти 
державного 
бюджету»

7231 «Доходи державного бюджету від продажу 
майна» або

7331 «Фінансові доходи державного бюджету» або

7431 «Інші доходи за обмінними операціями» або

7531 «Податкові надходження» або

7532 «Неподаткові надходження (крім власних над-
ходжень бюджетних установ)» або

7533 «Трансферти»

3131 «Надходження до 
спеціального фонду дер-
жавного бюджету» 

7131 «Доходи державного бюджету від наданих 
послуг» або
7231 «Доходи державного бюджету від продажу 
майна» або

7331 «Фінансові доходи державного бюджету» або

7531 «Податкові надходження» або

7532 «Неподаткові надходження (крім власних над-
ходжень бюджетних установ)» або

7533 «Трансферти» або

7534 «Інші доходи за необмінними операціями»

3133 «Кошти від повер-
нення бюджетних креди-
тів, наданих за рахунок 
державного бюджету» 

7631 «Надходження до державного бюджету від 
повернення бюджетних кредитів» 

3140 «Надходження до 
загального фонду місце-
вих бюджетів»

7141 «Доходи місцевого бюджету від надання по-
слуг» або

3145  
«Рахунки 

для акуму-
лювання 

надходжень 
місцевого 
бюджету»

3241 «Кошти 
місцевих 
бюджетів»

7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу 
майна» або

7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету» або

7441 «Інші доходи за обмінними операціями» або

7541 «Податкові надходження» або

7542 «Неподаткові надходження (крім власних 
надходжень бюджетних установ)» або

7543 «Трансферти»

3141 «Надходження до 
спеціального фонду міс-
цевих бюджетів» 

7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу 
майна» або

7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету» або

7441 «Інші доходи за обмінними операціями» або

7541 «Податкові надходження» або

7542 «Неподаткові надходження» або

7543 «Трансферти» або

7544 «Інші доходи за необмінними операціями»

3143 «Кошти від повер-
нення бюджетних креди-
тів, наданих за рахунок 
місцевих бюджетів»

7641 «Надходження до місцевих бюджетів від по-
вернення бюджетних кредитів» 
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Облік усіх надходжень бюджету наростаючим підсумком 
з початку року здійснюється: по розподільчих рахунках – на 
рахунках 4 класу, по рахунках прямого зарахування – на ра-
хунках 7 класу. 

Але куди перераховано кошти з бюджетних рахунків 
відкритих для зарахування надходжень бюджету? Всі доходи 
бюджету перераховано на акумуляційні рахунки 3135 «Ра-
хунки для акумулювання надходжень державного бюджету» 
та 3145 «Рахунки для акумулювання надходжень місцевого 
бюджету». Зазначені рахунки відкриваються в ДКСУ для аку-
мулювання та перерахування коштів загального та спеціаль-
ного фондів державного та місцевих бюджетів. Їх кількість 
залежить від необхідності забезпечення виконання рішення 
про відповідний бюджет. І кінцевий результат – перераху-
вання коштів одержувачам для здійснення видатків на ра-
хунки 3231 «Кошти державного бюджету» та 3241 «Кошти 
місцевих бюджетів».

Ведення обліку доходів, здійснення документообігу та 
оформлення документів, пов’язаних із касовим виконанням 
дохідної частини бюджетів, проводиться з дотриманням ви-
мог, що встановлені Порядком організації роботи, функціями 
та завданнями структурних підрозділів органів ДКСУ з пи-
тань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, 
який затверджений наказом Державної казначейської служ-
би України від 17.11.2014 р. № 318. 

Органи ДКСУ при веденні бухгалтерського обліку вико-
нання бюджетів за доходами повинні забезпечити облік над-
ходжень відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону 
України Про Державний бюджет України на поточний рік та 
рішення відповідної ради про місцевий бюджет у розрізі до-
ходів загального фонду, доходів спеціального фонду, доходів, 
які розподіляються між загальним та спеціальними фондами, 
доходів, що розподіляються між державним та місцевим бю-
джетами, доходів, що розподіляються між рівнями бюджету, 
надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного та 
місцевих бюджетів за кодами бюджетної класифікації. При 
цьому, органи ДКСУ ведуть облік доходів державного та міс-
цевих бюджетів за кодами бюджетної класифікації доходів 
у розрізі видів надходжень, що поступили. Облік податків і 
зборів відповідно до класифікації доходів бюджетів та у роз-
різі кожного платника здійснюють органи, що контролюють 
справляння надходжень бюджету.
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Для обліку доходів бюджетів в органах ДКСУ використо-
вують рахунки 4 та 7 класів Плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі. Сальдо кожного з цих рахун-
ків, які відкриваються в розрізі окремих бюджетів та видів 
доходів, відображає загальну суму надходжень конкретного 
виду платежу до бюджету наростаючим підсумком з початку 
бюджетного року. Рахунки 4 та 7 класу є основним джерелом 
інформації, що використовується для складання в органах 
Казначейства звітності про виконання дохідної частини дер-
жавного та місцевих бюджетів. 

На підставі даних про рух коштів на рахунках 3 класу 
в управліннях ДКСУ щоденно формуються виписки з рахун-
ків по кожному виду платежу. Засобами електронного зв’язку 
виписки у вигляді електронного реєстру розрахункових до-
кументів щоранку надсилаються до фінансових та податко-
вих органів. До інших органів, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням; 
вони служать підтвердженням про зарахування або списан-
ня коштів по відповідних дохідних рахунках бюджетів. На 
підставі отриманих виписок з рахунків органами, що контр-
олюють справляння надходжень бюджету, ведеться облік 
сплачених до бюджетів податків, зборів інших платежів у 
розрізі платників. 

Щомісячно органами ДКСУ проводиться звірка даних 
щодо надходження податків, зборів, інших платежів до бю-
джетів з відповідними даними органів ДПСУ; результати вза-
ємозвірки оформляються актом.

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахун-
ках з обліку доходів бюджету щоденно в кінці операційного 
дня Казначейством формуються звіти про виконання дер-
жавного та місцевих бюджетів за доходами у розрізі кожного 
з місцевих бюджетів відповідного регіону, а також зведених 
бюджетів районів та областей. Дані звітів за останній робо-
чий день місяця є підставою для складання місячної звітності 
про виконання бюджетів у частині доходів. Інформація про 
виконання державного та місцевих бюджетів за доходами 
кожного робочого дня, наступного за звітним, передається 
органами Казначейства відповідним органам місцевого са-
моврядування, фінансовим та податковим органам. Фінан-
совим органам та органам місцевого самоврядування нада-
ються виписки з рахунків для обліку бюджетних надходжень, 
звіти про виконання бюджетів за доходами, відомості роз-
поділу платежів. Органам ДПСУ щоденно передається пакет 
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документів про виконання державного та місцевих бюджетів 
за доходами, до складу якого, крім вищевказаних докумен-
тів, входять також відомості про зарахування та повернення 
коштів з рахунків для обліку надходжень бюджетів у вигляді 
технологічних файлів @B.

Крім цього, в органах ДКСУ формується Інформація про 
надходження до державного та місцевих бюджетів окремих 
платежів у розрізі відомчих ознак та Інформація про повер-
нення коштів, помилково або надміру зарахованих до дер-
жавного та місцевих бюджетів, у тому числі бюджетне від-
шкодування податку на додану вартість.

5.4. Повернення надмірно або помилково сплачених  
платежів до бюджетів, відшкодування ПДВ

Державна казначейська служба України відповідно до 
ст. 45 та ст. 78 Бюджетного кодексу за поданням органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету здійснює 
повернення коштів, що були помилково або надмірно зара-
ховані до бюджету. Порядок повернення платникам помил-
ково або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових 
платежів) регламентується наказом Міністерства фінансів 
України від 03.09.2013 р. № 787, а взаємодія органів ДПСУ, 
фінансових органів та органів ДКСУ в процесі повернен-
ня помилково та/або надміру сплачених податків, зборів 
(обов’язкових платежів) платникам податків – наказом Мі-
ністерства фінансів України від 11.02.2019 р. № 60 «Про 
затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної 
фіскальної служби України, її територіальних органів, Дер-
жавної казначейської служби України, її територіальних ор-
ганів, місцевих фінансових органів у процесі повернення 
платникам податків помилково та/або надміру сплачених 
сум грошових зобов’язань та пені». 

Операції щодо повернення платникам податків надмірно 
або помилково перерахованих сум здійснюються з відкритих 
в казначействі рахунків для зарахування надходжень бю-
джетів шляхом оформлення платіжних доручень. Підставою 
для повернення помилково та надміру сплачених до бюджету 
платежів є відповідні документи органів ДПСУ (електронні 
висновки або електронні повідомлення), судових органів (рі-
шення), інших органів, які відповідно до чинного законодав-
ства контролюють справляння надходжень бюджету.
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Підставою для повернення Казначейством помилково 
або надміру сплачених до бюджету платежів є: 

 ● подання органів, які контролюють справляння над-
ходжень бюджету, що визначенні постановою Ка-
бінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 
«Деякі питання ведення обліку податків, зборів, пла-
тежів та інших доходів бюджету»;

 ● ухвала суду, яка набрала законної сили при повер-
ненні судового збору (крім помилково зарахованого);

 ● електронні висновки та/або повідомлення про по-
вернення платежів надходження яких забезпечуєть-
ся органами податкової та митної служби.

Заява та подання або ухвала суду подається до відповід-
ного органу ДКСУ за місцем зарахування платежу до бюджету 
разом з заявою та оригіналом або копією документа на пере-
каз, або паперовою копією електронного розрахункового доку-
мента, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

У разі повернення судового збору (крім помилково зара-
хованого) до органу ДКСУ подається оригінал або належним 
чином засвідчена копія документа на переказ або паперова 
копія електронного розрахункового документа, які підтвер-
джують перерахування коштів до бюджету (у разі знахо-
дження оригіналу документа на переказ, який підтверджує 
зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судо-
вої справи та зазначення про це в ухвалі суду).

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається 
до відповідного органу ДКСУ, складається платником у до-
вільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: 

 ● причини повернення коштів з бюджету;
 ● найменування платника (суб’єкта господарювання);
 ● код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, 

ім’я, по батькові фізичної особи; 
 ● реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків (ідентифікаційний номер) або серія та номер 
паспорта;

 ● місцезнаходження юридичної особи або місце прожи-
вання фізичної особи та номер контактного телефону; 

 ● сума платежу, що підлягає поверненню; 
 ● спосіб перерахування коштів з бюджету - у безго-

тівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку 
одержувача коштів чи у готівковій формі.
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Органи ДКСУ приймають заяву, ухвалу суду або по-
дання, дата складання якого не перевищує 30 календарних 
днів. Зазначені документи перевіряються на відповідність 
інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним 
у поданні або ухвалі суду, даним про зарахування коштів до 
бюджету, повноти та правильності оформлення всіх реквізи-
тів. На підставі перевірених документів органами ДКСУ фор-
муються платіжні доручення на повернення коштів (надміру 
сплаченої суми) платнику податків та за наявності поточних 
надходжень на відповідних рахунках за надходженнями ор-
ган ДКСУ протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви 
перераховує кошти на рахунок одержувача одноразово на 
загальну суму або частковими сумами.

У разі недостатності або відсутності поточних надходжень 
на відповідних рахунках за надходженнями для здійснення 
повернення відповідний орган ДКСУ не пізніше ніж через 5 
робочих днів з дня отримання подання (заяви та подання) 
надсилає звернення для підкріплення коштами цих рахунків:

 ● за платежами, що належать державному бюджету, –  
до ДКСУ;

 ● за платежами, що належать місцевим бюджетам, – 
до відповідних місцевих фінансових органів;

 ● за частиною платежу, що перерахована до відповід-
ного фонду загальнообов’язкового державного соці-
ального і пенсійного страхування, – до відповідного 
територіального органу цього фонду.

Звернення для підкріплення коштами відповідних ра-
хунків подається до місцевого фінансового органу та/або те-
риторіального органу фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального і пенсійного страхування за встановленою 
формою на паперових носіях або факсимільним зв’язком з 
подальшим наданням оригіналів на паперових носіях.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бю-
джету податків, зборів, пені, платежів, контроль за справлян-
ням яких покладено на органи ДПСУ, здійснюється виключно 
на підставі заяви платника податку (за винятком повернення 
надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізич-
них осіб, поданої до територіального органу ДПСУ за місцем 
адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаче-
ної суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Якщо за результатами розгляду заяви правомірність по-
вернення коштів підтверджено, у строки, визначені наказом 
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Міністерства фінансів України від 11.02.2019 р. № 60 підрозділ 
територіального органу ДПСУ здійснює, з урахуванням кален-
дарної черговості, розміщення інформації у Реєстрі узгоджених 
повернень та забезпечує формування електронних висновків.

Сформовані електронні висновки з накладеними квалі-
фікованими електронними підписами та кваліфікованими 
електронними печатками територіальних органів ДПСУ у 
строк не пізніше шостого робочого дня до закінчення два-
дцятиденного строку з дня подання платником податків за-
яви ДПСУ в автоматичному режимі надсилає до ДКСУ для 
виконання. Електронні висновки про повернення платежів, 
належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають 
розподілу між державним та місцевими бюджетами, направ-
ляються до Казначейства для виконання за умови їх пого-
дження з відповідними місцевими фінансовими органами.

Казначейство наступного дня після отримання електронних 
висновків та/або електронних повідомлень, забезпечує їх авто-
матичну обробку після перевірки таких висновків та/або елек-
тронних повідомлень засобами антивірусного захисту інформа-
ції. Електронні висновки та/або електронні повідомлення, які 
пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів поса-
дових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки 
відповідного територіального органу ДПСУ та повноти платіж-
них реквізитів, приймаються Казначейством до виконання. Те-
риторіальні органи ДКСУ кожного операційного дня забезпечує 
моніторинг надходжень електронних висновків та/або повідо-
млень, отриманих від органів податкової та митної служби.

На підставі отриманих документів органами ДКСУ форму-
ються платіжні доручення на повернення коштів та за наявності 
поточних надходжень на відповідних рахунках протягом 5 ро-
бочих днів з дня отримання кошти перераховуються на рахунок 
одержувача або в рахунок сплати інших платежів до бюджету 
одноразово на загальну суму або частковими сумами. У разі не-
достатності або відсутності поточних надходжень на відповід-
них рахунках за надходженнями не пізніше ніж через 5 робочих 
днів з дня отримання електронного висновку чи електронного 
повідомлення органами Казначейства готуються та надсилають-
ся звернення для підкріплення коштами цих рахунків.

Повернення платникам податків помилково або надміру 
сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюєть-
ся з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджет-
ному році платіж, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що 
повертається, був сплачений до загального (спеціального) фон-
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ду державного або місцевих бюджетів, але згідно з законодав-
ством не передбачений серед джерел формування бюджетів у 
поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за 
рахунок інших надходжень відповідного бюджету.

Бюджетне відшкодування ПДВ та/або пені, нарахованої на 
заборгованість державного бюджету з відшкодування цього по-
датку, або стягнення митних платежів регламентується поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. № 26 «Про 
затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість». 
Затверджено механізм відшкодування податку за допомогою 
інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування податку на додану відповідно «По-
рядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України 
з Державною фіскальною службою України та Державною каз-
начейською службою України в процесі формування Реєстру 
заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку 
на додану вартість», який затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 03.03.2017 р. № 326.

Міністерство фінансів України до 13-ї години забезпечує ав-
томатичну обробку інформації, отриманої від ДПСУ, та щоденне 
оприлюднення (крім вихідних, святкових та неробочих днів) Ре-
єстру заяв на своєму офіційному веб-сайті. Казначейство після 
13-ї години операційного дня отримує з Реєстру інформацію про 
узгоджені суми бюджетного відшкодування із зазначенням пла-
тіжних реквізитів, необхідних для здійснення бюджетного від-
шкодування ПДВ. Узгоджена сума бюджетного відшкодування 
стає доступною органу ДКСУ для виконання на наступний опе-
раційний день за днем її відображення в Реєстрі та перерахову-
ється органом ДКСУ, на поточний банківський рахунок платни-
ка податку в обслуговуючому банку або на бюджетні рахунки 
для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або 
погашення податкового боргу такого платника податку з інших 
платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Після отримання від центрального апарату коштів під-
кріплення Головні управління ДКСУ перераховують такі ко-
шти з рахунка з обліку бюджетного відшкодування ПДВ на 
розрахунковий рахунок платника податку в обслуговуючому 
банку протягом 5 днів з дня отримання даних з Реєстру заяв 
про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ. 

Операції щодо бюджетного відшкодування ПДВ відобра-
жаються у Звіті про виконання державного бюджету за до-
ходами та іншими надходженнями, який щоденно засобами 
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програмного забезпечення формується ДКСУ та передаєть-
ся органам ДПСУ. Крім цього, інформація щодо бюджетно-
го відшкодування ПДВ щоденно надається органам ДПСУ в 
електронній формі у вигляді виписок з рахунків за надхо-
дженнями та технологічного файлу @B. 

5.5. Система електронного адміністрування  
податку на додану вартість

Важливим кроком, спрямованим на прозорість та зрозумі-
лість процедури адміністрування податку на додану вартість, 
став Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законо-
давчих актів України», яким ПКУ доповнено статтею 200¹, згід-
но якої передбачено запровадження системи електронного ад-
міністрування ПДВ. Зазначеним законом визначений механізм 
відкриття та ведення рахунків платників ПДВ для проведення 
розрахунків у системі електронного адміністрування податку. 
Передбачено, що рахунки у системі електронного адміністру-
вання ПДВ відкриваються платнику податку в банку на під-
ставі реєстру платників, надісланого центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної 
політики. В реєстрі зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ 
та індивідуальний податковий номер платника.

Банк, в якому відкриваються рахунки платників у систе-
мі електронного адміністрування ПДВ, визначається Кабіне-
том Міністрів України. Крім цього, пунктом 4 Закону України 
від 31 липня 2014 року № 1621-VII статтю 15 Закону України 
«Про депозитарну систему України» було доповнено наступ-
ним абзацом: «Розрахунковий центр відкриває та веде ра-
хунки платників податку на додану вартість для проведення 
розрахунків в системі електронного адміністрування податку 
на додану вартість відповідно до законодавства України».

Система електронного адміністрування ПДВ – це 
сукупність організаційних та технічних засобів, що спрямо-
вана на забезпечення обліку адміністрування ПДВ в Україні 
в електронному вигляді. Основне призначення системи – без-
перервний контроль формування та відшкодування ПДВ. 
Однозначно система електронного адміністрування ПДВ 
є позитивним зрушенням, зважаючи на зменшення часу, 
необхідного для підготовки сплати та відшкодування ПДВ, 
можливість отримання необхідної інформації в електронному 



137Розділ 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

вигляді. Запровадження системи електронного адміністру-
вання ПДВ спрямоване також на скорочення обсягів тіньової 
економіки та витрат держави на адміністрування ПДВ.

У процесі організаційної підготовки впровадження елек-
тронного адміністрування ПДВ було встановлено технічну 
складність виконання цих функцій банківською системою 
у взаємодії з ДПСУ. У зв’язку з цим було прийнято рішення 
про доцільність впровадження електронного адмініструван-
ня ПДВ через Казначейство, тому: 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
16.10.2014 р. № 569 «Деякі питання електронного ад-
міністрування податку на додану вартість» було затвер-
джено Порядок електронного адміністрування податку 
на додану вартість та визначено, що рахунки платників 
у системі електронного адміністрування ПДВ відкрива-
ються в казначействі;

Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та де-
яких законодавчих актів України щодо податкової ре-
форми» статтю 200¹ викладено в новій редакції, де вже 
передбачено відкриття рахунків у системі електронного 
адміністрування ПДВ органом, що здійснює казначей-
ське обслуговування бюджетних коштів, на підставі ре-
єстру центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує реалізацію податкової та митної.
Казначейством на виконання норм цих нормативних ак-

тів виконано наступні дії:
 ● зареєстровано нового учасника системи електро-

нних платежів Національного банку України – Дер-
жавна казначейська служба України, МФО 899998;

 ● укладено Угоду про інформаційне співробітництво 
між Державною фіскальною службою України та 
Казначейством від 12 листопада 2014 року;

 ● підписано:
1) Протокол № 1 до Угоди щодо структури, форма-

тів, регламентів та строків передачі інформації в 
системі електронного адміністрування ПДВ (далі –  
Протокол № 1); 

2) додаток № 1 до Протоколу № 1 «Обмін інформа-
цією про платників ПДВ для відкриття/закрит-
тя ПДВ-рахунків» – до Казначейства надсилає в 
електронному вигляді ДПСУ;



Казначейська система138

3) додаток № 2 до Протоколу № 1 «Обмін інформаці-
єю про стан рахунка в системі електронного адмі-
ністрування ПДВ» – до ДПСУ надсилає в електро-
нному вигляді Казначейство;

4) додаток № 3 до Протоколу № 1 «Обмін інформацією 
про суми ПДВ, які підлягають перерахуванню» – до 
Казначейства надсилає в електронному вигляді ДПСУ.

 ● 24.12.2014 відкрито понад 229 тисяч рахунків за 
балансовим рахунком 3751 «Рахунки з електронного 
адміністрування податку на додану вартість» – для 
розрахунків з бюджетом по ПДВ;

 ● Казначейством реалізовано електронний сервіс ін-
формаційної взаємодії з ДПСУ, за допомогою якого 
відбувається отримання та опрацювання реєстрів 
ДПСУ про відкриття/закриття електронних ПДВ-
рахунків та перерахування коштів з них, а також 
передається вся необхідна інформація про операції 
з електронними ПДВ-рахунками, проведені тран-
закції на таких рахунках для подальшого її відобра-
ження ДПСУ в електронних кабінетах платників.

Безумовно, головною складовою системи електронного 
адміністрування ПДВ є електронний рахунок. Електронний 
рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ –  
це рахунок, відкритий платнику податку в казначействі, на 
який платником перераховуються кошти з власного поточного 
рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку 
платник податку має право зареєструвати податкові накладні 
та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показни-
ків до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових на-
кладних (ЄРПН), а також у сумах, недостатніх для сплати до бю-
джету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. Для 
кожного платника податку Казначейством на підставі Реєстру 
ДПСУ автоматично відкрито один електронний рахунок.

Відкриття та обслуговування електронних рахунків 
Казначейством здійснюється на безоплатній основі. Тобто, 
електронні рахунки відкриваються для платників податку 
незалежно від їх бажання, а єдиною і достатньою умовою 
відкриття таких рахунків є те, що суб’єкт господарювання є 
платником ПДВ. Таким чином, платники ПДВ не укладають 
з Казначейством договорів про розрахунково-касове обслуго-
вування цих рахунків, не подають заяв на їх відкриття, уста-
новчих документів, карток із відбитками печатки та зразка-
ми підпису службових осіб тощо.
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Інформація про рух коштів на електронному рахунку 
платникам податку надається ДПСУ також на безоплатній 
основі за відповідним електронним запитом платника, на-
правленим через електронний кабінет, або інші електронні 
сервіси інформаційного обміну з ДПСУ, без обмеження кіль-
кості запитів та у часі.

Датою початку використання електронного рахунку, 
тобто зарахування платниками коштів на електронні ПДВ-
рахунки, є 01.02.2015 р. для суб’єктів господарювання, 
які зареєстровані платниками ПДВ до 01.02.2015 р., а для 
суб’єктів господарювання, які були зареєстровані як платни-
ки ПДВ у будь-який період після 01.02.2015 р. – дата їх реє-
страції платником податку.

Протягом дії системи електронного адміністрування 
ПДВ у тестовому режимі (з 01.02.2015 р. по 01.07.2015 р.) 
та на постійній основі (з 01.07.2015 р.) платники податку са-
мостійно зараховують на такі електронні рахунки кошти з 
власних поточних рахунків, відкритих в банківських устано-
вах, у сумах, необхідних для сплати узгоджених податкових 
зобов’язань з цього податку, задекларованих ними в подат-
ковій звітності з ПДВ та в сумах, необхідних для збільшення 
розміру ліміту для реєстрації податкових накладних.

Поповнення електронного рахунку платника ПДВ за ра-
хунок інших джерел, наприклад з поточних рахунків інших 
осіб, або через каси банків не передбачено законодавством.

В процесі практичного використання електронного ра-
хунку в системі електронного адміністрування ПДВ виникла 
ідея відкриття додаткових рахунків сільськогосподарським 
підприємствам. Тому, Законом України від 16.07.2015 р. 
№ 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо удосконалення адміністрування податку на додану 
вартість» статтю 200¹ доповнено положеннями щодо додат-
кового відкриття в системі електронного адміністрування по-
датку рахунків платникам – сільськогосподарським підпри-
ємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування 
відповідно до статті 209 Податкового кодексу України, при-
значених для перерахування коштів на їх спеціальні рахун-
ки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійсню-
ють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Кошти, що надходили на додаткові ПДВ-рахунки платни-
ка–сільськогосподарського підприємства, підлягали автома-
тичному перерахуванню Казначейством на спеціальний раху-
нок такого платника протягом операційного дня. Відповідно 
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до зазначених змін Казначейством додатково відкрито ще по-
над 16 тисяч окремих електронних ПДВ-рахунків за балансо-
вим рахунком 3752 для сільськогосподарських виробників.

З 1 січня 2016 р. набрав чинності Закон України від 
24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році». Пунктами 46 та 48 зазначеного Закону внесено 
зміни до статтей 200¹ та 209 ПКУ, зокрема, в частині від-
криття в системі електронного адміністрування ПДВ плат-
никам–сільськогосподарським підприємствам по 3 додаткові 
рахунки кожному, призначені для перерахування коштів до 
державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки в 
банках, за результатами проведених операцій з:

а) постачання сільськогосподарських товарів/послуг 
(крім зернових і технічних культур та продукції тва-
ринництва) за балансовим рахунком 3753, з яких ав-
томатично перераховувалось 50% на ПДВ-рахунки 
платників для подальшого перерахування до держав-
ного бюджету та 50% – на спеціальні рахунки сіль-
ськогосподарських підприємств;

б) постачання зернових та технічних культур за балан-
совим рахунком 3754, з яких автоматично перера-
ховувалось 85% на ПДВ-рахунки платників для по-
дальшого перерахування до державного бюджету та 
15% – на спеціальні рахунки сільськогосподарських 
підприємств;

в) постачання продукції тваринництва, за балансовим 
рахунком 3755, з яких автоматично перераховувалось 
20% на ПДВ-рахунки платників для подальшого пере-
рахування до державного бюджету та 50% – на спеці-
альні рахунки сільськогосподарських підприємств.

Таким чином, в казначействі було додатково відкрито 
ще понад 48 тис. рахунків в системі електронного адміні-
стрування ПДВ.

При цьому, пунктом 82 Закону України від 24.12.2015 р. 
№ 909-VIII внесено зміни до підпункту 4 пункту 2 розділу 
XIX ПКУ, згідно з якими стаття 209 ПКУ втратила чинність з 
01.01.2017 р., відповідно, з 1 січня 2017 р. додаткові ПДВ-
рахунки сільськогосподарських підприємств Казначейством 
були заблоковані та в подальшому закриті на підставі Реє-
стрів ДПСУ.
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Починаючи з лютого 2015 р. Казначейство стикнулося 
з проблемою накладення арешту та звернення стягнення на 
кошти, що знаходились на рахунках платників в системі елек-
тронного адміністрування ПДВ. При цьому, ПКУ визначено, 
що кошти, які обліковуються на електронному рахунку ПДВ, 
спрямовуються до бюджету. А Закон України «Про виконав-
че провадження» у 2015 р. не забороняв накладати арешт та 
звертати стягнення на кошти, що знаходяться на рахунках 
в системі електронного адміністрування ПДВ. Внаслідок цієї 
правової колізії накопичилась велика кількість виконавчих 
листів, які Казначейство не могло виконати. Тому, Законом 
України від 16.07.2015 № 643-VII було визначено, що на ра-
хунки в системі електронного адміністрування ПДВ не поши-
рюється дія Закону України «Про виконавче провадження», 
зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках, не 
може бути накладено арешт та/або звернено стягнення.

Законодавча норма щодо заборони звернення стягнен-
ня та накладення арешту на кошти на рахунках платників у 
системі електронного адміністрування ПДВ передбачена та-
кож і підпунктом 7 пункту 3 статті 18 та пунктом  2 статті 48 
Закону України від 02.06.2016 р. № 1404-VII «Про виконавче 
провадження».

Запровадження системи електронного адміністрування 
ПДВ в подальшому сприяло також запровадженню прозорого 
процесу бюджетного відшкодування ПДВ. Так, Законом Укра-
їни від 21.12.2016 р. № 1797-VІІІ «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України (щодо покращення інвестиційного 
клімату в Україні)» внесено зміни до статті 200 ПКУ, відповід-
но до яких змінено порядок бюджетного відшкодування ПДВ.

З 1 квітня 2017 р. терміни, порядок та умови відшкоду-
вання ПДВ визначено Порядком ведення Реєстру заяв про 
повернення суми бюджетного відшкодування податку на до-
дану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.01.2017 № 26 та Порядком інформаційної вза-
ємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскаль-
ною службою України та Державною казначейською службою 
України в процесі формування Реєстру заяв про повернення 
сум бюджетного відшкодування ПДВ, затвердженим нака-
зом Міністерства фінансів України від 03.03.2017 р. № 326. 

Причому, Реєстр заяв про повернення сум бюджет-
ного відшкодування ПДВ – це електронна система, яка дає 
змогу всі процеси по відшкодуванню ПДВ здійснювати авто-
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матично. Учасниками цього процесу є ДПСУ, МФУ і ДКСУ. 
Держателем цієї електронної системи є МФУ. 

Схематично короткий опис процесу повернення сум бю-
джетного відшкодування ПДВ відображено на рис. 5.8.

Інформаційна взаємодія здійснюється МФУ та на цен-
тральному рівні ДПСУ і ДКСУ з використанням каналів 
конфіденційного зв’язку спеціальної інформаційної телеко-
мунікаційної системи органів влади Національної системи 
конфіденційного зв’язку та із застосуванням кваліфікова-
них електронних підписів посадових осіб та печаток органів 
ДПСУ і ДКСУ. Ця система передбачає п’ять основних етапів: 

Платник податку, який має право на отримання бю-
джетного відшкодування та прийняв рішення про повер-
нення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному 
контролюючому органу податкову декларацію та заяву про 
повернення суми бюджетного відшкодування, яка відобра-
жається у податковій декларації.

ДПСУ вносить до інформаційного ресурсу Реєстру заяв 
про повернення суми бюджетного відшкодування інформа-
цію, визначену підпунктом 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 
ПКУ (в частині заявленої платником суми бюджетного відшко-
дування ПДВ, проведені контрольні заходи, узгодження суми 

Казначейство 
Перераховує узгоджені суми 
бюджетного відшкодування  
на користь платників податку 

Платник податку  
Подає податкову декларацію  
та заяву про повернення суми 
бюджетного відшкодування  

МФУ 
Адміністрування інформаційного 

ресурсу Реєстру заяв 

ДПСУ 
Вносить інформацію для 
формування Реєстру заяв 

1 4

2 3 5 

Рис. 5.8 Процес повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ
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бюджетного відшкодування ПДВ, інформацію про судове 
оскарження, платіжні реквізити, необхідні для перерахування 
бюджетного відшкодування на користь платника тощо). За-
яви про повернення сум бюджетного відшкодування автома-
тично вносяться до Реєстру заяв протягом операційного дня їх 
отримання у хронологічному порядку їх надходження. 

Міністерство фінансів України забезпечує:
 ● автоматичну обробку інформації, отриманої від 

ДПСУ та ДКСУ та щоденне її оприлюднення (крім 
вихідних, святкових та неробочих днів) в Реєстрі на 
своєму офіційному веб-сайті;

 ● відвантаження на виконання до казначейства ін-
формацію з Реєстру заяв про узгоджені суми бю-
джетного відшкодування із зазначенням платіжних 
реквізитів.

 ● Органи ДКСУ на підставі отриманої від Міністер-
ства фінансів інформації з Реєстру заяв про узго-
джені суми бюджетного відшкодування перера-
ховують такі суми на користь платників протягом 
5 операційних днів після дня їх узгодження.

 ● ДКСУ направляє Міністерству фінансів для вне-
сення до Реєстру заяв інформацію про повернення 
суми бюджетного відшкодування платнику.

Розглянемо як працює система електронного адміністру-
вання ПДВ. Відповідно до положень статті 200¹ Податково-
го кодексу України, Порядку електронного адміністрування 
ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 р. № 569 (із змінами та доповненнями), в каз-
начействі система електронного адміністрування ПДВ працює 
повністю в автоматичному режимі, в чіткій відповідності до 
умов Протоколу № 1 до Угоди про інформаційне співробітни-
цтво між ДПСУ та ДКСУ від 12.11.2014 р. та Специфікації 
взаємодії системи казначейства з системами автоматизації 
ДПСУ (ДПСУ) в процесі електронного адміністрування ПДВ.

Відкриття/закриття рахунків в системі електронного ад-
міністрування ПДВ казначейство здійснює на підставі реє-
стрів ДПСУ. Структура, формат, регламент та строк передачі 
такого реєстру визначено Додатком № 1 до Протоколу № 1 до 
Угоди про інформаційне співробітництво між ДПСУ та ДКСУ. 
Після відкриття/закриття рахунку Казначейство надсилає 
ДПСУ повідомлення про відкриття/закриття електронних 
рахунків у день здійснення операції.
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Відповідно до пункту 200¹.4. ПКУ на рахунок у системі 
електронного адміністрування ПДВ платники податку зара-
ховують кошти:

а) з власного поточного рахунку платника в сумах, не-
обхідних для збільшення розміру суми, що обчислю-
ється відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ;

б) з власного поточного рахунку платника в сумах, не-
достатніх для сплати до бюджету узгоджених подат-
кових зобов’язань з цього податку;

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних орга-
нах ДКСУ для проведення розрахунків з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енер-
гію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам централізо-
ваного питного водопостачання та водовідведення, 
які надають населенню послуги з централізовано-
го водопостачання та водовідведення, яка виникла 
у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості те-
плової енергії та послуг з централізованого водопос-
тачання, водовідведення, опалення та постачання 
гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи міс-
цевого самоврядування, а рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам з подальшим 
спрямуванням коштів відповідно до Закону України 
про Державний бюджет України;

г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових 
зобов’язань з ПДВ, повернутих платнику податків у 
порядку, встановленому пунктом 43.41 статті 43 ПКУ.

Пунктом 200¹.5 статті 200¹ ПКУ встановлено, що з ра-
хунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника 
перераховуються кошти:

 ● до державного бюджету в сумі податкових 
зобов’язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками 
звітного податкового періоду;

 ● на поточний рахунок платника податку за його за-
явою, яка подається до контролюючого органу у 
складі податкової звітності з ПДВ, у розмірі суми ко-
штів, помилково та/або надміру сплачених на елек-
тронний рахунок.
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Відповідно до пункту 200.2 статті 200 та пункту 200¹.6 
статті 200¹ ПКУ перерахування коштів з рахунків у системі 
електронного адміністрування ПДВ до бюджету або на по-
точний рахунок платника за його заявою здійснюється Каз-
начейством на підставі реєстру ДПСУ. Структура, формат, 
регламент та строк передачі такого реєстру визначено До-
датком № 3 до Протоколу № 1 до Угоди про інформаційне 
співробітництво між ДПСУ та ДКСУ.

Казначейство в онлайн режимі відвантажує ДПСУ ін-
формацію про всі транзакції зарахування і списання коштів 
на/з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ. 
Структура, формат, регламент та строк передачі такої ін-
формації визначено Додатком № 2 до Протоколу № 1 до Уго-
ди про інформаційне співробітництво між ДПСУ та ДКСУ.

Пунктом 200¹.7 статті 200¹ ПКУ встановлено, що кошти, 
зараховані на рахунок платника в системі електронного ад-
міністрування ПДВ, є коштами, які використовуються ви-
ключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 ПКУ 
та погашення податкового боргу з ПДВ.

Отже, рахунки у системі електронного адміністрування 
ПДВ відкриваються для платників незалежно від їх бажання, 
а єдиною і достатньою умовою відкриття таких рахунків є 
те, що суб’єкт господарювання є платником ПДВ. У 2019 р. 
у ДКСУ відкрито та обслуговувалось більше 300 тис. електро-
нних ПДВ-рахунків.

Передача інформації відбувається в електронному ви-
гляді засобами інформаційної системи «Єдине вікно подан-
ня електронної звітності» ДПСУ та автоматизованої системи 

Таблиця 5.3
Кількість відкритих рахунків в СЕА ПДВ за 2015-2019 рр.

Роки
кількість відкритих рахунків станом на:

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.

2015 229 908 232 993 233 670 236 463 239 466 241 267 244 068 245 903 244 718 237 282 242 982 239 519

2016 238 836 236 717 236 823 239 087 246 076 246 435 239 852 242 701 232 462 235 887 236 900 239 715

2017 241 098 241 575 246 941 251 730 254 928 257 338 261 218 264 186 267 587 272 000 257 536 261 290

2018 265 865 269 208 272 137 276 613 277 000 284 035 290 859 295 190 300 744 306 440 311 348 288 180

2019 291 487 296 867 298 465 306 627 310 730 313 544 317 116 319 987 322 847 322 329 300 404 303 347



Казначейська система146

«Є-Казна» ДКСУ із застосуванням криптографічного захисту 
інформації та використанням кваліфікованих електронних 
підписів посадових осіб та печаток ДПСУ і ДКСУ. Обмін ін-
формацією передбачає: передачу між системами даних про 
платників податків та їх електронні рахунки; виконані зара-
хування на електронні рахунки; передачу реєстрів про пере-
рахування коштів з електронних рахунків та інформацію про 
стан виконання таких реєстрів у казначействі тощо. 

Розглянемо технологічні та функціональні деталі процесу 
обміну даними між системою АС «Є-Казна» та АС «Податко-
вий блок» щодо процесу електронного адміністрування ПДВ.

Електронні рахунки відкриваються ДКСУ виключно на 
підставі реєстру платників податку, який надсилає ДПСУ не 
раніше, ніж за один робочий день до дати реєстрації особи 
платником податку. У такому реєстрі зазначаються найме-
нування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, 
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта 
(для фізичних осіб-підприємців, які мають відмітку в паспорті 
про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявнос-
ті) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер 
платника податку та дата реєстрації його платником податку. 

Казначейство надсилає ДПСУ повідомлення про відкриття 
електронного рахунка в день його відкриття. Після надходжен-
ня такого повідомлення ДПСУ інформує платника податку про 
реквізити його електронного рахунка. У разі анулювання ре-
єстрації платника податку залишок коштів на його електро-
нному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок 
закривається. Для закриття електронного рахунка ДПСУ над-
силає казначейству реєстр платників податку, в якому зазнача-
ються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платни-
ка податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер 
паспорта (для фізичних осіб-підприємців, які мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за 
наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий 
номер платника податку та сума податку, що підлягає перера-
хуванню до бюджету. На підставі такого реєстру Казначейство 
перераховує суми податку до бюджету.

Повідомлення про закриття електронних рахунків Каз-
начейство надсилає ДПСУ у день закриття такого рахунка. 
У разі повторної реєстрації особи платником податку йому 
відкривається новий електронний рахунок.

ДПСУ автоматично обчислює суму податку, на яку плат-
ник податку має право зареєструвати податкові накладні та/



147Розділ 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

або розрахунки коригування в Реєстрі. Платник податку має 
право отримувати у ДПСУ інформацію про стан свого елек-
тронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право 
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригу-
вання в Реєстрі податкових накладних. Казначейство подає 
ДПСУ в розрізі платників податку інформацію про суми попо-
внення електронних рахунків та залишків на таких рахунках.

За підсумками звітного періоду відповідно до задекла-
рованих у податкових деклараціях з податку результатів ді-
яльності, а також у разі подання уточнюючих розрахунків 
до податкової декларації з податку, платником податку про-
водиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному 
статтею 200 ПКУ. Для перерахування до бюджету сум узго-
джених податкових зобов’язань відповідно до поданої подат-
кової декларації з податку ДПСУ не пізніше ніж за 3 робочі 
дні до закінчення граничного строку, встановленого ПКУ для 
самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає казна-
чейству реєстр платників податку, в якому зазначаються на-
йменування або прізвище, ім’я та по батькові платника по-
датку, податковий номер або серія (за наявності) та номер 
паспорта (для фізичних осіб-підприємців, які мають відмітку 
в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією 
(за наявності) та номером паспорта), індивідуальний подат-
ковий номер платника податку, звітний (податковий) період 
та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі такого реєстру Казначейство не пізніше 
останнього дня строку, встановленого ПКУ для самостійної 
сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до 
бюджету з електронних рахунків платника податку.

Якщо на дату подання податкової декларації з податку 
сума коштів на електронному рахунку платника податку пере-
вищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно 
до поданої звітності, платник податку має право подати контр-
олюючому органу у складі податкової декларації заяву, відпо-
відно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточ-
ний рахунок платника податку, реквізити якого зазначаються 
в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового 
боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з 
податку, або до бюджету в рахунок сплати податкового боргу з 
податку, що виник починаючи з 1 липня 2015 року.

Для відповідного перерахування коштів ДПСУ надсилає 
казначейству реєстр, в якому зазначаються найменування 
платника податку, податковий номер та індивідуальний по-
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датковий номер, сума податку, що підлягає перерахуванню 
до бюджету або на поточний рахунок платника податку, та 
реквізити такого рахунка (у разі подання платником подат-
ку заяви про повернення коштів на його поточний рахунок). 
Казначейство на підставі зазначеного реєстру протягом 5 ро-
бочих днів після закінчення граничного строку, встановлено-
го ПКУ для самостійної сплати платником податку сум подат-
кових зобов’язань, здійснює відповідне перерахування.

У разі недостатності коштів на електронному рахунку 
платника податку для сплати до бюджету узгоджених подат-
кових зобов’язань:

1 платник податку у строки, встановлені ПКУ для само-
стійної сплати податкових зобов’язань, перераховує 
на електронний рахунок необхідні кошти з власного 
поточного рахунка;

2) Казначейство перераховує кошти в межах їх залишку 
на такому рахунку. При цьому залишок узгоджених по-
даткових зобов’язань платника податку, не сплачений 
до бюджету, обліковується Казначейством до виконан-
ня в повному обсязі шляхом перерахування до бюджету 
коштів, що перераховуються на електронний рахунок.

Казначейство подає ДПСУ в розрізі платників податку 
інформацію про перераховані з їх електронних рахунків ко-
шти до бюджету або на поточний рахунок у день, що настає 
за днем такого перерахування, та про не перераховані суми 
у зв’язку з відсутністю коштів на таких рахунках. На запит 
платника податку ДПСУ подає шляхом надсилання електро-
нного повідомлення інформацію про рух коштів на його елек-
тронному рахунку (інформація про суми коштів, перерахова-
них з електронного рахунка платника податку до бюджету, 
на поточний рахунок платника податку).

Безумовно, для безперервного функціонування систе-
ми електронного адміністрування ПДВ посилено вимоги до 
інформаційної безпеки і апаратно-програмного забезпечен-
ня. Система веде детальний протокол всіх сеансів взаємодії, 
який зберігає базові параметри звернення: дата, час, іденти-
фікатор повідомлення, тип повідомлення, результат обробки.

Схематично інформаційну взаємодію платників подат-
ку, ДПСУ та Казначейства в системі електронного адміні-
стрування ПДВ відображено на рис. 5.9.

Із запровадженням системи електронного адміністру-
вання ПДВ контролюючі органи отримали можливість здій-
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снювати відстеження фіктивних господарських операцій, що 
дають право на формування податкового кредиту з ПДВ та 
згодом – претендувати на бюджетне відшкодування ПДВ чи 
мінімізацію сплати ПДВ до бюджету. Таке відстеження відбу-
вається шляхом здійснення контролюючими органами моні-
торингу податкових накладних, що реєструються в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. В разі виявлення ризикової 
податкової накладної, її рух в частині реєстрації зупиняється 
шляхом блокування, а фіктивна операція стає неможливою. 
Відповідно, платник позбавляється права на включення до 
податкового кредиту суми ПДВ по такій фіктивній опера-
ції та, відповідно на зменшення податкових зобов’язань, що 
підлягають перерахуванню до бюджету. Як наслідок, з року 
в рік спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення 
надходжень до бюджету ПДВ із вироблених в Україні това-
рів, робіт, послуг (табл. 5.4).  

Впровадження електронної системи адміністрування 
ПДВ позитивно вплинуло і на бізнес, зокрема:

 ● скасовано вимогу щодо видачі податкових накладних 
на паперових носіях (податкова накладна повинна 
виписуватись тільки в електронному вигляді); 

 ● скасовано обов’язок платника подання контролюючо-
му органу копії записів у реєстрах виданих та отрима-
них податкових накладних;

 ● прискорено, на місяць в часі, можливість добросовіс-
них платників отримання бюджетного відшкодування 
ПДВ на підставі результатів камеральної перевірки (за 

Таблиця 5.4
Надходження до бюджету ПДВ із вироблених в Україні товарів,  

 робіт, послуг у 2014-2019 рр.

Роки Сума,  
млрд грн

Приріст до попереднього  
року,  %

2014 80,7

2015 106,7 132,2

2016 139,5 130,7

2017 180,2 129,2

2018 210,8 117,0

2019 240,8 114,2
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відсутності ризикових податкових накладних, які мо-
жуть свідчити про можливі фіктивні господарські опе-
рації, та які стануть підставою для проведення додат-
кової перевірки контролюючим органом);

 ● зменшено кількість перевірок суб’єктів господарювання;
 ● спрощено податкову звітність з ПДВ.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть учасників процесу виконання бюджетів за 
доходами.

2. Які основні напрями роботи органів ДКСУ щодо об-
слуговування бюджетів за доходами?

3. Як здійснюється відкриття бюджетних рахунків 
для зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів?

4. Як формуються аналітичні рахунки для зарахуван-
ня надходжень до бюджетів?

5. Назвіть основні етапи відкриття рахунків для за-
рахування надходжень бюджету.

6. Охарактеризуйте субрахунки за надходженнями 
третього класу Плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі.

7. Як часто органи ДКСУ України проводять звірку да-
них щодо надходження податків, зборів, інших платежів до 
бюджетів з відповідними даними органів ДПСУ?

8. Що є підставою для повернення Казначейством по-
милково або надміру сплачених до бюджету платежів?

9. Що таке система електронного адміністрування ПДВ?
10. Що таке електронний рахунок в системі електро-

нного адміністрування ПДВ?
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Розділ 6
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

6.1. Напрямки роботи органів Казначейства  
щодо обслуговування бюджетів за видатками

Процес виконання бюджетів за видатками охоплює 
широке коло учасників бюджетного процесу, зокрема: 
суб’єкти управління бюджетною системою; органи опера-
тивного управління бюджетними коштами; органи банків-
ської системи; розпорядники та одержувачі бюджетних 
коштів (рис. 6.1).

Державній казначейській службі України, яка входить 
до групи органів оперативного управління бюджетними ко-
штами, відводиться одна із провідних ролей у бюджетно-
му процесі, зокрема на стадії виконання бюджетів за ви-
датками. Процес казначейського обслуговування бюджетів 
за видатками включає широкий комплекс організаційних 
процедур та розрахунково-касових операцій органів ДКСУ, 
пов’язаних із перерахування бюджетних коштів на здій-
снення видатків розпорядниками та одержувачами бю-
джетних коштів.

 

Учасники процесу виконання 
бюджетів за видатками

суб’єкти управління 
бюджетною 
системою

органи оперативного 
управління 
бюджетними 
коштами

органи банківської 
системи

розпорядники та 
одержувачі 

бюджетних коштів 

Рис. 6.1 Учасники процесу виконання бюджетів за видатками



Казначейська система154

Організація роботи органів ДКСУ в процесі обслугову-
вання бюджетів за видатками здійснюється у певній послі-
довності, що відображено на рис. 6.2.

Крім цього, органи ДКСУ у процесі обслуговування бю-
джетів за видатками реалізують ряд контролюючих повнова-
жень. Реалізація цих повноважень спрямована на контроль 
за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджет-
них повноважень, в тому числі повноважень на взяття бю-
джетних зобов’язань, недопущення спрямування коштів на 
цілі, які не передбачені паспортами бюджетних програм і 
бюджетним асигнуванням. 

 

Напрями роботи органів ДКСУ щодо обслуговування бюджетів за видатками

формування та ведення єдиної бази даних мережі розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів

ведення бліку бюджетних асигнувань та здійснення контролю
за їх дотриманням

відкриття/виділення асигнувань

облік бюджетних зобов’язань, фінансових зобов’язань 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів 
та одержувачами бюджетних коштів

ведення бухгалтерського обліку видатків державного 
та місцевих бюджетів та  формування звітів та іншої інформації 

про виконання відповідних бюджетів

Рис. 6.2. Напрями роботи органів ДКСУ  
щодо обслуговування бюджетів за видатками
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6.2. Ведення органами Казначейства Єдиного реєстру  
і мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних 
коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний ре-
єстр) і єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів 
коштів (далі – Єдина база) є початковим етапом у процесі об-
слуговування державного та місцевих бюджетів за видатками. 
Його розроблено з метою формування переліку всіх розпорядни-
ків та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів. 
Дані Єдиного реєстру використовуються на всіх інших ета-
пах обслуговування клієнта: формування мережі, відкриття 
рахунків, проведення касових видатків, складання звітності. 

Порядок формування Єдиного реєстру затверджений 
Наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2011 р. 
№ 1691. Даним Порядком визначені такі поняття, як Єди-
ний реєстр і Реєстраційна картка розпорядника бюджетних 
коштів (одержувача бюджетних коштів) (далі – Реєстраційна 
картка). Отже, Єдиний реєстр – це автоматизована систе-
ма збирання, накопичення, обліку та надання інформації про 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджет-
них коштів. Реєстраційна картка – це документ установ-
леного зразка, який містить сукупність даних про розпоряд-
ника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів). 

У Єдиному реєстрі містяться такі дані: повне та скоро-
чене найменування розпорядника бюджетних коштів (одер-
жувача бюджетних коштів), його код за Єдиним державним 
реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ста-
тус організації (розпорядник бюджетних коштів чи одержу-
вач бюджетних коштів), дата реєстрації (перереєстрації), код 
території, вид бюджету, найменування та код за ЄДРПОУ 
розпорядника бюджетних коштів вищого рівня, код відомчої 
класифікації видатків і кредитування бюджету (КВК), повна 
адреса, номери телефонів і факсу, найменування та код ор-
гану ДКСУ, в якому обслуговується розпорядник бюджетних 
коштів (одержувач бюджетних коштів), найменування та код 
територіального органу ДПСУ, в якому він узятий на облік, 
код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджет-
них коштів) за Єдиним реєстром.

Інформацію до Єдиного реєстру вносять працівники 
Казначейства на підставі наданої клієнтом Реєстраційної 



Казначейська система156

картки та установчих документів, отриманих казначеєм на 
сайті Міністерства юстиції України положення чи статуту 
установи й витягу з ЄДРПОУ. Дуже важливим є виконання 
пункту 2 Порядку формування Єдиного реєстру розпорядни-
ків бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, а 
саме: правильне прийняття Реєстраційної картки, наданої 
розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів на від-
повідність даних установчим документам та копії виписки 
з ЄДРПОУ, і точне внесення відповідної інформації до бази 
даних Єдиного реєстру. Виконання цих норм необхідне для 
запобігання випадків занесення невірної інформації про роз-
порядника (одержувача) бюджетних коштів до мережі та ін-
ших баз даних обліку.

Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержу-
вачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром здій-
снюється в автоматизованому режимі після внесення до бази 
даних Єдиного реєстру інформації, наведеної у Реєстраційній 
картці. Оригінал Реєстраційної картки, відомості з Єдиного 
державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта) 
зберігаються у відповідному органі ДКСУ в справі з юридич-
ного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів 
(одержувача бюджетних коштів).

Інформація, що міститься в Реєстраційній картці, може 
зазнавати змін. Для підтримки в актуальному режимі бази 
даних Єдиного реєстру працівники Казначейства слідку-
ють, щоби зазначені зміни надавалися розпорядниками бю-
джетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) вчасно 
та були належним чином оформлені. Згідно з п. 4.1 Порядку 
формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних ко-
штів та одержувачів бюджетних коштів зміни подаються за 
формою Реєстраційної картки у двох примірниках. У верхній 
частині картки вказують найменування розпорядника бю-
джетних коштів (одержувача бюджетних коштів), а в ниж-
ній заповнюються лише поля, що змінюються, та присвоєний 
код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджет-
них коштів). Картка надається із супровідним листом, в яко-
му пояснюються причини надання змін. 

Питання внесення змін є актуальним для забезпечення 
безперервного казначейського обслуговування розпорядників 
(одержувачів) бюджетних коштів. Зокрема, Порядком фор-
мування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів 
та одержувачів бюджетних коштів передбачено дотримання 
термінів надання Реєстраційної картки та змін до неї розпо-
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рядниками (одержувачами) бюджетних коштів. Пунктом 4.1 
цього Порядку визначено, розпорядник бюджетних коштів 
(одержувач бюджетних коштів) протягом 3 робочих днів по-
дає зміни разом із супровідним листом до відповідного органу 
ДКСУ, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до 
Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру. Також головний 
розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) 
забезпечує подання Реєстраційної картки суб’єктом господа-
рювання, громадською чи іншою організацією, яка не має ста-
тусу бюджетної установи, уповноважена ним на здійснення 
заходів, передбачених бюджетною програмою, як одержувач 
бюджетних коштів та не зареєстрована в Єдиному реєстрі, 
не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі 
(змін до мережі) до органів Казначейства. Також пунктом 4.3 
цього Порядку передбачено, що розпорядник (одержувач) бю-
джетних коштів упродовж 5 робочих днів із дати внесення 
запису до Єдиного державного реєстру про проведення дер-
жавної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства та по-
дає копію повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи.

Оскільки від вчасності внесення змін до Єдиного реєстру 
та Єдиної мережі залежить своєчасність обліку планових по-
казників, відкриття бюджетних асигнувань, проведення 
касових видатків установами й організаціями передбачено 
застосування органами Казначейства заходів впливу до роз-
порядників (одержувачів) бюджетних коштів за порушення 
бюджетного законодавства в частині недотримання термінів 
надання Реєстраційної картки та змін до неї.

Для забезпечення контролю за інформацією, що містить-
ся у Єдиному реєстрі п. 5 Порядку формування Єдиного ре-
єстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бю-
джетних коштів передбачено, що органи ДКСУ щорічно до 01 
березня та до 01 листопада проводять перевірку відповідності 
даних Єдиного реєстру даним мережі щодо включення до неї 
розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних 
коштів). У разі якщо розпорядник бюджетних коштів не вклю-
чений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач 
бюджетних коштів – на поточний та попередній бюджетні пе-
ріоди, відповідні органи Казначейства перевіряють дані про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення 
запису про закриття відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи) в Єдиному державному реєстрі.
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Відомості про державну реєстрацію припинення юри-
дичної особи (внесення запису про закриття відокремлено-
го структурного підрозділу юридичної особи) або інформація 
про припинення юридичної особи, відомості щодо якої згідно 
із законодавством не містяться в Єдиному державному ре-
єстрі, є підставою для закриття органом Казначейства від-
повідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі. Зазначені 
відомості зберігаються в справі з юридичного оформлення 
рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бю-
джетних коштів). Якщо одержувач бюджетних коштів не пе-
ребував у мережі три попередні бюджетні періоди (розпоряд-
ник десяти попередніх бюджетних періодів) та не включений 
до мережі на поточний бюджетний період, а також не має 
залишків бюджетних коштів на рахунках і бюджетної забор-
гованості, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, 
закриває відповідну Реєстраційну картку в Єдиному реєстрі.

Тільки після внесення до Єдиного реєстру можна розгля-
дати питання включення клієнта до мережі розпорядників та 
одержувачі бюджетних коштів. У п. 3 ст. 10 Бюджетного ко-
дексу України зазначено, що головні розпорядники бюджет-
них коштів визначають мережу розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з 
урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру роз-
порядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних ко-
штів та даних такого реєстру. 

Процес формування мережі регламентується двома осно-
вними документами: Порядком казначейського обслуговуван-
ня державного бюджету за витратами, затвердженого Нака-
зом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р.  № 1407 
і Порядком казначейського обслуговування місцевих бюдже-
тів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 
23.08.2012 р. № 938 та визначають поняття мережі – як згру-
пована відповідно до законодавства головним розпорядником 
коштів (розпорядником нижчого рівня, що має власну мережу) 
інформація щодо розпорядників нижчого рівня, які у своїй ді-
яльності підпорядковані цьому розпорядникові та/або діяль-
ність яких координується ним, а також отримують від нього 
бюджетні асигнування, та одержувачів коштів бюджету.

Основні засади формування мережі державного бюджету 
та місцевих бюджетів є однакові. Головні розпорядники до по-
чатку бюджетного періоду визначають мережу із зазначенням 
статусу кожної установи (розпорядник бюджетних коштів або 
одержувач бюджетних коштів), яка обслуговується у відповід-
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ному органі ДКСУ. До мережі включаються головний розпо-
рядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності 
підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/
або діяльність яких координується через нього, та одержувачі 
бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядни-
ком на здійснення заходів, передбачених бюджетною програ-
мою, та отримують на їх виконання кошти. Працівники Каз-
начейства перевіряють подану інформацію на відповідність 
встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного 
реєстру, повне та скорочене найменування, статус установи, 
код та найменування органу ДКСУ та вносить до єдиної бази 
даних мережі розпорядників та одержувачів коштів.

Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни 
мережі у разі внесення до мережі нової установи або ново-
створеного розпорядника бюджетних коштів, виключен-
ня установи з мережі, зміни інформації про розпорядника 
(одержувача) бюджетних коштів. В такому випадку головні 
розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають реєстр 
змін до мережі з відповідним обґрунтуванням. Після внесен-
ня змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використо-
вуються при складанні мережі протягом 3 робочих днів нада-
ється реєстр змін до мережі.

У разі недотримання установленого порядку складання, 
затвердження, подання та основних вимог до мережі вияв-
лення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру 
документ протягом 2 робочих днів повертається органом 
ДКСУ відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що 
його подав, на доопрацювання із зазначенням причини та 
дата повернення.

Порядком казначейського обслуговування державного бю-
джету за витратами та Порядком казначейського обслугову-
вання місцевих бюджетів передбачено дотримування термінів 
надання мережі, так Головний розпорядник не пізніше ніж за 
15 днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого 
рівня не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періо-
ду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр 
змін до мережі). Крім цього після внесення змін до Єдиного 
реєстру у частині даних, які використовуються при складан-
ні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) 
упродовж 3 робочих днів надає реєстр змін до мережі. Тоб-
то, при внесенні змін до Єдиного реєстру щодо розпорядника 
(одержувача) бюджетних коштів (зміна повного або скорочено-
го найменування, статусу організації, органу ДКСУ, в якому він 
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обслуговується), відповідні розпорядники мають привести дані 
мережі у відповідність до даних Єдиного реєстру.

Виключення з мережі установи (підприємства, органі-
зації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування 
проводиться лише після передавання установі-правонаступ-
нику планових показників, обсягів виділених коштів, показ-
ників проведених з початку бюджетного періоду касових ви-
датків та непогашених бюджетних зобов’язань.

Станом на кінець 2019 р. до Єдиного реєстру в цілому по 
Україні було включено 72 530 розпорядників та одержувачів бю-
джетних коштів по державному та місцевих бюджетах (табл. 6.1)

Формування мережі державного та місцевих бюджетів 
має ряд особливостей та обмежень, зокрема:

 ● розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не 
може бути включений одночасно до мережі головно-
го розпорядника та розпорядника нижчого рівня за 
однією бюджетною програмою;

 ● бюджетна установа в особі її керівника не може бути 
одночасно головним розпорядником та розпорядни-
ком бюджетних коштів різних місцевих бюджетів;

 ● розпорядники коштів державного бюджету можуть 
відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 
БКУ визначатися лише головними розпорядниками 
коштів місцевого бюджету за бюджетними призна-
ченнями місцевого бюджету, що не передбачають 
видатків, пов’язаних з утриманням цих установ з 
основної діяльності;

 ● головний розпорядник не може бути включений до 
мережі іншого головного розпорядника як розпо-
рядник нижчого рівня;

 ● розпорядник нижчого рівня не може бути включе-
ний одночасно до мережі декількох головних розпо-
рядників одного місцевого бюджету;

 ● розпорядник бюджетних коштів не може бути вклю-
чений одночасно до мережі розпорядників бюджет-
них коштів різних місцевих бюджетів;

 ● розпорядник бюджетних коштів (одержувач бю-
джетних коштів) не може бути включений одночасно 
до мережі головного розпорядника та розпорядника 
нижчого рівня за одним кодом програмної класифі-
кації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
за коштами одного місцевого бюджету.
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Тому в процесі формування мережі як державного так 
і місцевих бюджетів необхідно чітко дотримуватися діючих 
порядків. Тільки після включення розпорядника (одержува-
ча) бюджетних коштів до мережі можна перейти до наступ-
ного етапу – відкриття рахунків.

Таблиця 6.1
Кількість установ та організацій, включених до Єдиного реєстру  

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів  
станом на 02.11.2019 р.

Код 
ГУ 

ДКСУ
Найменування ГУДКСУ

Кількість установ (організацій)

Держав-
ний 

бюджет

у тому числі
Місцеві 
бюдже-

ти

у тому числі

РазомРозпо-
рядни-

ки

Одер-
жува-

чі

Розпо-
ряд-
ники

Одер-
жувачі

01 ГУДКСУ в АРК 655 553 102 1 861 1382 479 2 516

02 ГУДКСУ у Вінницькій області 432 409 23 2 945 2017 928 3 377

03 ГУДКСУ у Волинській області 302 276 26 1 774 1011 763 2 076

04 ГУДКСУ у Дніпропетровській області 643 590 53 4 105 1716 2389 4 748

05 ГУДКСУ у Донецькій області 812 715 97 4 582 2219 2363 5 394

06 ГУДКСУ у Житомирській області 588 535 53 2 522 1564 958 3 110

07 ГУДКСУ у Закарпатській області 291 270 21 1 491 1058 433 1 782

08 ГУДКСУ у Запорізькій області 421 395 26 2 650 1387 1263 3 071

09 ГУДКСУ в Івано-Франківській області 386 358 28 2 359 1381 978 2 745

10 ГУДКСУ у Київській області 528 477 51 2 748 1942 806 3 276

11 ГУДКСУ у Кіровоградській області 325 300 25 1 699 1242 457 2 024

12 ГУДКСУ у Луганській області 501 463 38 2 320 1670 650 2 821

13 ГУДКСУ у Львівській області 587 535 52 3 635 2220 1415 4 222

14 ГУДКСУ у Миколаївській області 411 385 26 1 463 1044 419 1 874

15 ГУДКСУ в Одеській області 669 628 41 2 481 1565 916 3 150

16 ГУДКСУ у Полтавській області 456 429 27 2 514 1613 901 2 970

17 ГУДКСУ у Рівненській області 337 315 22 2 150 1210 940 2 487

18 ГУДКСУ у Сумській області 368 350 18 1 813 1256 557 2 181

19 ГУДКСУ у Тернопільській області 414 390 24 1 882 1287 595 2 296

20 ГУДКСУ у Харківській області 672 629 43 2 259 1353 906 2 931

21 ГУДКСУ у Херсонській області 462 439 23 1 798 1171 627 2 260

22 ГУДКСУ у Хмельницькій області 359 336 23 1 974 1458 516 2 333

23 ГУДКСУ у Черкаській області 398 374 24 2 175 1375 800 2 573

24 ГУДКСУ у Чернівецькій області 260 244 16 995 699 296 1 255

25 ГУДКСУ у Чернігівській області 353 322 31 1 658 1251 407 2 011

26 ГУДКСУ у м. Києві 1 037 718 319 1 393 533 860 2 430

27 ГУДКСУ у м. Севастополі 170 140 30 351 197 154 521

28 ДКСУ 96 92 4 0 0 0 96

Всього установ (організацій) 12 933 11 667 1 266 59 597 36 821 22 776 72 530
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6.3. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням

Бюджетний кодекс України дає наступне визначення 
бюджетного асигнування – це повноваження розпоряд-
ника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного 
призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здій-
снення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обме-
ження. Міністерство фінансів України протягом бюджетного 
періоду забезпечує відповідність розпису Державного бю-
джету України встановленим бюджетним призначенням, а 
також відповідність розподілу бюджетних асигнувань голо-
вним розпорядникам бюджетних коштів за загальним фон-
дом державного бюджету за визначеними цим розписом пе-
ріодами року відповідному прогнозу надходжень загального 
фонду державного бюджету протягом бюджетного періоду.

Облік бюджетних асигнувань державного бюджету чітко 
регламентується розділом ІІІ Порядку казначейського обслуго-
вування державного бюджету за витратами, затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. З 
часу прийняття даного Порядку зміни та доповнення до нього 
вносилися дуже рідко. Це свідчить про те, що даний процес 
пройшов випробування часом і є достатньо врегульований.

Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам 
бюджетних коштів здійснюється на основі затвердженого бю-
джетного розпису, який визначає процес виділення коштів 
відповідно до структури призначень. В свою чергу розпис 
асигнувань загального і спеціального фондів державного бю-
джету складається на рік у розрізі головних розпорядників ко-
штів за програмною класифікацією видатків та кредитування 
й повною економічною класифікацією видатків бюджету без 
розподілу за періодами року, а помісячний розпис асигнувань 
загального фонду державного бюджету складається з розбив-
кою по місяцях в розрізі головних розпорядників за програм-
ною класифікацією видатків та кредитування й скороченою 
економічною класифікацією видатків бюджету.

ДКСУ отримує від Мінфіну України розпис державного 
бюджету та доводить до головних розпорядників витяги з ньо-
го, крім державних адміністрацій яким витяги надають Голо-
вні управління ДКСУ. Головні розпорядники (крім державних 
адміністрацій) протягом 3 робочих днів після отримання ви-
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тягів з розпису державного бюджету надають Казначейству 
розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показни-
ків зведених планів асигнувань загального фонду державного 
бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюдже-
ту), розподіл показників зведених планів надання кредитів із 
загального фонду державного бюджету, розподіл показників 
зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та відпо-
відних видатків), зведення показників спеціального фонду в 
розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджет-
них коштів за територіями відповідно до мережі та отрима-
ного витягу на паперових і електронних носіях. В свою чергу 
Головним управлінням ДКСУ аналогічні розподіли подають об-
ласні державні адміністрації та розпорядники нижчого рівня, 
які мають власну мережу протягом 3 робочих днів після отри-
мання витягів з розпису державного бюджету.

Після проведених розподілів показників зведених ко-
шторисів та планів асигнувань Головні управління ДКСУ та 
управління (відділення) ДКСУ протягом 3 робочих днів до-
водять витяги з розпису державного бюджету до розпоряд-
ників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, 
що в них обслуговуються.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть 
головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, а у 
разі невідповідності даним мережі, показникам розпису дер-
жавного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигну-
вань, неправильного застосування економічної класифікації 
видатків та класифікації кредитування бюджету зазначені до-
кументи повертаються на доопрацювання з відповідною від-
міткою в нижній частині документа: зазначаються причини 
та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, в 
мережі яких є вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації 
та наукові установи, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів, також надають органам ДКСУ розподіли показників 
зведених планів використання бюджетних коштів та зведе-
них помісячних планів використання бюджетних коштів.

Відповідно до отриманих витягів з розпису державно-
го бюджету розпорядники бюджетних коштів подають орга-
нам ДКСУ на паперових та електронних носіях кошториси, 
плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за 
винятком надання кредитів з державного бюджету), плани 
надання кредитів із загального фонду державного бюдже-
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ту, плани спеціального фонду державного бюджету (за ви-
нятком власних надходжень бюджетних установ та відпо-
відних видатків), зведення показників спеціального фонду 
кошторису протягом 5 робочих днів після їх затвердження. 
Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також 
затверджені плани використання бюджетних коштів і помі-
сячні плани використання бюджетних коштів. Одержувачі 
бюджетних коштів надають плани використання бюджетних 
коштів. Бюджетні асигнування, які передбачаються розпо-
рядником бюджетних коштів для одержувачів бюджетних 
коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного ко-
шторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та 
зведеного плану спеціального фонду цього розпорядника.

Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для 
взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами 
бюджетних коштів бюджетних зобов’язань.

Внесення змін до розпису державного бюджету можливе 
у випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом 
України, законом про Державний бюджет України та інши-
ми нормативно-правовими актами. Зміни щодо зменшення 
планових показників можуть вноситися тільки в межах за-
лишку невикористаних планових показників.

ДКСУ отримує від Мінфіну України в установленому по-
рядку оригінал довідки про зміни до розпису державного 
бюджету, які надсилаються головним розпорядникам і є під-
ставою для внесення в установленому порядку змін до ко-
шторисів та планів асигнувань.

Протягом 3 робочих днів після отримання довідок голо-
вні розпорядники надають Казначейству реєстр змін розпо-
ділу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподі-
лу показників зведених планів асигнувань загального фонду 
державного бюджету (за винятком надання кредитів з дер-
жавного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведе-
них планів надання кредитів із загального фонду державного 
бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів 
спеціального фонду державного бюджету (за винятком влас-
них надходжень бюджетних установ та відповідних видат-
ків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду 
в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бю-
джетних коштів. 

Зміни до розподілів показників зведених кошторисів та 
планів асигнувань можуть вноситися головним розпорядни-
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ком як на підставі відповідної довідки про зміни до розпису 
державного бюджету, так і в межах установлених законодав-
ством прав, наданих головному розпоряднику. До Казначей-
ства в обов’язковому порядку подаються реєстри змін, вне-
сених на підставі довідки про зміни до розпису державного 
бюджету, та реєстри змін, що вносяться в межах установле-
них законодавством прав, наданих головному розпоряднику, 
та внесення яких не потребує довідки про зміни до розпису 
державного бюджету. Аналогічні операції щодо державних 
адміністрацій та розпорядників нижчого рівня, які мають 
власну мережу, проводять територіальні органи ДКСУ.

У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменуван-
ня установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду орга-
ну ДКСУ у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого 
органу ДКСУ) головний розпорядник реєстри змін розподі-
лу показників зведеного кошторису, зведеного плану асиг-
нувань загального фонду державного бюджету (за винятком 
надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану 
надання кредитів із загального фонду державного бюджету, 
зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та від-
повідних видатків) та реєстр змін зведення показників спе-
ціального фонду, а також змінені розподіли показників зве-
дених планів використання бюджетних коштів та зведених 
помісячних планів використання бюджетних коштів подає 
одночасно із реєстром змін до мережі.

У разі зміни найменування установи без зміни коду за 
ЄДРПОУ та зміни коду органу ДКСУ у зв’язку з переходом 
на обслуговування до іншого органу Казначейства головний 
розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін 
розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану 
асигнувань загального фонду державного бюджету (за ви-
нятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного 
плану надання кредитів із загального фонду державного бю-
джету, зведеного плану спеціального фонду державного бю-
джету (за винятком власних надходжень бюджетних установ 
та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників 
спеціального фонду, а також змінених розподілів показників 
зведених планів використання бюджетних коштів та зведе-
них помісячних планів використання бюджетних коштів. Пе-
ренесення показників зазначених документів здійснюється 
на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним роз-
порядником. 
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Як і у випадку опрацювання розподілів показників зве-
дених кошторисів реєстри змін, у разі невідповідності повер-
таються розпоряднику бюджетних коштів на доопрацюван-
ня з відповідною відміткою.

Органи ДКСУ протягом одного робочого дня після вне-
сення змін до розписів доводять витяги із зазначених доку-
ментів до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 
бюджетних коштів, які в них обслуговуються, а розпорядни-
ки бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпоряд-
ників нижчого рівня.

Дещо інший порядок обліку бюджетних асигнувань та 
контролю за їх дотриманням при обслуговуванні місцевих 
бюджетів. Місцевий бюджет виконується за розписом, який 
затверджується керівником місцевого фінансового органу. 
До затвердження розпису місцевого бюджету керівником 
місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий 
розпис місцевого бюджету на відповідний період.

Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фі-
нансового органу забезпечує збалансованість розпису міс-
цевого бюджету за відповідними періодами року (повнова-
ження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці 
мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповід-
ний місяць), в тому числі шляхом використання інструмен-
тів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів 
ЄКР, зміни обсягів бюджетних коштів тощо). 

Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не 
пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету, міс-
цеві фінансові органи надають до органів Казначейства на 
паперових та електронних носіях розпис місцевих бюджетів. 
Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядни-
ків витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які 
є підставою для затвердження в установленому порядку ко-
шторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бю-
джетів (за винятком надання кредитів з державного бюдже-
ту), планів надання кредитів із загального фонду місцевих 
бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та від-
повідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та 
планів використання бюджетних коштів одержувачами бю-
джетних коштів. Заклади вищої освіти, наукові установи, за-
клади охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджет-
них коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які 
передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), також 
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затверджують плани використання бюджетних коштів і по-
місячні плани використання бюджетних коштів.

Одночасно головні розпорядники та розпорядники ниж-
чого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих 
днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів по-
дають органам ДКСУ, в яких вони обслуговуються, розподіл 
показників зведених кошторисів, розподіл показників зведе-
них планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів 
(за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розпо-
діл показників зведених планів надання кредитів із загально-
го фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених 
планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком 
власних надходжень бюджетних установ та відповідних ви-
датків) та зведення показників спеціального фонду у розрі-
зі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів відповідно до мережі на паперових та електронних 
носіях. Головні розпорядники забезпечують достовірність по-
даних даних.

У разі відсутності у мережі головного розпорядника бю-
джетних коштів розпорядників нижчого рівня, одержувачів 
бюджетних коштів розподіли показників зведених коштори-
сів, зведених планів асигнувань загального фонду місцевих 
бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюдже-
тів), зведених планів надання кредитів із загального фонду 
місцевих бюджетів та зведених планів спеціального фонду 
місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бю-
джетних установ та відповідних видатків) до органів Казна-
чейства не подаються. Головні розпорядники, в мережі яких 
є наукові установи, заклади вищої освіти, заклади охорони 
здоров’я, надають органам Казначейства розподіл показни-
ків зведених планів використання бюджетних коштів і зве-
дених помісячних планів використання бюджетних коштів.

Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений 
законодавством строк, місцеві фінансові органи на папе-
рових та електронних носіях до 30 грудня відповідного бю-
джетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих 
бюджетів органам ДКСУ. Місцеві фінансові органи доводять 
до головних розпорядників витяги із тимчасового розпису 
місцевих бюджетів.

Зміни до рішення відповідної ради про місцевий бюджет 
здійснюється на підставі рішення ради. Прийняття такого рі-
шення можливе у випадках та порядку, встановлених Бю-
джетним кодексом України, а також у разі внесення змін до 



Казначейська система168

Закону України Про Державний бюджет України на відпо-
відний рік. Місцеві фінансові органи надають органам ДКСУ 
довідки про внесення змін у річний розпис місцевих бюдже-
тів та помісячний розпис асигнувань загального фонду від-
повідного місцевого бюджету (за винятком надання кредитів 
з місцевих бюджетів), помісячний розпис спеціального фонду 
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та від-
повідних видатків), річний розпис повернення кредитів до 
місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, 
помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду 
місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів 
із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами 
та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами, 
і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у 
вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визна-
ченими нормативно-правовими актами.

Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за ін-
шими надходженнями здійснюється у порядку, встановлено-
му для внесення змін до розпису за загальним фондом, за 
яким після внесення відповідних змін до розпису складають-
ся довідки про внесення змін до кошторису.

Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асиг-
нувань загального фонду (за винятком надання кредитів з 
місцевих бюджетів), зведених планів спеціального фонду (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та від-
повідних видатків), зведених планів надання кредитів із за-
гального фонду місцевих бюджетів та зведення показників 
спеціального фонду можуть вноситися головним розпоряд-
ником як на підставі відповідної довідки місцевого фінан-
сового органу, так і в межах установлених законодавством 
прав, наданих головному розпоряднику. Подання Казначей-
ству реєстрів змін обов’язкове в усіх випадках. Органи ДКСУ 
здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки 
ставиться відбиток печатки.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рів-
ня, які мають власну мережу, протягом 3 робочих днів після 
отримання довідок про внесення змін до розпису складають 
та подають органам ДКСУ, в яких вони обслуговуються, ре-
єстри змін розподілу показників зведених кошторисів, ре-
єстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань 
загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання 
кредитів з місцевих бюджетів), реєстр змін розподілу показ-
ників зведених планів спеціального фонду місцевих бюдже-
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тів (за винятком власних надходжень бюджетних установ 
та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників 
зведених планів надання кредитів із загального фонду місце-
вих бюджетів, реєстр змін зведення показників спеціального 
фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів на паперових та електронних носіях.

Головні розпорядники, в мережі яких є наукові устано-
ви, заклади вищої освіти, заклади охорони здоров’я, надають 
органам ДКСУ розподіли показників змінених зведених пла-
нів використання бюджетних коштів та зведених помісяч-
них планів використання бюджетних коштів.

Подані реєстри змін органи ДКСУ протягом 2 робочих 
днів перевіряють у визначеному законодавством порядку. У 
разі невідповідності реєстри повертаються головному розпо-
ряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в ниж-
ній частині документа: зазначаються причини та дата повер-
нення, ставиться підпис відповідальної особи.

Головні розпорядники узагальнюють показники довідок 
про внесення змін до спеціального фонду кошторисів роз-
порядників нижчого рівня за звітний період та проводять з 
органами ДКСУ щомісячну звірку зведених показників щодо 
внесених змін до планових показників спеціального фонду.

Органи ДКСУ ведуть облік таких змін, провадять видат-
ки спеціального фонду бюджету за власними надходження-
ми бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуван-
ням внесених до них змін без внесення змін до розпису.

6.4. Відкриття/виділення асигнувань

Відповідно до «Порядку казначейського обслуговування 
державного бюджету за витратами» затвердженого Нака-
зом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 
відкриті асигнування – це право, надане головним розпо-
рядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних 
коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань 
загального та спеціального фондів державного бюджету під-
відомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та 
використання бюджетних асигнувань з урахуванням узятих 
на облік бюджетних зобов’язань. Відкриті асигнування забез-
печуються ресурсами ЄКР. 
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Відкриття асигнувань із загального фонду державно-
го бюджету за видатками, не віднесеними до захищених 
видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі 
пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду 
державного бюджету та для надання кредитів із загального 
фонду державного бюджету, складених Казначейством та за-
тверджених міністерством фінансів. Пропозиції складаються 
в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної 
забезпеченості загального фонду державного бюджету, тоб-
то очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих 
невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних 
залишків коштів ЄКР.

Відкриття асигнувань за захищеними видатками здій-
снюється на підставі помісячного розпису асигнувань загаль-
ного фонду державного бюджету (за винятком надання кре-
дитів з державного бюджету) в перший робочий день місяця. 
На підставі розпорядчого документа ДКСУ суми відкритих 
асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для об-
ліку відкритих асигнувань головним розпорядникам. Якщо 
при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям 
їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. 
Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі до-
відки про зміни Пропозицій або довідки про зміни до помі-
сячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків).

Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за 
узагальненими показниками загального фонду державного 
бюджету (з обов’язковим урахуванням примітки щодо напря-
му використання відкритих асигнувань) надається головно-
му розпоряднику наступного робочого дня після зарахування 
асигнувань. Головні розпорядники протягом наступного ро-
бочого дня після отримання зведеної виписки з рахунків від-
критих асигнувань за узагальненими показниками загально-
го фонду державного бюджету надають розподіли відкритих 
асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету, економічної класифіка-
ції видатків та класифікації кредитування бюджету та за те-
риторіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержува-
чів бюджетних коштів. За правильність складання розподілу 
відкритих асигнувань та своєчасність подання до Казначей-
ства відповідають головні розпорядники. У разі невідпо-
відності вказаних у розподілі сум залишкам на відповідних 
рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, 
наданій мережі, напряму цільового спрямування відкритих 
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асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зве-
дених планів асигнувань загального фонду розподіл поверта-
ється головному розпоряднику на доопрацювання.

За умови прийняття головним розпорядником рішення 
про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асиг-
нувань або у разі помилково здійснених операцій головним 
розпорядником до ДКСУ подається лист з обґрунтуванням 
необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань 
та коригувальний розподіл на паперових та електронних но-
сіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та 
суми, на які проводиться коригування.

У разі відсутності на рахунках розпорядника бюджет-
них коштів (одержувача бюджетних коштів), стосовно яко-
го прийняте рішення про зменшення відкритих асигнувань, 
залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних 
для проведення коригування відповідно до листа та коригу-
вального розподілу головного розпорядника, або наявності в 
обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань 
(крім інших випадків, передбачених законодавством) Каз-
начейство направляє головному розпоряднику лист з обґрун-
туванням причин повернення коригувального розподілу без 
виконання.

У випадку внесення змін до мережі та/або розпису дер-
жавного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, по-
ділі, перетворенні, виділенні) розпорядників або одержувачів 
бюджетних коштів відповідні головні розпорядники при-
ймають рішення про коригування відкритих з початку року 
асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за яки-
ми проведені касові видатки, та залишків невикористаних 
відкритих асигнувань головний розпорядник подає до ДКСУ 
окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань.

За умови зміни найменування установи без зміни коду 
за ЄДРПОУ та зміни коду органу ДКСУ у зв’язку з переходом 
на обслуговування до іншого органу ДКСУ перенесення по-
казників відкритих з початку року асигнувань відповідного 
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних 
коштів) здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, на-
даного головним розпорядником. Органи ДКСУ надають роз-
порядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку з 
рахунка результатами попереднього операційного дня.

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є 
джерелом для здійснення головними розпорядниками цільо-
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вих видатків державного бюджету, в регламентованому ре-
жимі акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням 
вимог, встановлених законом про Державний бюджет Укра-
їни. Відкриття асигнувань за коштами спеціального фонду 
державного бюджету, які надійшли в іноземній валюті на ра-
хунки ДКСУ, відкриті в установах банків, здійснюється за 
рахунок коштів ЄКР за офіційним курсом гривні до іноземної 
валюти, встановленим НБУ згідно законодавства. Відкриття 
асигнувань за рахунок інших надходжень спеціального фон-
ду державного бюджету здійснюється на підставі виписки з 
вищезазначених рахунків, помісячного розпису спеціально-
го фонду державного бюджету (за винятком власних надхо-
джень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі 
головних розпорядників та видів надходжень.

На підставі розпорядчого документа ДКСУ суми від-
критих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті го-
ловним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за 
узагальненими показниками спеціального фонду держав-
ного бюджету. Головні розпорядники протягом наступного 
робочого дня після отримання зведеної виписки з рахунків 
відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеці-
ального фонду державного бюджету подають ДКСУ розподі-
ли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування державного бюджету, економічної 
класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету 
та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і 
одержувачів бюджетних коштів.

Головні управління ДКСУ здійснюють операції щодо від-
криття асигнувань обласним державним адміністраціям та 
розпорядникам нижчого рівня, які мають власну мережу та 
обслуговуються в них.

Відповідно до «Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів», затвердженого наказом Міністерства фі-
нансів України від 23.08.2012 р. №938 є певна специфіка у 
казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів за видат-
ками. Якщо при казначейському обслуговуванні державного 
бюджету за витратами відбувається відкриття бюджетних 
асигнувань, то при казначейському обслуговуванні місцевих 
бюджетів за видатками здійснюється виділення бюджетних 
асигнувань.

Відповідно до помісячного розпису асигнувань загально-
го фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи про-
водять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів 
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з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань (крім 
оплати праці та нарахувань на заробітну плату та виділен-
ня коштів для надання кредитів) та подають органам ДКСУ 
розпорядження про виділення коштів загального фонду міс-
цевих бюджетів на паперових та електронних носіях у роз-
різі головних розпорядників. Розпорядження про виділення 
коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується 
головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцево-
го самоврядування) або, за його дорученням, одним з його за-
ступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні 
зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, 
якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету 
не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реє-
страційні рахунки. Якщо перерахування бюджетних коштів 
проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпоря-
дження в обов’язковому порядку повинно містити примітку 
щодо призначення коштів, яка відображається у виписці з 
особового рахунка. 

Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фі-
нансовими органами протягом операційного дня, органи 
ДКСУ перераховують кошти в день їх надходження. Розпо-
рядження, які надійшли після закінчення операційного дня, 
виконуються органами ДКСУ наступного робочого дня. Після 
проведення зарахування на розпорядженні органами Казна-
чейства ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казна-
чея «Оплачено». Один примірник залишається в органі Каз-
начейства, а другий повертається відповідному органу, який 
склав розпорядження.

Виписка з особового рахунка надається головному роз-
поряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі ви-
писки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) 
з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань готує 
та подає органу ДКСУ на паперових та електронних носіях 
розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування 
коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бю-
джетних коштів) у двох примірниках.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за 
цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов’язковому 
порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка 
відображається у виписці з рахунка. Отриманий розподіл пе-
ревіряється органом ДКСУ щодо відповідності вказаних у 
ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикориста-
них бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників 
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бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі 
кодів економічної класифікації видатків та кодів класифіка-
ції кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним 
розподіл повертається головному розпоряднику (розпорядни-
ку нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміт-
кою в нижній частині документа: зазначаються причини та 
дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Після проведення зарахування на розподілі (кожному 
примірнику) органами ДКСУ ставиться відмітка у вигляді 
відбитка штампа казначея «Оплачено». Один примірник за-
лишається в органі Казначейства, а другий повертається го-
ловному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

У разі внесення змін до розпорядження про виділення 
коштів загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінан-
сові органи готують нові розпорядження на паперових та 
електронних носіях із зазначенням суми збільшення (+) чи 
зменшення (-) суми бюджетних коштів, виділених головному 
розпоряднику.

Орган Казначейства після отримання від місцевого фі-
нансового органу коригувального розпорядження перевіряє 
наявність на рахунках головного розпорядника коштів, за-
лишків невикористаних асигнувань. Лише після цього орга-
ном Казначейства приймається рішення щодо можливості 
коригування суми виділених коштів і за умови прийняття 
позитивного рішення коригувальне розпорядження викону-
ється у встановленому порядку.

У разі внесення змін до розподілу виділених бюджет-
них асигнувань головний розпорядник (розпорядник ниж-
чого рівня) подає до органів ДКСУ коригувальний розподіл 
на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються 
реквізити розпорядників бюджетних коштів (одержувачів 
бюджетних коштів) та суми, на які проводиться коригуван-
ня. Орган ДКСУ після отримання від головного розпорядни-
ка коштів коригувального розподілу перевіряє наявність на 
рахунках розпорядників залишків невикористаних асигну-
вань. Після цього органом ДКСУ приймається рішення щодо 
можливості коригування суми виділених коштів і за умови 
прийняття позитивного рішення коригувальний розподіл ви-
конується у встановленому порядку. В іншому разі коригу-
вальний розподіл повертається головному розпоряднику без 
виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його ви-
конання.



175Розділ 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду 
місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бю-
джетних установ та відповідних видатків) та у межах фак-
тичних надходжень до спеціального фонду місцевих бю-
джетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів 
спеціального фонду місцевих бюджетів та подають органам 
ДКСУ розпорядження про виділення коштів спеціального 
фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників, 
які затверджуються головою місцевого органу виконавчої 
влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дору-
ченням, одним з його заступників (керівником фінансового 
органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки го-
ловних розпорядників або, якщо головні розпорядники від-
повідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих 
установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводить-
ся за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в 
обов’язковому порядку повинно містити примітку щодо їх 
призначення, яка відображається у виписці з особового ра-
хунка.

Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінан-
совими органами протягом операційного дня, органи ДКСУ 
перераховують кошти в день їх надходження. Розпоряджен-
ня, які надійшли після закінчення операційного дня, вико-
нуються органами Казначейства наступного робочого дня. 
Органи ДКСУ після проведення перерахування на розпоря-
дженні проставляють відмітку у вигляді відбитка штампа 
казначея «Оплачено». Один примірник залишається в орга-
ні ДКСУ, а другий повертається відповідному органу, який 
склав розпорядження.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
виконання відповідного місцевого бюджету, що обслугову-
ється в банку державного сектору, місцеві фінансові органи 
протягом перших 3 робочих днів місяця, що настає за звіт-
ним, подають на паперових та електронних носіях до органів 
ДКСУ зведену за місяць інформацію щодо здійснення роз-
поділу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в уста-
новах банків, між головними розпорядниками за формою 
розпорядження про виділення коштів спеціального фонду 
місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків.

Виписка з особового рахунка надається головному роз-
поряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі випис-
ки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) готує 
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та подає органу Казначейства на паперових та електронних 
носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань на пере-
рахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних 
коштів (одержувачам бюджетних коштів) у 2 примірниках. 
Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за ці-
льовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов’язковому 
порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка 
відображається у виписці з рахунка.

Відповідно до розподілу виділених бюджетних асигну-
вань, наданого головним розпорядником протягом опера-
ційного дня, орган ДКСУ перераховує кошти в день їх над-
ходження. Розподіл виділених бюджетних асигнувань, що 
надійшов після закінчення операційного дня, виконується 
органом ДКСУ наступного робочого дня.

У разі обслуговування в установах банків державного 
сектору головні розпорядники протягом перших 3 робочих 
днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та 
електронних носіях до органів ДКСУ зведену за місяць інфор-
мацію про виділення коштів бюджету розвитку розпоряд-
никам нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) за 
формою розподілу коштів бюджету розвитку, які обслугову-
ються в установах банків. Отриманий розподіл перевіряєть-
ся органом ДКСУ щодо відповідності вказаних у ньому сум 
залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджет-
них асигнувань спеціального фонду розпорядників бюджет-
них коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків та кодів класифікації кре-
дитування бюджету. У разі невідповідності цим даним роз-
поділ повертається головному розпоряднику (розпоряднику 
нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою 
в нижній частині документа: зазначаються причини та дата 
повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Органи ДКСУ після проведення зарахування на розпо-
ділі (кожному примірнику) проставляють відмітку у вигляді 
відбитка штампа казначея «Оплачено». Один примірник за-
лишається в органі Казначейства, а другий повертається го-
ловному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

Розпорядники бюджетних коштів, які відповідно до за-
конодавства відкрили у банках державного сектору поточ-
ні рахунки, для відображення в бухгалтерському обліку ви-
конання відповідного бюджету операцій із надходження та 
використання зазначених коштів через поточні рахунки, 
відкриті у банках державного сектору, протягом перших 3 
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робочих днів місяця, що настає за звітним, надають до орга-
нів Казначейства довідку про операції в національній валюті 
на паперових та електронних носіях. У довідці про операції 
в національній валюті відображаються операції, проведені 
протягом звітного місяця на поточному рахунку розпорядни-
ка бюджетних коштів, відкритому у банку. За достовірність 
інформації, відповідність проведених операцій вимогам за-
конодавства, правильність складання та своєчасність подан-
ня до органу Казначейства довідки про операції в національ-
ній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.

6.5. Облік бюджетних зобов’язань, фінансових зобов’язань  
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

У процесі виконання бюджету та в ході фінансової ді-
яльності бюджетні установи проводять розрахунки з різними 
суб’єктами господарювання, від яких отримують товари, ро-
боти, послуги, що необхідні для повноцінного функціонування 
установи а також для реалізації відповідних бюджетних про-
грам. Будь-яке розміщення замовлення, укладення договору 
чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпо-
рядником або одержувачем бюджетних коштів, згідно з якими 
розпорядник бюджетних коштів як споживач товарів, робіт і 
послуг повинен сплатити належну суму виконавцю за умови 
реалізації цих договорів, визначається як зобов’язання.

Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для 
взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувача-
ми бюджетних коштів бюджетних зобов’язань, які повинні 
відповідати певним бюджетним асигнуванням за їх еконо-
мічними характеристиками, напрямам використання бю-
джетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми. 
Бюджетні зобов’язання можуть бути поточні і перехідні. По-
точні зобов’язання – це ті, які будуть виконані та потребують 
повної сплати в поточному році. Перехідні зобов’язання – це 
ті, сплата по яких буде здійснюватися за рахунок асигнувань 
майбутніх періодів протягом кількох років.

На виконання ст. 43, 46, 48, 51, 112, 116, 118 Бюджет-
ного кодексу України та з метою забезпечення здійснення 
контролю органами ДКСУ при взятті бюджетних зобов’язань 
розпорядниками і одержувачами коштів державного та міс-
цевих бюджетів (які перебувають на казначейському обслуго-



Казначейська система178

вуванні), удосконалення механізмів використання бюджетних 
коштів та управління бюджетними коштами Наказом Мініс-
терства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309 був затвер-
джений «Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 
коштів в органах Державної казначейської служби України». 
В цілому Порядок поширюється на розпорядників і одержува-
чів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які 
перебувають на казначейському обслуговуванні.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджет-
них коштів в органах ДКСУ визначено два види зобов’язань: 
бюджетне фінансове зобов’язання та фінансове зобов’язання 
(рис. 6.3).

Бюджетне фінансове зобов’язання – це зобов’язання 
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних 
коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до 
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладен-
ня договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших 
аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду відпо-
відно до законодавства.

Фінансове зобов’язання – це будь-яке придбання това-
ру, послуги чи виконання інших аналогічних операцій, здій-
снених розпорядником або одержувачем бюджетних коштів 
упродовж бюджетного періоду з порушенням норм, установ-
лених БКУ, законом про Державний бюджет України та рі-
шенням про місцевий бюджет.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні 
зобов’язання в межах бюджетних асигнувань, установлених 

Види зобов'язань

бюджетне 
фінансове 

зобов’язання
фінансове 

зобов’язання

Рис. 6.3 Види зобов’язань розпорядників  
та одержувачів бюджетних коштів
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кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджет-
них зобов’язань минулих років, узятих на облік органами 
ДКСУ; щодо завдань (проектів) Національної програми інфор-
матизації – після їх погодження з Генеральним державним 
замовником Національної програми інформатизації – цен-
тральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом 
Міністрів України. За спеціальним фондом бюджету розпо-
рядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання 
виключно в межах відповідних фактичних надходжень спе-
ціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених 
коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних 
рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині влас-
них надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених 
кошторисами (планами використання бюджетних коштів). 

Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без 
відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням по-
вноважень, установлених БКУ та законом про Державний 
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вва-
жаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здій-
снюються відповідно до ч. 6 ст. 48 БКУ) і не підлягають опла-
ті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є 
порушенням бюджетного законодавства.

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних 
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержува-
чів бюджетних коштів в органах ДКСУ розпорядники бю-
джетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бю-
джетного зобов’язання подають до відповідного органу ДКСУ 
Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів за відповідною затвердженою формою 
на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях 
і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установле-
ному порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного 
зобов’язання. 

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким за-
стосовується процедура закупівлі товарів, робіт і послуг, 
розпорядник бюджетних коштів подає з урахуванням зако-
нодавства у сфері закупівель до органу Казначейства доку-
менти, подаються протягом 7 робочих днів з дати оприлюд-
нення звіту про результати проведення процедури закупівлі у 
разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (пла-
ну використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих 
днів з дати взяття на облік органом ДКСУ кошторису (плану 
використання бюджетних коштів).
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Органи ДКСУ звіряють поданий розпорядником Реєстр 
та підтвердні документи на предмет відповідності даних, 
уключених до Реєстру.

Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих 
днів з дати прийняття ними до виконання бюджетного фі-
нансового зобов’язання, якщо інше не передбачено бюджет-
ним зобов’язанням, подають до відповідного органу Каз-
начейства Реєстр фінансових зобов’язань за відповідною 
затвердженою формою, а також оригінали документів або їх 
копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджу-
ють факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фі-
нансового зобов’язання.

У разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові до-
говори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних 
коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнен-
ня подати до органів ДКСУ Реєстр та/або Реєстр фінансових 
зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнен-
ня реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

У разі зняття з реєстрації бюджетних фінансових 
зобов’язань до органів ДКСУ подається Реєстр фінансових 
зобов’язань разом з документами (накладна, акт тощо), що 
підтверджують повернення товару постачальнику з при-
чин невідповідності договірним умовам, відповідним рі-
шенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, 
наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов дого-
вору тощо.

При знятті з обліку бюджетних зобов’язань та бюджет-
них фінансових зобов’язань суми у реєстрах проставляються 
з мінусом. Підтвердними документами можуть бути акти ви-
конаних робіт, накладні, рахунки, договір, і т. п. 

З метою уніфікації процедур попереднього і поточного 
контролю при казначейському обслуговуванні розпорядни-
ків (одержувачів) бюджетних коштів ДКСУ розроблено «Ме-
тодичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів 
для реєстрації бюджетних зобов’язань та оплати рахунків«, 
затверджені наказом від 29.04.2013 № 68.

Слід зауважити, що затверджений перелік підтвердних 
документів орієнтовний і може змінюватися залежно від змін 
у законодавстві. Підтвердні документи, надані розпорядни-
ком бюджетних коштів, опрацьовуються органом ДКСУ у ви-
значені терміни в залежності від того до якої статті видатків 
вони належать (табл. 6.2).
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Відлік терміну опрацювання підтвердних документів 
органом ДКСУ, починається з дати, вказаної у полі «Одер-
жано Державною казначейською службою України (органом 
Державної казначейської служби України)» Реєстру та/або 
Реєстру фінансових зобов’язань, враховуючи день подання 
Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов’язань. Документи 
що підтверджують факт взяття зобов’язань повертаються 
розпоряднику з відміткою «Зареєстровано та взято на облік».

За взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань 
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням 
повноважень, встановлених БКУ та Законом України Про Дер-
жавний бюджет України на відповідний рік, застосовуються 
такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними ко-
штами та призупинення бюджетних асигнувань на підставі 
протоколу про порушення бюджетного законодавства.

За порушення бюджетного законодавства в частині по-
рядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несво-
єчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників 
бюджетних коштів можуть застосовуватися заходи впливу 
відповідно до норм Бюджетного кодексу України.

До органів ДКСУ за порушення бюджетного законодав-
ства в частині необґрунтованої відмови в реєстрації або не-
своєчасної реєстрації бюджетних зобов’язань також можуть 
застосовуватися заходи впливу відповідно до норм БКУ.

Орган Казначейства перевіряє документи згідно з вимо-
гами законодавства у сфері закупівель. Центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, є одним 
із органів, що здійснює контроль у сфері державних закупі-

Таблиця 6.2
Терміни опрацювання органом ДКСУ наданих підтвердних документів  

розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів  
для реєстрації бюджетних зобов’язань

Статті видатків Термін опрацювання

Захищені видатки, які потребують проведення 
процедур закупівель (крім капітальних видатків) до 3 операційних днів

Інші поточні видатками, крім захищених до 3 операційних днів

Капітальні видатки до 5 операційних днів
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вель відповідно до його компетенції та у випадках, визна-
чених у Законі України «Про публічні закупівлі». Згідно норм 
цього закону орган казначейства:

 ● до здійснення оплати за договором про закупівлю 
перевіряє наявність договору про закупівлю, річно-
го плану закупівель та звіту про результати прове-
дення процедури закупівлі, які підтверджують про-
ведення процедури закупівлі, за результатами якої 
укладено договір про закупівлю;

 ● вживає заходів з недопущення здійснення плате-
жів з рахунка замовника згідно з узятим фінансо-
вим зобов’язанням за договором про закупівлю у 
випадках:
○ відсутності або невідповідності встановленим за-

конодавством вимогам необхідних документів, 
передбачених абзацом другим цієї частини;

○ відміни процедури закупівлі;
○ набрання законної сили рішенням суду про визна-

ння результатів процедури закупівлі недійсними;
○ на період призупинення процедури закупівлі;
○ наявності відповідного рішення органу оскаржен-

ня відповідно.

Органи Казначейства відповідно до «Порядку реєстрації 
та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних 
коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Держав-
ної казначейської служби України» можуть відмовити у реє-
страції зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів за наявності певних підстав (табл. 6.3).

У таких випадках органи Казначейства не реєструють 
зобов’язання та/або фінансові зобов’язання, а застосовують 
заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, 
визначені БКУ. У процесі реєстрації та обліку бюджетних 
зобов’язань може застосовуватися система дистанційного 
обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» з ви-
користанням засобів криптографічного захисту інформації 
Казначейства. У разі застосування цієї системи між розпо-
рядниками (одержувачами) бюджетних коштів та органами 
ДКСУ здійснюється обмін документами в електронному ви-
гляді, в тому числі електронними документами.

Розпорядники бюджетних коштів в електронній формі здій-
снюють формування та подання документів до органу ДКСУ 
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(Реєстрів бюджетних зобов’язань та/або бюджетних фінансових 
зобов’язань та сканованих копій документів, що підтверджу-
ють факт узяття бюджетного зобов’язання) через систему «Клі-
єнт казначейства – Казначейство» протягом операційного дня в 
межах операційного часу. Документи, що надійшли після опе-
раційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. 
Підтвердженням успішної передачі електронних документів до 
системи Казначейства є відповідне сповіщення цієї системи. 
Датою та часом отримання документів в електронному вигляді 
органом ДКСУ є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи 
Казначейства про отримання цих документів.

Після перевірки документів в електронному вигляді, пе-
реданих бюджетною установою, на відповідність вимогам за-
конодавства, бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові 
зобов’язання реєструються Казначейством з накладанням елек-

Таблиця 6.3
Підстави відмови органів ДКСУ у реєстрації зобов’язань  

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

Підстави відмови

Бюджетне зобов’язання Бюджетне фінансове зобов’язання

відсутність у розпорядника бюджетних 
коштів бюджетних асигнувань, встанов-
лених кошторисом

відсутність відповідного бюджетного 
зобов’язання, відображеного у бухгал-
терському обліку виконання державного 
та місцевих бюджетів

відсутність документів, які підтвер-
джують факт узяття бюджетного 
зобов’язання

відсутність у розпорядника бюджетних 
коштів фактичних надходжень спеціаль-
ного фонду;

невідповідність напрямів витрачання 
бюджетних коштів бюджетному асигну-
ванню, паспорту бюджетної програми

відсутність документів, які підтверджу-
ють факт узяття бюджетного фінансово-
го зобов’язання

відсутність документів щодо закупівлі 
товарів, робіт і послуг відповідно до за-
конодавства у сфері закупівель

недотримання вимог щодо оформлення 
поданих документів

недотримання розпорядниками бюджет-
них коштів бюджетних повноважень та 
обмежень, які вводяться законодавчими 
та іншими нормативно-правовими ак-
тами;

невідповідність фінансового зобов’язання 
відповідному бюджетному зобов’язанню, 
відображеному в бухгалтерському обліку 
виконання державного та місцевих бю-
джетів

недотримання вимог щодо оформлення 
поданих документів

недотримання розпорядниками бюджет-
них коштів бюджетних повноважень та 
обмежень, які вводяться законодавчими 
та іншими нормативно-правовими актами



Казначейська система184

тронно цифрового підпису, про що розпорядник (одержувач) 
інформується засобами системи Казначейства. При застосову-
ванні системи «Клієнт казначейства – Казначейство» документи 
у паперовому вигляді до органів Казначейства не надаються.

Органи ДКСУ реєструють зобов’язання та фінансові 
зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних ко-
штів та ведуть їх облік на рахунках позабалансового обліку 
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секто-
рі. Для відображення даних про зобов’язання та фінансові 
зобов’язання, які виникають у процесі виконання загального 
та спеціального фондів кошторису бюджетної установи, ор-
гани Казначейства заносять дані з реєстрів у картки обліку 
зобов’язань за відповідними кодами економічної класифіка-
ції видатків. При реєстрації органами Казначейства у бух-
галтерському обліку виконання бюджетів зобов’язань розпо-
рядників коштів зменшуються їх бюджетні асигнування на 
взяття зобов’язань за відповідним кодом економічної класи-
фікації видатків. У момент реєстрації фінансових зобов’язань 
розпорядників зменшуються на зазначену суму відповідні 
зобов’язання. Після того як орган ДКСУ зареєструє і візьме 
на облік бюджетне фінансове зобов’язання, установа може 
готувати платіжні доручення для оплати взятих зобов’язань.

6.6. Здійснення видатків розпорядниками  
та одержувачами бюджетних коштів

Одним із важливих етапів виконання бюджету за ви-
датками є здійснення платежів відповідно до взятих роз-
порядником (одержувачем) бюджетних коштів бюджетних 
зобов’язань. Розрахунково-касове обслуговування розпо-
рядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється 
шляхом проведення платежів з реєстраційних і спеціальних 
реєстраційних рахунків, відкритих їм в органах ДКСУ, відпо-
відно до кошторисів, планів асигнувань та планів викорис-
тання бюджетних коштів.

Установи, які фінансуються за рахунок коштів держав-
ного або місцевих бюджетів, обслуговуються в органах ДКСУ 
як в режимі безпосереднього звернення до органу, так і в 
режимі онлайн – через систему «Клієнт Казначейства – Каз-
начейство». Цей процес регламентують Порядок казначей-
ського обслуговування державного бюджету за витратами та 
Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
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Розпорядники бюджетних коштів формують та подають ор-
ганам ДКСУ через систему «Клієнт Казначейства – Казначейство» 
документи в електронному вигляді винятково протягом опера-
ційного дня у межах операційного часу, визначеного органом 
ДКСУ. При цьому документи, які зареєстровано в системі Казна-
чейства після операційного часу, орган Казначейства опрацьо-
вує наступного операційного дня. Підтвердженням успішного 
передавання електронних документів є відповідне сповіщення 
системи Казначейства. Зафіксовані дата і час стають датою і ча-
сом отримання органом ДКСУ цих документів. У разі невдалої 
спроби передавання документів в електронному вигляді до сис-
теми Казначейства бухгалтер бюджетної установи має повтори-
ти їх передачу. Якщо з технічних причин чи в інших випадках їх 
неможливо передати, бухгалтер передає до органу Казначейства 
документи на паперових та електронних носіях.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сфор-
мовано з порушенням вимог законодавства, орган Казначей-
ства інформує установу засобами системи Казначейства про 
їх не проведення із зазначенням причин. При цьому платіж-
не доручення, подане в електронному вигляді і не взяте до 
виконання, повертається засобами системи Казначейства з 
накладанням ЕЦП та із зазначенням причини його повернен-
ня без виконання.

Відповідно до встановлених повноважень органи ДКСУ 
здійснюють контроль за наявністю асигнувань для взяття 
бюджетних зобов’язань та відповідністю взятих зобов’язань 
певним бюджетним асигнуванням за їх економічними ха-
рактеристиками, паспорту бюджетної програми. Перед здій-
сненням платежу казначей відслідковує чи:

 ● є бюджетні призначення на зазначені цілі й чи виді-
лені з бюджету відповідні асигнування за загальним 
і спеціальним фондами;

 ● відсутні судові рішення щодо списання коштів з ра-
хунків;

 ● було подано підтверджуючі документи щодо надан-
ня послуг, отримання товарно-матеріальних ціннос-
тей, виконання робіт тощо;

 ● видатки класифіковано відповідно до кодів бю-
джетної класифікації;

 ● документи заповнено правильно, зазначено всі не-
обхідні реквізити.
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Оплата рахунків суб’єктів діяльності, які виконали робо-
ти, поставили товари чи надали послуги розпорядникам бю-
джетних коштів, здійснюється у такій послідовності.

На підставі угоди (договору, контракту) постачальник 
відвантажує продукцію, виконує роботи чи надає послу-
ги бюджетній установі. При цьому він направляє бюджет-
ній установі підтверджуючий документ, що засвідчує факт 
виконання певних робіт (послуг). Після отримання това-
рів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетно-
го зобов’язання розпорядник коштів приймає рішення про 
їх оплату, реєструє фінансове зобов’язання та подає платіж-
не доручення на здійснення платежу до відповідного органу 
казначейства. У випадках проведення розрахунків на умовах 
авансування розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів органи ДКСУ здійснюють контроль за дотриманням 
терміну надання підтвердних документів про отримання то-
варів, виконаних робіт, та наданих послуг розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів.

Підставою для здійснення видатків розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів є платіжні доручення, під-
готовлені власниками рахунків. Вони приймаються до ви-
конання за наявності в казначейському обліку відповідних 
бюджетних фінансових зобов’язань у межах залишків коштів 
на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

До поданих розпорядниками та одержувачами коштів 
платіжних доручень додаються документи, які підтверджують 
цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, на-
кладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори 
на виконання робіт, акти виконаних робіт(наданих послуг)). 

Документи на оплату витрат приймаються органами 
казначейства від розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів у межах залишків коштів на реєстраційних та спе-
ціальних реєстраційних рахунках загального та спеціального 
(крім власних надходжень) фондів у розрізі кодів економічної 
класифікації видатків. У частині власних надходжень відпо-
відного розпорядника документи приймаються в межах за-
гального залишку коштів на спеціальних реєстраційних ра-
хунках відповідно до кошторисних призначень.

Окремі видатки Міністерства оборони України та дея-
ких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної 
класифікації видатків, перелік яких узгоджується з ДКСУ та 
відповідним головним розпорядником), якщо вони містять 
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відомості, що становлять державну таємницю, здійснюються 
тільки на підставі платіжних доручень без подання підтвер-
джуючих документів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКСУ у кіль-
кості примірників, необхідних для всіх учасників безготівко-
вих розрахунків. Платіжні доручення та інші розрахункові 
документи повинні містити реквізити, які визначені Інструк-
цією про безготівкові розрахунки в Україні в національ-
ній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 
21.01.2004 р. № 22, а саме: 

 ● назву документа;
 ● номер та дату складання документа;
 ● назву та реквізити установи платника та отримува-

ча коштів;
 ● суму операції (цифрами та словами);
 ● номери рахунків за дебетом і кредитом;
 ● назву установи банку, органу державного казначей-

ства (отримувача та платника коштів); 
 ● дату валютування; 
 ● призначення платежу, де зазначаються назва товару, 

робіт, послуг, за які здійснюється оплата; посилання 
на документ, на підставі якого здійснюється платіж 
(договір, рахунок, накладна тощо), із зазначенням 
його номера і дати; коди програмної класифікації ви-
датків та кредитування бюджету (КПКВК), коди еко-
номічної класифікації видатків(КЕКВ); податок на 
додану вартість або без податку на додану вартість 
(ПДВ або без ПДВ); коди бюджетної класифікації до-
ходів та термін настання платежу (у разі перераху-
вання коштів до бюджету); інші додаткові реквізити.

Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних ко-
штів платіжні доручення перевіряються органами казначей-
ства щодо наявності всіх необхідних реквізитів та відповідності 
підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки уста-
нови зразкам. Після перевірки цільового спрямування витрат 
в межах зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань 
та за наявності коштів на рахунку установи відповідальний 
працівник органу ДКСУ вводить в програмний комплекс АС 
«Є-Казна» платіжні доручення на перерахування коштів. Після 
цього формує реєстр платіжних доручень на перерахування ко-
штів із реєстраційних або спеціальних реєстраційних рахунків 
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на рахунки 
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постачальників. Після проведення платежу на платіжних дору-
ченнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у ви-
гляді відбитка штампа казначея «Оплачено».

За результатами попереднього операційного дня орган 
ДКСУ надає розпорядникам та одержувачам бюджетних ко-
штів виписки з рахунків про здійснені операції за видатка-
ми. До виписок додаються другі екземпляри платіжних до-
ручень для здійснення розпорядником коштів аналітичного 
обліку проведених витрат.

Перераховані кошти зараховуються на рахунки поста-
чальників, відкриті їм в установах банків. Банк, у якому 
обслуговується постачальник, наступного операційного дня 
надає йому інформацію про зараховані кошти у вигляді ви-
писки з рахунку та реєстр платіжних документів.

Одним із принципів, на яких ґрунтується бюджетна сис-
тема України, є принцип цільового використання бюджетних 
коштів, тобто бюджетні кошти використовуються тільки на 
цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними 
асигнуваннями. Розпорядники та одержувачі бюджетних ко-
штів відповідають за цільове використання бюджетних коштів, 
а органи ДКСУ контролюють цільове направлення бюджетних 
коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних 
документів, наданих розпорядниками бюджетних коштів.

Платіжне доручення не приймається до виконання орга-
ном казначейства у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, або не запо-
внення хоча б одного з реквізитів, та/або недотри-
мання вимог до оформлення платіжного документа;

б) відсутності затвердженого в установленому порядку 
паспорта бюджетної програми, крім бюджетних про-
грам, за якими не складаються паспорти бюджетних 
програм;

в) відсутності в обліку органів ДКСУ відповідних бю-
джетних зобов’язань та бюджетних фінансових 
зобов’язань;

г) невідповідності платежу зареєстрованим бюджет-
ним зобов’язанням та бюджетним фінансовим 
зобов’язанням;

ґ) невідповідності зазначеного коду економічної класи-
фікації видатків та класифікації кредитування бю-
джету економічній характеристиці платежу;
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д) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, 
що встановлюється нормативно-правовими актами;

е) накладення арешту на кошти, що перебувають на від-
повідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

є) зупинення операцій з бюджетними коштами на від-
повідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

ж) надходження до органів ДКСУ відповідного рішення 
органу оскарження за результатами розгляду скарги 
щодо порушення законодавства у сфері закупівель та/
або копії рішення суду про визнання результатів проце-
дури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

з) відсутності або недостатності невикористаних від-
критих асигнувань у частині загального та спеці-
ального фондів державного бюджету (крім власних 
надходжень бюджетних установ) розпорядників бю-
джетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та 
відсутності або недостатності коштів (у частині влас-
них надходжень бюджетних установ) на відповідних 
рахунках розпорядників бюджетних коштів;

и) перевищення показників, затверджених у коштори-
сах, планах асигнувань загального фонду державного 
бюджету (за винятком надання кредитів з державного 
бюджету), планах надання кредитів із загального фонду 
державного бюджету, планах спеціального фонду дер-
жавного бюджету (за винятком власних надходжень 
бюджетних установ та відповідних видатків), планах 
використання бюджетних коштів розпорядників бю-
джетних коштів (одержувачів бюджетних коштів);

і) неподання документів, що підтверджують отриман-
ня товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умо-
вами яких було здійснено авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не піз-
ніше наступного робочого дня повертається без виконання 
органами ДКСУ розпорядникам (одержувачам) бюджетних 
коштів, від яких воно надійшло. На зворотному боці платіж-
ного доручення робиться запис про причину повернення без 
виконання та зазначається дата його повернення.

До платіжного доручення, не прийнятого у зв’язку з при-
чинами, зазначеними у підпунктах «а», «е»-»з», складається 
попередження про неналежне виконання бюджетного зако-
нодавства з вимогою щодо усунення порушення або інший 
захід впливу згідно зі статтею 118 БКУ на підставі протоколу 
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про порушення бюджетного законодавства. Попередження 
реєструються органами ДКСУ в журналі реєстрації поперед-
жень про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Для безготівкових перерахувань платежів з одного ра-
хунку на інший, відкритий на балансі одного органу казна-
чейства без виходу в систему електронних платежів НБУ, 
використовуються меморіальні ордери, складені на підставі 
відповідних платіжних доручень розпорядників і одержува-
чів коштів і бухгалтерських довідок. Меморіальні документи 
(у тому числі платіжні доручення та інші розрахункові до-
кументи) повинні містити реквізити, визначені Інструкцією 
про безготівкові розрахунки в Україні. Всі реквізити розра-
хункового документа на електронних носіях повинні бути 
аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.

При здійсненні розрахунково-касового обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органи 
ДКСУ шляхом проведення платежів з їх рахунків надають їм 
виписки з рахунків про проведені операції за результатами 
попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбит-
ка штампа казначея «Оплачено».

Органи ДКСУ визначають порядок та терміни зберігання 
розрахункових документів згідно з чинним законодавством, 
забезпечують їх зберігання. Термін дії платіжного доручення 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановле-
ний у межах 30 календарних днів з дня його виписки. День 
заповнення не враховується. У разі невідповідності дати по-
дання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на 
всіх примірниках обов’язково проставляється дата подання.

У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних 
коштів в натуральній формі відповідно до законодавства за-
значені операції проводяться за плановими показниками від-
повідних видів надходжень з урахуванням їх фактичного об-
сягу в розрізі кодів класифікації доходів бюджету і видатків 
у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету 
та відображаються в бухгалтерському обліку виконання дер-
жавного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізні-
ше останнього робочого дня місяця складають та подають до 
органів ДКСУ довідку про надходження у натуральній формі 
встановленої форми. Розпорядники бюджетних коштів за-
безпечують законність та достовірність проведених операцій 
у натуральній формі згідно із законодавством.

Країни з високим рівнем соціального та економічного 
розвитку мають велику частку безготівкових розрахунків в 
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обороті. В нашій державі також відбувається поширення та 
зростання обсягів безготівкових платежів. Проте, в даний 
час бюджетними установами здійснюються також і готівко-
ві розрахунки. Це може бути, наприклад, надання допомоги, 
оплата видатків на службові відрядження тощо.

Для оформлення документів, які не можуть бути про-
ведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів подають до органів ДКСУ заявку на ви-
дачу готівки. Заявки виписуються розпорядниками та одер-
жувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені 
договори на повну матеріальну відповідальність, і які мають 
право отримувати і видавати кошти.

Заявки подаються в 2 примірниках, один з яких після 
видачі готівки залишається в органі казначейства та збе-
рігається як обов’язковий документ і є додатком до бухгал-
терських регістрів, що підтверджує обсяг та цільове направ-
лення бюджетних коштів, другий примірник повертається 
розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відпо-
відним відбитком штампа казначея. На підставі заявки на 
видачу готівки розпорядникам та одержувачам бюджетних 
коштів видається готівка на здійснення інших видатків, які 
не можуть бути проведені у безготівковій формі, 

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сіль-
ськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заго-
тівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється 
на термін не більше 10 робочих днів від дня видачі готівко-
вих коштів під звіт. На всі інші виробничі (господарські) по-
треби – на строк не більше 2 робочих днів, включаючи день 
отримання коштів під звіт. Якщо підзвітній особі одночасно 
видана готівка як на відрядження, так і для вирішення за 
час відрядження виробничих питань, то термін, на який ви-
дана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до 
закінчення терміну відрядження.

Після придбання матеріальних цінностей або послуг, при-
дбаних за готівку, розпорядники та одержувачі подають до ор-
ганів ДКСУ документи, які підтверджують здійснені видатки. Це 
можуть бути: акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, 
рахунки-фактури тощо. При неподанні розпорядниками коштів 
підтвердних документів упродовж 3 робочих днів після закін-
чення терміну, на який надається готівка під звіт, органи каз-
начейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі. Видача 
готівки відновлюється після подання розпорядником одержува-
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чем бюджетних коштів до органу казначейства документів, що 
підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

Для отримання готівки з рахунків органів казначейства 
розпорядникам і одержувачам видаються грошові чекові 
книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпоряд-
ник (одержувач) зі свого реєстраційного рахунку здійснює 
оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження 
факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначей-
ства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки 
та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих че-
кових книжок. Передача чекової книжки розпоряднику (одер-
жувачу) здійснюється на підставі довіреності розпорядника 
установленої форми шляхом оформлення акту приймання-пе-
редачі грошових чекових книжок у 2 примірниках. Один при-
мірник акту-прийомки залишається в органі Казначейства, 
другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів на підставі належно оформлених грошових чеків 
отримують готівку з поточних рахунків, відкритих їм в устано-
вах банків на ім’я органів ДКСУ. Установа банку на суму отрима-
ної розпорядниками коштів готівки здійснює списання коштів із 
поточних рахунків органів казначейства. На підставі виписки з 
рахунків групи 257 «Кошти державного та місцевого бюджетів 
для виплат» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків Укра-
їни органами ДКСУ проводиться списання отриманої готівки з 
відповідних реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахун-
ків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямка-
ми витрат, встановлених законодавством, можуть проводити 
розрахунки в іноземній валюті. Вичерпного переліку валют-
них операцій, які дозволено здійснювати бюджетним устано-
вам, не визначено ані в законодавчих, ані нормативно-пра-
вових актах, що регулюють сферу бюджетних відносин чи 
валютних операцій. Так, для бюджетних установ джерелами 
надходжень інвалюти, наприклад, можуть бути:

 ● гранти міжнародних організацій, які надають для 
розвитку матеріально-технічної бази, для підтрим-
ки, впровадження та моніторингу реформ у різних 
сферах діяльності;

 ● оплата нерезидентами виконаних робіт, наданих 
послуг;

 ● оплата за навчання, стажування, лікування інозем-
них громадян;
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 ● плата (збори) за видачу патентів на винаходи (ко-
рисні моделі) тощо.

У свою чергу, розпорядники бюджетних коштів можуть 
здійснювати видатки в іноземній валюті для:

 ● здійснення розрахунків за зобов’язаннями, 
пов’язаними з міжнародною діяльністю (у тому чис-
лі сплата внесків до міжнародних організацій і кон-
венційних органів);

 ● розрахунків з нерезидентами за обладнання, това-
ри, сировину, роботи, послуги;

 ● відшкодування витрат працівників на закордонні 
службові відрядження тощо.

Для роботи з іноземними контрагентами (отримання пла-
ти за навчання від іноземців, виконання для них робіт чи на-
дання послуг, придбання необхідних матеріалів чи обладнання, 
направлення працівника у закордонне службове відрядження 
тощо), бюджетна установа повинна відкрити рахунок для опе-
рацій з валютою. Для здійснення операцій в іноземній валюті 
розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в уста-
новах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з 
вимогами нормативних актів НБУ. Це пов’язано з тим, що каз-
начейське обслуговування розпорядників бюджетних коштів 
органи ДКСУ здійснюють шляхом відкриття реєстраційний ра-
хунків (за коштами загального фонду) та спеціальних реєстра-
ційних рахунків (за коштами спеціального фонду) лише в на-
ціональній валюті. Після відкриття рахунка для обліку операцій 
в іноземній валюті бюджетна установа подає до відповідного 
органу ДКСУ довідку банку про відкриття рахунка на її ім’я.

За потреби здійснення розрахунків за зобов’язаннями, 
пов’язаними з міжнародною діяльністю, розпорядники узго-
джують з ДКСУ питання щодо можливості перерахування на-
явних коштів на рахунки Казначейства коштів в іноземній 
валюті чи необхідності здійснення її закупівлі. За наявності 
на валютному рахунку Казначейства необхідної розпоряд-
нику суми коштів в іноземній валюті та залишків відкритих 
асигнувань на відповідних рахунках, передбачених для об-
ліку відкритих асигнувань, розпорядник бюджетних коштів 
подає до Казначейства заявку-доручення на здійснення ви-
датків в іноземній валюті, підтвердні документи, реєстри бю-
джетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань 
та платіжне доручення на перерахування з реєстраційного 
рахунка гривневого еквівалента іноземної валюти на відпо-
відний рахунок державного бюджету.
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Для погашення взятих розпорядниками зобов’язань в 
іноземній валюті Казначейство, виходячи з наявності коштів 
та потреби в іноземній валюті, готує платіжний документ на 
перерахування коштів з валютного рахунка ДКСУ на раху-
нок розпорядника, відкритий в установі банку. Гривневий 
еквівалент перерахованої валюти у той самий день перерахо-
вується з реєстраційного рахунка розпорядника бюджетних 
коштів на відповідний рахунок державного бюджету.

У разі недостатності необхідної суми на валютному ра-
хунку ДКСУ для здійснення розпорядником видатків на забез-
печення функціонування бюджетних установ, розташованих 
за межами України, та на виконання зобов’язань України пе-
ред міжнародними організаціями і конвенційними органами 
ДКСУ здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної 
валюти за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іно-
земної валюти на дату проведення операції, з віднесенням ви-
трат на закупівлю до видатків за відповідними бюджетними 
програмами. У цих випадках розпорядник подає до Казначей-
ства заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою.

У разі здійснення розрахунків за зобов’язаннями, що ви-
никли внаслідок укладання договорів і не пов’язані з між-
народною діяльністю, розпорядник подає до органу ДКСУ 
платіжне доручення на перерахування коштів з відповідних 
рахунків у національній валюті для закупівлі іноземної валю-
ти на міжбанківському валютному ринку України. Разом з 
платіжними дорученнями подаються підтвердні документи в 
установленому порядку. За можливості здійснення видатків 
за рахунок коштів, наявних на відповідних валютних рахун-
ках, відкритих на ім’я ДКСУ в установах банків, розпоряд-
ник подає до ДКСУ заявку-доручення на здійснення видатків 
в іноземній валюті.

6.7. Особливості обслуговування розпорядників коштів  
за видатками бюджетів по міжбюджетних трансфертах

Перерахування міжбюджетних трансфертів з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвен-
ції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації, а 
також перерахування міжбюджетних трансфертів між міс-
цевими бюджетами здійснюється органами ДКСУ відповід-
но до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України 
Про Державний бюджет України на відповідний рік, інших 
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нормативно-правових актів України та рішення відповідної 
ради про місцевий бюджет.

Міська, районна рада може передати кошти на здій-
снення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, се-
лищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді 
міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищ-
ного, міського (міста районного значення) бюджету. Сіль-
ська, селищна, міська (міста районного значення) рада може 
передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих 
бюджетів районній, міській (міста обласного та районного 
значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного 
трансферту відповідно до районного, міського (міста облас-
ного та районного значення), селищного, сільського бюджету.

Міська (міста обласного значення) рада може передати 
кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів 
районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді 
міжбюджетного трансферту відповідно до районного, місь-
кого (міста обласного значення) бюджету. Районна рада може 
передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих 
бюджетів районній, міській (міста обласного значення) раді у 
вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районно-
го, міського (міста обласного значення) бюджету.

Також міська (міста обласного значення), районна рада 
може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих 
бюджетів обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту 
відповідно до обласного бюджету. Обласна рада може переда-
ти кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів 
міській (міста обласного значення), районній раді у вигляді між-
бюджетного трансферту відповідно до міського (міста обласного 
значення), районного бюджету. Передача коштів між місцевими 
бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місце-
вих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. 

Якщо на території міста (республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення), району, відповідної 
територіальної громади недостатньо бюджетних установ, ін-
ших суб’єктів господарювання комунальної власності, які за-
безпечують надання публічних послуг, визначених пунктом 2 
частини першої статті 86 БКУ, в обсязі, визначеному фінан-
совими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований 
обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується при ви-
значенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утри-
муються бюджетні установи, що надають публічні послуги. 



Казначейська система196

Субвенція на утримання об’єктів спільного користуван-
ня чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування надається з одного місцевого бю-
джету іншому для компенсації відповідних видатків. Умови 
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації не-
гативних наслідків діяльності об’єктів спільного користуван-
ня та надання субвенції визначаються на договірних засадах 
між надавачем субвенції та її отримувачем.

Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перерахо-
вуються органами ДКСУ в обсягах, установлених рішеннями 
відповідних рад про бюджет, із:

 ● загального фонду такого бюджету в межах річних 
бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, 
з якого надаються субвенції, на рахунки загального 
фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в 
органах ДКСУ;

 ● спеціального фонду такого бюджету в межах річних 
бюджетних призначень та відповідних надходжень 
згідно з розписом бюджету, з якого надаються суб-
венції, на рахунки спеціального фонду бюджету, 
якому вони надаються, відкриті в органах ДКСУ.

Одержані суми субвенцій та дотацій з одного місцевого 
бюджету іншому перераховуються протягом 2 операційних 
днів після подання платіжних документів на рахунки голо-
вних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах 
ДКСУ. Учасники розрахунків у графі «призначення платежу» 
платіжного доручення додатково зазначають норму рішення 
ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

Дотації з одного місцевого бюджету іншому перерахо-
вуються органами ДКСУ в обсягах, установлених рішення-
ми відповідних рад про бюджет, із такого бюджету в межах 
річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з 
якого надаються дотації, на рахунки бюджету, якому вони 
надаються, відкриті в органах Казначейства.

Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не 
використаний на кінець бюджетного періоду, перераховуєть-
ся в останній робочий день такого періоду органами ДКСУ 
до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено 
рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.

Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, 
міських міст обласного значення, районних бюджетів, бю-
джетів об’єднаних територіальних громад перераховується 
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територіальними органами ДКСУ в областях та м. Києві що-
декади рівними частинами в останній день декади (за III де-
каду грудня – до 25 числа) відповідно до розпису державного 
бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загаль-
ного фонду місцевого бюджету. У разі незабезпечення в по-
вному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації 
її неперерахований обсяг перераховується органами Казна-
чейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

6.8. Застосування органами Казначейства заходів впливу  
за порушення бюджетного законодавства

В процесі казначейського обслуговування бюджетів за 
видатками органи казначейства реалізують ряд контрольних 
повноважень. Заходами контролю органів ДКСУ є відпо-
відні регламенти і процедури, що спрямовані на мінімізацію 
чи недопущення обмеження можливості виникнення настан-
ня ризикових чинників та скеровані на виявлення небажа-
них результатів в основному ще до проведеної операції або 
здійснення події, що можуть допомогти не допустити неці-
льового та неефективного використання бюджетних коштів. 
Це особливо важливо у випадку, коли можна уникнути неба-
жаної події при казначейському обслуговуванні бюджетних 
коштів та використати для підтримки досягнення відповід-
ності цілей, створюючи для розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів ефект «відчуття контрольованості».

В результаті реалізації контрольних повноважень орга-
ни ДКСУ можуть виявляти певні порушення бюджетного за-
конодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів. Порушенням бюджетного законодавства визнаєть-
ся порушення учасником бюджетного процесу встановлених 
Бюджетним кодексом України чи іншим бюджетним норма-
тивним актом норм щодо складання, розгляду, затвердження, 
внесення змін, виконання бюджету та звітування про його ви-
конання. При виявленні органами казначейства фактів пору-
шення бюджетного законодавства, такі порушення докумен-
туються, а до порушників застосовуються заходи впливу. 

Органами ДКСУ застосовуються заходи впливу за пору-
шення бюджетного законодавства відповідно до статей 116-
118 БКУ, а також інших нормативних актів, зокрема: По-
станови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 21 
«Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджет-
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ними коштами», Постанови Кабінету Міністрів України від 
26.03.2003 р. №386 «Про Порядок безспірного вилучення ко-
штів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видат-
ків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводити-
ся з іншого бюджету», Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.12.2010 р. № 1163 «Про затвердження Порядку по-
вернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі 
їх нецільового використання», Наказу Міністерства фінансів 
України від 15.11.2010 р. № 1370 «Про затвердження Поряд-
ку складання Протоколу про порушення бюджетного зако-
нодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного 
законодавства», Наказу Міністерства фінансів України від 
15.05.2002 р. № 319 «Про затвердження Порядку призупи-
нення бюджетних асигнувань», Наказу Міністерства фінан-
сів України від 05.08.2011 р. № 996 «Про затвердження форм 
вимог до розпорядника та одержувача бюджетних коштів та 
форми Інформації про встановлені факти нецільового вико-
ристання субвенції», Наказу Державної казначейської служ-
би України від 29.12.2012 № 394 «Про затвердження Мето-
дичних рекомендацій щодо порядку застосування органами 
Державної казначейської служби України заходів впливу за 
порушення бюджетного законодавства». 

Перелік заходів впливу за порушення бюджетного зако-
нодавства визначено у статті 117 БКУ.

Органи ДКСУ за порушення бюджетного законодавства 
до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

А) до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 
фінансових органів, що перебувають на казначейсько-
му обслуговуванні:
1) попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення 
бюджетного законодавства. Такий захід застосовуєть-
ся в усіх випадках виявлення порушень бюджетного 
законодавства. Розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, в діяльності яких виявлено пору-
шення бюджетного законодавства мають усунути такі 
правопорушення в строк до 30 календарних днів;

2) зупинення операцій з бюджетними коштами;

Б) до установ, що включені до мережі ДКСУ, або за рішен-
нями органів державного фінансового контролю, МФУ, 
головних розпорядників коштів:
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3) призупинення бюджетних асигнувань, яке перед-
бачає припинення повноважень на взяття бюджет-
ного зобов’язання на відповідну суму на строк від 1 
до 3 місяців у межах поточного бюджетного періоду 
шляхом внесення змін до розпису бюджету (коштори-
су) у порядку, встановленому міністерством фінансів;

4) зменшення бюджетних асигнувань, яке передба-
чає позбавлення повноважень на взяття бюджетного 
зобов’язання на відповідну суму на строк до завершен-
ня поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін 
до розпису бюджету (кошторису) та у разі необхідності з 
подальшим внесенням змін до закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий бюджет) у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5) повернення бюджетних коштів до відповідного бю-
джету;

6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет;
7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів, яке 

передбачає стягнення органами ДКСУ коштів з міс-
цевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі 
і за рахунок зменшення обсягу трансфертів (базової 
дотації) місцевим бюджетам на відповідну суму, у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені зако-
ном про Державний бюджет України.

Рішення про застосування заходів впливу за порушення 
бюджетного законодавства приймає керівник (заступник ке-
рівника) органу Казначейства.

Розглянемо, за які саме порушення до учасників бюджет-
ного процесу застосовуються наведені вище заходи впливу. 

Відповідно до п.п. 1 ч. 1 ст. 117 БКУ попередження про не-
належне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо 
усунення порушення бюджетного законодавства застосовується 
в усіх без виключення випадках виявлення порушень бюджет-
ного законодавства. При цьому виявлені порушення мають бути 
усунені в строк до 30 календарних днів. Такий захід впливу може 
застосовуватись учасниками бюджетного процесу, уповноваже-
ними БКУ на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, якими, зокрема, є Міністерство фінансів Украї-
ни, органи ДКСУ, органи Державної аудиторської служби Укра-
їни, місцеві фінансові органи, головні розпорядники бюджетних 
коштів. При цьому механізм застосування цього заходу впливу 
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прописаний лише у Методичних рекомендаціях затверджених 
Наказом ДКСУ від 29.12.2012 р. № 394 «Про затвердження Ме-
тодичних рекомендацій щодо порядку застосування органами 
Державної казначейської служби України заходів впливу за по-
рушення бюджетного законодавства», які регламентують поря-
док організації роботи органів ДКСУ в процесі виявлення та фік-
сування порушень бюджетного законодавства.

Попередження про неналежне виконання бюджетно-
го законодавства з вимогою щодо усунення порушення бю-
джетного законодавства застосовується у випадках виявлен-
ня порушень бюджетного законодавства розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів, зокрема:

 ● порушення термінів надання реєстраційної картки 
розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами 
бюджетних коштів) та змін до неї;

 ● порушення розпорядниками (одержувачами) бю-
джетних коштів термінів реєстрації бюджетних 
зобов’язань, встановлених законодавством; порушен-
ня термінів надання мережі розпорядників та одер-
жувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до неї;

 ● порушення порядку відкриття або закриття рахунків 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

 ● порушення термінів надання розподілів показників 
зведених кошторисів та інших документів, що засто-
совуються в процесі виконання бюджету, в розрізі 
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бю-
джетних коштів та реєстрів змін до них (пізніше 3 
робочих днів після отримання витягів з розпису дер-
жавного або місцевих бюджетів та довідок про зміни 
до розпису державного або місцевих бюджетів);

 ● порушення вимог законодавства при наданні ко-
шторисів та інших документів, що застосовуються в 
процесі виконання бюджету;

 ● порушення порядку реєстрації бюджетних 
зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та 
проведення платежів;

 ● здійснення видатків на утримання бюджетної уста-
нови одночасно з різних бюджетів всупереч Бю-
джетному кодексу, закону про Державний бюджет 
України, постанов Кабінету Міністрів України;

 ● порушення вимог щодо подання до органів ДКСУ фі-
нансової та бюджетної звітності, а також іншої ін-
формації, передбаченої бюджетним законодавством;
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 ● недотримання розпорядниками (одержувачами) бю-
джетних коштів обмежень, які встановлені законо-
давством та іншими нормативно-правовими актами;

 ● інші випадки порушення бюджетного законодав-
ства учасником бюджетного процесу.

У день виявлення факту порушення бюджетного зако-
нодавства або не пізніше наступного робочого дня посадо-
ва особа органу Казначейства складає у довільній письмовій 
формі попередження, у якому зазначаються: 

а) суть порушення бюджетного законодавства; 
б) посилання на норми нормативно-правових актів, які 

порушено та є підставою для складання попередження; 
в) термін усунення порушення бюджетного законодав-

ства;
г) назва, номер, дата та сума документа, який поверта-

ється без виконання; 
ґ) код програмної класифікації видатків та кредиту-

вання державного або місцевих бюджетів;
д) номер реєстраційного/спеціального реєстраційного 

рахунку.

Попередження складається та візується посадовою осо-
бою органу ДКСУ, яка виявила факт порушення бюджетного 
законодавства, та підписується керівником (заступником ке-
рівника) органу Казначейства. Попередження реєструються 
в Журналі реєстрації попереджень про неналежне виконання 
бюджетного законодавства.

У разі не усунення порушення бюджетного законодав-
ства у термін, встановлений у попередженні, посадовою осо-
бою, яка згідно із законодавством уповноважена здійсню-
вати контроль за дотриманням бюджетного законодавства 
органу Казначейства складається Протокол про порушення 
бюджетного законодавства у двох примірниках. Протокол – 
це документ, яким засвідчується факт порушення учасника-
ми бюджетного процесу встановлених БКУ норм щодо скла-
дання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання 
бюджету та звітування про його виконання. В такому випад-
ку органи ДКСУ застосовують до порушників бюджетного за-
конодавства більш жорсткі заходи впливу.

Органи ДКСУ в межах повноважень, передбачених стат-
тями 112 та 118 БКУ за порушення учасниками бюджетно-
го процесу вимог бюджетного законодавства застосовували 
такі заходи впливу як зупинення операцій з бюджетними ко-
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штами на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних 
коштів. Процедура попередження та зупинення операцій з 
бюджетними коштами органами ДКСУ застосовується за по-
рушення бюджетного законодавства в випадках, визначених 
у статтях 116 та 117 БКУ, зокрема:

 ● порушення термінів подання нової картки із зразка-
ми підписів та відбитком печатки у разі заміни, або доповне-
ння хоча б одним підписом (пізніше 5 робочих днів з дати 
звільнення та / або призначення хоча б однієї з посадових 
осіб, що мають право першого та другого підписів);

 ● невідповідність інформації, наведеної у наданих роз-
порядниками та одержувачами бюджетних коштів докумен-
тах, картці із зразками підписів та відбитка печатки, даним 
Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одер-
жувачів бюджетних коштів;

 ● надання неповного пакета документів при поданні 
картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка 
печатки (копія сторінок паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу, копія ідентифікаційного номера; копія на-
казу, протоколу тощо, що підтверджують повноваження за-
значених у картці осіб та надання права першого та другого 
підписів посадовим особам);

 ● оформлення картки із зразками підписів та відбитка 
печатки з порушенням вимог законодавства;

 ● порушення термінів подання затверджених коштори-
сів та інших документів, що застосовуються в процесі вико-
нання бюджету та змін до них (пізніше 5 робочих днів після 
затвердження);

 ● відсутність (недостатність) у розпорядника (одержува-
ча) бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених 
кошторисом для взяття бюджетних зобов’язань при наданні 
документів на реєстрацію бюджетних зобов’язань; 

 ● відсутність затвердженого в установленому порядку 
паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких зако-
нодавством не передбачено його затвердження) при реєстра-
ції бюджетних зобов’язань та / або бюджетних фінансових 
зобов’язань (після 45 днів від дня набрання чинності законом 
про Державний бюджет України та додаткового тижневого 
терміну від дня затвердження наказу про паспорти бюджет-
них програм для доведення його копії розпорядникам ниж-
чого рівня та одержувачам бюджетних коштів);
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 ● неподання до органів ДКСУ у встановлені терміни 
підтвердних документів про отримання товарів, робіт і по-
слуг при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та 
послуги (пізніше 3 робочих днів після завершення терміну 
поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, а також 
порушення вимог бюджетного законодавства при здійсненні 
попередньої оплати за товари, роботи та послуги);

 ● подання документів на проведення платежів без реє-
страції в органі ДКСУ відповідних бюджетних зобов’язань та 
бюджетних фінансових зобов’язань;

 ● реєстрація бюджетних зобов’язань та/або бюджетних 
фінансових зобов’язань за загальним фондом при наявності 
простроченої кредиторської заборгованості із заробітної пла-
ти (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті 
комунальні послуги та енергоносії;

 ● здійснення видатків на утримання бюджетної установи 
одночасно з різних бюджетів всупереч БКУ, закону про Держав-
ний бюджет України, постановам Кабінету Міністрів України;

 ● порушення порядку або термінів подання до органів 
ДКСУ фінансової і бюджетної звітності, а також подання та-
кої звітності у неповному обсязі;

 ● недотримання розпорядниками (одержувачами) бю-
джетних коштів обмежень, які встановлені законодавством 
та іншими нормативно-правовими актами;

 ● неповернення коштів, розміщених на вкладних (депо-
зитних) рахунках у банку та відсотків за користування ними 
у визначені строки на відповідні рахунки навчального закла-
ду, відкриті в органі ДКСУ, або на поточний рахунок, зазна-
чений у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком 
та навчальним закладом.

У разі виявлення цих порушень посадовою особою орга-
ну ДКСУ складається попередження без зазначення терміну 
усунення порушення та Протокол у 2 примірниках. Протокол 
реєструється в Журналі реєстрації протоколів про порушен-
ня бюджетного законодавства. Перший примірник Протоколу 
залишається в органі, посадова особа якого склала Протокол, 
другий – передається на строк до 2 робочих днів з дня отри-
мання для викладу пояснень та підписання керівником орга-
ну, установи, організації, підприємства, де вчинене порушен-
ня бюджетного законодавства. У разі відмови від підписання 
Протоколу керівник органу, зобов’язаний подати пояснення і 
зауваження щодо змісту Протоколу, а також викласти мотиви 
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своєї відмови від його підписання, що додаються до Протоко-
лу. У такому разі посадова особа, яка склала Протокол, робить 
у ньому запис про таку відмову після повернення Протоколу. 
Після отримання пояснень або відмови від їх надання, орган 
ДКСУ протягом 1 робочого дня, складає розпорядження про 
зупинення операцій з бюджетними коштами.

У разі застосування заходу впливу за порушення бюджет-
ного законодавства – призупинення бюджетних асигнувань, 
передбачає припинення повноважень на взяття бюджетного 
зобов’язання на відповідну суму на строк від 1 до 3 місяців у 
межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін 
на підставі довідки про внесення змін до помісячного роз-
пису асигнувань загального фонду бюджету або помісячного 
розпису спеціального фонду бюджету.

Підставою для відновлення дії бюджетних асигнувань 
на рахунках розпорядників бюджетних коштів є прийняття 
рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань керів-
ником Казначейства за результатами аналізу отриманої ін-
формації про усунення порушення бюджетного законодав-
ства або ведення позовної роботи, спрямованої на усунення 
порушення бюджетного законодавства, та документального 
підтвердження факту усунення порушення бюджетного за-
конодавства. Розпорядження про відновлення дії бюджетних 
асигнувань реєструється у Журналі реєстрації розпоряджень 
про призупинення (відновлення). 

Стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного 
бюджету здійснюється Казначейством з рахунків для обліку 
коштів загального фонду місцевих бюджетів та спрямову-
ються в дохід загального фонду державного бюджету. Без-
спірне вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених 
на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, 
які мають проводитися з іншого бюджету, здійснюється про-
тягом 10 днів з дня отримання рішення про їх безспірне ви-
лучення незалежно від того, у якому звітному періоді допуще-
но та / або виявлено це порушення.

Рішення щодо застосування безспірного вилучення коштів 
з місцевих бюджетів реєструється органами ДКСУ у Журналі 
реєстрації рішень Міністерства фінансів щодо застосування 
безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів. Після стяг-
нення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету у 
Журналі реєстрації рішень робиться відмітка про виконання 
(проставляється дата та номер платіжного документа). 
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Згідно вимог БКУ не допускається застосування заходів 
впливу за порушення бюджетного законодавства за раніше 
виявлені та усунені порушення бюджетного законодавства. 
Відповідно до ст. 124 БКУ про застосування заходу впливу за 
порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено 
у порядку, встановленому законом. 

Таким чином, в процесі обслуговування державного та 
місцевих бюджетів за видатками органи ДКСУ реалізову-
ють ряд контрольних повноважень, що дають можливість в 
процесі попереднього та поточного контролю виявити пору-
шення норм бюджетного законодавства розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів. 

Заходи щодо виявлення порушень бюджетного законодав-
ства органами ДКСУ є більш ефективнішими та доцільнішими, 
аніж ті заходи, що здійснюються після здійснення операцій спе-
ціалізованими органами державного фінансового контролю. 
Такі заходи не допускають здійснення платежів за договорами 
без застосування законодавства про публічні закупівлі, викорис-
тання коштів на цілі, які не передбачені паспортами бюджетних 
програм, погашення зобов’язань, які не взяті на облік органами 
Казначейства і не відносяться до бюджетних, а також мінімізу-
ють випадки нецільового використання бюджетних коштів. 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть учасників процесу виконання бюджетів за 
видатками.

2. Яка послідовність операцій органів ДКСУ в процесі 
обслуговування бюджетів за видатками?

3. Що таке мережа розпорядників та одержувачів бю-
джетних коштів?

4. Що таке бюджетне асигнувань?
5. Який порядок відкриття/виділення асигнувань?
6. Який порядок обліку бюджетних зобов’язань?
7. У яких випадках орган ДКСУ може відмовити у реє-

страції бюджетних зобов’язань?
8. Що є підставою для проведення органами ДКСУ видат-

ків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів?
9. Які обов’язкові реквізити повинні містити платіжні 

доручення?
10. Які заходи впливу можуть застосовувати органи 

Казначейства за порушення бюджетного законодавства?
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Розділ 7
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ, ІНШИХ КЛІЄНТІВ

7.1. Операції казначейства з коштами  
єдиного соціального внеску

Правові та організаційні засади забезпечення збору та об-
ліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та 
повноваження органу, що здійснює його збір та ведення облі-
ку, а також обслуговування органами Державної казначейської 
служби України коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування визначає Закон України від 
08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування (далі – єдиний внесок) – це консолідо-
ваний страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування в 
обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забез-
печення захисту у випадках, передбачених законодавством, 
прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (по-
слуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

Єдиний внесок обчислюється виключно у національній ва-
люті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в нату-
ральній формі. Для зарахування єдиного внеску в органах Каз-
начейства відкриваються відповідному податковому органу в 
установленому порядку небюджетні рахунки 3556 «Рахунки для 
зарахування єдиного соціального внеску» відповідно до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 
р. № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25.01.2014 р. за № 161/24938. Зазначені рахунки відкрива-
ються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску.
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Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюєть-
ся згідно з Положенням про рух коштів єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 
12.02.2016 р. № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 02.03.2016 р. за № 330/28460, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну фінансову політику, за пого-
дженням з Казначейством, Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Порядок відкриття рахунків для зарахування 
страхових коштів здійснюється наступним чином. 
Державна податкова служба України та її територіальні орга-
ни в областях, місті Києві, Офіс великих платників податків 
Державної податкової служби відкривають в Казначействі 
небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 «Рахунки 
для зарахування єдиного соціального внеску» для зарахуван-
ня та розподілу страхових коштів.

Відкриття рахунків 3556 здійснюється на підставі заяв 
ДПС і головних управлінь ДПС та інших документів відповід-
но до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казначейської служби України, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
22.06.2012 р. №758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.07.2012 р. за №1206/21518. Розрахунково-касове 
обслуговування ДПС та головних управлінь ДПС здійснюєть-
ся Казначейством та головними управліннями Казначейства в 
областях, місті Києві відповідно до умов договорів, укладених 
згідно з вимогами Порядку № 758. Договори укладаються:

 ● ДПС із Казначейством;
 ● головними управліннями ДПС із головними управ-

ліннями Казначейства.
Порядок проходження та розподілу страхових ко-

штів. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, 
зараховуються на рахунки 3556 у розрізі відокремлених під-
розділів ДПС. Страхові кошти, які надійшли за день (з ура-
хуванням повернення помилково або надміру сплачених сум 
та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахун-
ки 3556 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС, наприкін-
ці операційного дня у регламентований час засобами про-
грамного забезпечення шляхом формування меморіальних 
документів перераховуються Казначейством на відповідні 
рахунки 3556 Головних управлінь ДПС з подальшим перера-
хуванням на відповідні рахунки 3556 ДПС на підставі дого-
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ворів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, 
укладених органами Казначейства з власниками рахунків. 

Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3556 
ДПС, наступного операційного дня засобами програмно-
го забезпечення розподіляються автоматично за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та 
перераховуються за призначенням – на рахунки, відкриті в 
Казначействі за балансовим рахунком 3554 «Рахунки держав-
них цільових фондів» на ім’я фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування відповідно 
до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуго-
вування, укладених Казначейством з власниками рахунків. 

У разі, якщо ДПС надала Казначейству розрахунковий до-
кумент на перерахування коштів з його рахунка 3556 на від-
повідний рахунок головного управління ДПС для здійснення 
повернення помилково або надміру сплачених сум та/або без-
підставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових 
коштів за видами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування здійснюється після перерахування коштів. 

За результатами розподілу страхових коштів Казначей-
ство щоденно формує відомість про розподіл страхових ко-
штів за видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. Казначейство відображає суми перерахованих 
страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

Порядок надання інформації про рух страхових ко-
штів. Казначейство щодня наступного робочого дня після 
зарахування страхових коштів на рахунки 3556 формує та 
передає до ДПС згідно з протоколом обміну інформацією між 
ДПС та Казначейством документи, зображені на рис. 7.1.

Казначейство щодня наступного робочого дня після за-
рахування коштів на рахунки 3554, відкриті на ім’я фондів 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахун-
ків в електронному вигляді із кваліфікованим електронним під-
писом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відпо-
відно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового 
обслуговування, укладених Казначейством з власниками ра-
хунків. Виписки з рахунків 3556 ДПС та з рахунків 3554, від-
критих на ім’я фондів загальнообов’язкового державного со-
ціального і пенсійного страхування, формуються власниками 
рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів 
«Клієнт казначейства – Казначейство» у відповідні терміни.
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Щомісяця головні управління ДПС проводять звірку над-
ходжень страхових коштів з головними управліннями Казна-
чейства. За результатами складається акт звірки надходжен-
ня страхових коштів. В свою чергу, ДПС, Казначейство та 
фонди загальнообов’язкового державного соціального і пен-
сійного страхування щомісяця проводять звірку надходжень 
страхових коштів та за результатами складають загальний акт 
звірки надходження страхових коштів у 5 примірниках. ДПС 
та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пен-
сійного страхування отримують в Казначействі по одному під-
писаному примірнику акта звірки. 

Порядок розподілу страхових коштів за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання. Страхові кошти, акумульовані на централізованих 
рахунках податкових органів, автоматично перераховують-
ся не пізніше наступного операційного дня після їх зараху-
вання на централізовані рахунки Пенсійного фонду, фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
на рахунки Накопичувального пенсійного фонду, а у випад-

Оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 
ДПС, у розрізі відокремлених підрозділів ДПС та головних 
управлінь ДПС в електронному вигляді 

Відомості про рух страхових коштів на аналітичних 
рахунках у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді 
технологічного файла @E 

Відомість про розподіл страхових коштів за видами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування в електронному вигляді 

Звіт про надходження страхових коштів на рахунки ДПС та 
звіт про надходження страхових коштів на рахунки 
головних управлінь ДПС (у розрізі відокремлених 
підрозділів ДПС) в електронному вигляді 

Виписки з рахунків головних управлінь ДПС (в розрізі 
відокремлених підрозділів ДПС) у вигляді електронного 
реєстру розрахункових документів 

Документи 

Рис. 7.1. Документи, які щоденно подаються Казначейством до Державної 
податкової служби України після зарахування страхових коштів
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ках, передбачених законом, – недержавних пенсійних фон-
дів відповідно до визначених законом пропорцій.

Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки 
органів доходів і зборів страхових коштів здійснюється у 
порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну по-
даткову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фон-
дом та фондами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері казначейського об-
слуговування бюджетних коштів.

Із страховими коштами, акумульованими на рахунках по-
даткових органів, здійснюються операції, відображені на рис. 7.2.

Важливим елементом казначейського обслуговування 
коштів фондів загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування є те, що воно здійснюється на безоплатній 
основі. Зазначені фонди формуються і використовуються 
державними органами і за умови платного обслуговування 
їх коштів це призвело би до додаткових витрат і зниження 
ефективності їх функціонування. 

Нормативними документами визначено порядок повернен-
ня або зарахування у рахунок майбутніх платежів помилково 
або надміру сплачених сум єдиного внеску. Так, суми помилково 
або надміру сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок 

Повернення платникам єдиного внеску надміру 
або помилково сплачених сум 

Перерахування на рахунки Пенсійного фонду, 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, Накопичувального 
фонду, а у випадках, передбачених законом, –
недержавних пенсійних фондів відповідно до 
встановлених законом пропорцій розподілу за 
видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування Операції 

Повернення безпідставно стягнених сум єдиного 
внеску 

Рис. 7.2. Операції із страховими коштами,  
акумульованих на рахунках податкових органів
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майбутніх платежів або повертаються платникам у порядку і 
строки, визначені Порядком зарахування у рахунок майбутніх 
платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування або повернення надміру та/або помилково 
сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінан-
сів України від 16.01.2016 р. № 6, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 05.02.2016 р. за № 193/28323. У випадку над-
мірної сплати сум єдиного внеску на рахунки 3556 контролюю-
чим органом здійснюється зарахування цих коштів у рахунок 
майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до вста-
новленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної чер-
говості виникнення зобов’язань платника з цього платежу. Ви-
падки повернення коштів відображено на рис. 7.3.

Повернення коштів здійснюється на підставі заяви плат-
ника, яка подається до територіального органу ДПС, на раху-
нок якого помилково сплачено кошти у довільній формі із за-
значенням суми та напряму повернення. У заяві обов’язково 
зазначаються: найменування платника, код ЄДРПОУ (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи; реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (ідентифікаційний номер), причини повернення ко-
штів, суми платежу, що підлягають поверненню. До заяви 
платник обов’язково додає оригінал або копію розрахунково-
го документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що під-

Випадки  
повернення  
коштів 

Надмірної або помилкової сплати сум єдиного 
внеску та/або застосованих фінансових санкцій 
на відповідний рахунок 3556 

Помилкової сплати сум єдиного внеску та/або 
застосованих фінансових санкцій на 
невідповідний рахунок 3556 

Помилкової сплати сум єдиного внеску та/або 
застосованих фінансових санкцій на рахунок з 
обліку доходів бюджету 

Помилкової сплати податкових зобов’язань з 
податків, зборів, штрафних (фінансових) 
санкцій та пені, передбачених Податковим 
кодексом України, на рахунок 3556 

Рис. 7.3. Випадки повернення коштів
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тверджує сплату коштів єдиного внеску. Орган ДПС, у строк 
не більше ніж 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про-
водить перевірку наданої інформації. Заява залишається без 
задоволення у випадках, зображених на рис. 7.4.

У разі відмови в задоволенні заяви про повернення коштів 
єдиного внеску платнику органом ДПС надається повідомлення 
за підписом посадової особи із зазначенням причин відмови. 

У разі задоволення заяви про повернення коштів на під-
ставі даних інформаційної системи готується висновок про по-
вернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного 

внеску. На підставі висновку та у строк не пізніше ніж 3 робо-
чих дні з дня його реєстрації Головне управління ДПС оформ-
лює розрахунковий документ на повернення коштів з рахунку 
3556, на який їх було сплачено, та направляє його відповідно-
му Головному управлінню Казначейства. Головне управління 
на підставі розрахункового документа перераховує кошти за 
рахунок поточних надходжень за день з відповідного рахунку 
3556 на рахунок платника, зазначений у заяві. У разі немож-
ливості здійснення повернення коштів одноразово на загальну 
суму, Головне управління ДПС оформлює відповідні розрахун-
кові документи на повернення коштів частковими сумами. 

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників 
єдиного внеску, відкриті в банках або органах Казначейства, 
з яких вони надійшли. Платникам, які сплатили кошти єди-

Випадки  
незадоволення  

заяв 

невідповідність заяви формі, визначеній 
Порядком № 6 

недостовірність викладеної у заяві 
платника інформації 

подання заяви не за місцем обліку надміру 
та/або помилково сплачених сум єдиного 
внеску 

наявність у платника заборгованості зі 
сплати єдиного внеску та/або фінансових 
санкцій 

Рис. 7.4. Випадки незадоволення заяв
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ного внеску готівкою, повернення коштів здійснюється на 
рахунки, зазначені ними у заяві.

У разі якщо дата повернення платникам коштів припадає 
на два останніх робочих дні поточного місяця, то таке повер-
нення переноситься на перший робочий день наступного місяця.

За недостатності або відсутності коштів на рахунку Голов-
ного управління ДПС його підкріплення здійснюється на під-
ставі рішення ДПС для перерахування коштів з відповідного 
рахунка, відкритого в Казначействі України до розмежування 
цих коштів за видами загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування. Підставою для прийняття рішення щодо 
підкріплення коштами є звернення Головного управління ДПС.

Направлення звернення для підкріплення коштами не є 
підставою для призупинення операцій з повернення коштів 
за рахунок поточних надходжень за день у цілому по регіону 
за відповідним видом надходжень.

На підставі прийнятого рішення ДПС України оформлює 
розрахункові документи на перерахування необхідної суми ко-
штів відповідному Головному управлінню ДПС для здійснення 
повернення та передає їх для виконання Казначейству Украї-
ни. Казначейство на підставі розрахункових документів ДПС до 
здійснення розподілу коштів за видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування перераховує необхідні 
суми у межах поточних надходжень за день за відповідним ви-
дом надходжень, на рахунок Головного управління ДПС. 

У разі недостатності або відсутності надходжень за попере-
дній день на рахунку 3556 для здійснення повернення коштів 
протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення ДПС 
направляє звернення до Пенсійного фонду України та/або фон-
дів загальнообов’язкового державного соціального страхування 
за частиною платежу, що надміру та/або помилково перерахова-
на до відповідного фонду. Пенсійний фонд України та/або фон-
ди загальнообов’язкового державного соціального страхування у 
термін не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання звернення 
оформлюють розрахункові документи на перерахування необ-
хідної суми коштів на рахунок 3556 органу ДПС для подальшо-
го повернення коштів та надають їх до Казначейства України. 
У разі ненадання підкріплення протягом 5 робочих днів після 
отримання звернення Пенсійний фонд України та/або фонди 
загальнообов’язкового державного соціального страхування пись-
мово інформують ДПС про причини невиконання звернення.

Невикористана сума наданого підкріплення Пенсійного 
фонду України та/або фондів загальнообов’язкового держав-
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ного соціального страхування протягом наступного робочого 
дня після здійснення операцій з підкріплення повертається 
відповідним фондам.

7.2. Обслуговування видатків фондів  
соціального страхування

Окремим напрямком у діяльності органів казначейства 
є обслуговування видатків фондів соціального страхування. 
За змістом соціальне страхування – охоплює систему заходів 
щодо матеріального забезпечення громадян в старості, на ви-
падок захворювання чи втрати працездатності в працездат-
ному віці, на випадок безробіття, підтримки материнства й 
дитинства, охорони здоров’я громадян, при виході на пенсію 
тощо. Соціальне страхування виражає економічні відносини, 
що виникають в процесі розподілу та перерозподілу валового 
внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошо-
вих коштів та їх використання для забезпечення та захисту 
громадян у разі настання певних страхових випадків.

Однією з ланок фінансової системи держави є фонди фі-
нансових ресурсів цільового призначення, необхідність ство-
рення та функціонування яких викликана потребою в надан-
ні певних соціальних гарантій населенню. В економічному 
аспекті – це створення та використання фондів фінансових 
ресурсів для задоволення економічних і соціальних потреб 
держави, підприємницьких структур, окремих громадян.

Державні цільові фонди можна розглядати як форму пе-
рерозподілу й використання фінансових ресурсів, які зна-
ходяться в розпорядженні центральних органів влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. Дані фонди мають цільове 
призначення, яке втілюється в чітко визначених джерелах 
утворення та напрямках використання коштів. За критері-
єм відносин із державним бюджетом державні цільові фонди 
поділяються на бюджетні й позабюджетні (рис. 7.5).

Як правило, цільові страхові державні фонди, як юри-
дичні особи, не можуть займатися іншою діяльністю, крім 
тієї, для якої їх створено. Фонди мають самостійні бюдже-
ти. Забороняється використовувати кошти фондів на цілі, не 
пов’язані з їх функціями. Управління страховими фондами 
здійснюється на паритетній основі представниками держа-
ви та суб’єктів соціального страхування (страхувальників і 
страховиків). Для забезпечення стабільності діяльності фонду 
створюється резерв страхових коштів. 
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Основними джерелами доходів фондів соціального стра-
хування є обов’язкові внески роботодавців та застрахованих 
осіб, асигнування та інші кошти. Порядок створення стра-
хових фондів регламентується законодавством України. Ви-
плати застрахованим особам здійснюються з періоду виник-
нення страхових випадків.

Бюджетним кодексом України передбачено казначейське 
обслуговування коштів фондів соціального страхування в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий по-
рядок, яким визначається процедура казначейського обслугову-
вання коштів Фонду соціального страхування України та Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, затверджено постановою Ка-
бінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 523 «Деякі 
питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування».

Державні цільові фонди 

Бюджетні цільові фонди – це 
грошові фонди, які входять до 
складу бюджету держави, 
формуються за рахунок чітко 
визначених джерел надходжень і 
забезпечують фінансування 
державних чи місцевих видатків 
за цільовим призначенням 

Позабюджетні цільові фонди – це 
грошові фонди, які не включені до 
складу бюджету держави, мають 
самостійні джерела надходжень, що 
використовуються тільки за 
цільовим призначенням незалежно 
від обсягів бюджетного 
фінансування 

Фонд соціального страхування 
України 

Фонд підтримки фермерських 
господарств 

Фонд соціального захисту інвалідів 

Державний фонд охорони 
навколишнього середовища 

Фонд розвитку підприємництва 

Інші фонди 

Пенсійний фонд України 

Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на випадок 
безробіття 

Рис. 7.5. Види державних цільових фондів  
за критерієм відносин із державним бюджетом
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Відповідно до цієї постанови Фонди соціального страху-
вання зобов’язані акумулювати страхові кошти для надання 
застрахованим особам страхових виплат і соціальних послуг 
на рахунках, відкритих в Казначействі.

У процесі казначейського обслуговування операцій, 
пов’язаних з використанням коштів фондів, може застосову-
ватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казна-
чейства – Казначейство» з використанням засобів криптогра-
фічного захисту інформації Казначейства. При застосуванні 
зазначеної системи дистанційного обслуговування обмін до-
кументами між фондами та органами Казначейства прово-
диться в електронному режимі.

Для здійснення операцій з коштами фондів в органах 
Казначейства відкриваються рахунки: 

 ● виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, 
її робочим органам: управлінням виконавчої дирекції 
Фонду областях, м. Києві, відділенням виконавчої ди-
рекції Фонду в районах і містах обласного значення;

 ● державній службі зайнятості: її центральному апа-
рату, центрам зайнятості обласним, Київському 
міському центру зайнятості, районним, міським, 
районним у містах і міськрайонним центрам зайня-
тості, Інституту підготовки кадрів і центрам профе-
сійно-технічної освіти, іншим установам, підприєм-
ствам, організаціям, утвореним службою, у порядку, 
встановленому законодавством.

З метою забезпечення виконання вимог постанови № 523 
органи Казначейства відкривають відповідним територіаль-
ним органам фондів за балансовим рахунком 3554 «Рахунки 
державних цільових фондів» рахунки, зображені на рис. 7.6.

Обслуговування виконавчої дирекції Фонду, її робочих 
органів і служби проводиться органами Казначейства відпо-
відно до умов укладених договорів про розрахунково-касове 
обслуговування.

Казначейство розподіляє кошти єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування відпо-
відно до пропорцій, визначених законодавством, з викорис-
танням засобів програмного забезпечення. Страхові кошти 
відповідно до встановлених законодавством пропорцій роз-
поділу автоматично перераховуються на рахунки фондів.

Перерахування коштів, зарахованих на відповідні ра-
хунки фондів, відкритих відділенням виконавчої дирекції 
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Фонду, та базовим центрам зайнятості, проводиться на кі-
нець операційного дня у регламентований час з використан-
ням засобів програмного забезпечення шляхом формування 
меморіальних документів відображено на рис. 7.7.

Органи Казначейства з використанням засобів програм-
ного забезпечення формують виписки з рахунків фондів за 
попередній операційний день і подають їх в електронному ви-
гляді виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам і службі.

Для перерахування коштів з рахунків фондів на рахунки 
відділень виконавчої дирекції Фонду та базових центрів за-
йнятості відповідно виконавча дирекція Фонду та її управ-

Перерахування коштів 
здійснюється 

На відповідні рахунки фондів, 
відкриті управлінням 
виконавчої дирекції Фонду та 
регіональним центрам 
зайнятості 

З рахунків управлінь виконавчої 
дирекції Фонду та регіональних 
центрів зайнятості на відповідні 
рахунки виконавчої дирекції Фонду 
та центрального апарату служби 

Рис. 7.7. Перерахування коштів, зарахованих на відповідні рахунки  
фондів та базовим центрам зайнятості

Рахунки 

рахунок 3554 для обслуговування коштів бюджету 
фонду (розподільчий) 

рахунок 3554 для обслуговування коштів на 
утримання територіальних органів фонду 

рахунок 3554 для обслуговування коштів, 
перерахованих для виплати допомоги по тимчасовій 
непрацездатності тощо, та виплат постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Рис. 7.6. Відкриття рахунків  
за балансовим рахунком 3554 «Рахунки державних цільових фондів»
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ління, центральний апарат служби та регіональні центри за-
йнятості подають органам Казначейства платіжні доручення, 
які наступного дня після здійснення операцій з перерахуван-
ня коштів фондів надають їм виписки з рахунків фондів із 
штампом органу Казначейства.

Для проведення витрат виконавча дирекція Фонду, її ро-
бочі органи та служба надсилають відповідним органам Каз-
начейства документи, наведені на рис. 7.8.

Органи Казначейства перевіряють подані виконавчою 
дирекцією Фонду, її робочими органами та службою докумен-
ти на відповідність вимогам законодавства та платіжні дору-
чення щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповіднос-
ті підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток 
виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та служби. За 
достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, 
відповідають виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та 
служба. У разі невідповідності дати подання платіжного дору-
чення даті, зазначеній у дорученні, у полі «Одержано банком» 
на всіх примірниках такого доручення обов’язково проставля-
ються дата його подання та підпис відповідального працівни-
ка органу Казначейства. Після проведення платежу на платіж-
ному дорученні ставиться відмітка «Оплачено».

У разі здійснення публічних закупівель виконавча ди-
рекція Фонду, її робочі органи та служба разом з платіжни-

Перелік 
документів 

Платіжні доручення на паперових та електронних 
носіях у кількості примірників, необхідній для 
всіх учасників безготівкових розрахунків, і 
реєстри платіжних доручень.  
При цьому застосовуються форма платіжних 
доручень, обов’язкові реквізити, строк дії та 
вимоги щодо їх заповнення, що визначені 
нормативно-правовими актами Національного 
банку України. 

Оригінали документів або їх копії, засвідчені в 
установленому порядку, що підтверджують 
цільове спрямування коштів. 

Рис. 7.8. Документи, які виконавча дирекція Фонду, її робочі органи  
та служба надсилають відповідним органам Казначейства  

для проведення витрат
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ми дорученнями подають органам Казначейства документи 
для проведення перевірки згідно з вимогами законодавства 
у сфері публічних закупівель.

Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба за-
безпечують правильність оформлення та заповнення реквізи-
тів платіжних доручень, заявок на видачу готівки та грошових 
чеків, цільове спрямування та використання коштів фондів.

Для проведення платежів виконавча дирекція Фонду, її 
робочі органи та служба подають відповідним органам Каз-
начейства окремі реєстри платіжних доручень, оформлені за 
фінансовими зобов’язаннями, відображених на рис. 7.9.

У разі застосування системи безготівкової виплати за-
робітної плати кошти перераховуються на поточні рахунки 
відповідно до платіжних доручень.

Для оформлення документів на отримання готівкових 
коштів для виплати працівникам фондів допомоги, госпо-
дарських витрат, які не можуть бути проведені безготівко-
вою оплатою, виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та 
служба подають органам Казначейства заявки на видачу го-
тівки у двох примірниках.

Після видачі готівки один примірник зазначеної заявки 
з відміткою «Оплачено» повертається виконавчій дирекції 
Фонду, її робочим органам, службі, другий примірник збе-
рігається в органі Казначейства. Заявки на видачу готівки 
виписуються виконавчою дирекцією Фонду, її робочими ор-

Фінансові зобов’язання  
виконавчої дирекції Фонду,  
її робочих органів та служби 

Соціальні виплати, виплата матеріального 
забезпечення, страхові виплати та надання 
соціальних послуг застрахованим особам 
(членам їх сімей, іншим особам), у яких 
виникає право на отримання соціального 
забезпечення, визначеного законодавством 

Оплата праці 
працівників фондів, 
нарахування на 

оплату праці, оплата 
комунальних послуг 
та енергоносіїв 

Інші 
платежі 

Рис. 7.9. Фінансові зобов’язання виконавчої дирекції Фонду,  
її робочих органів та служби, за якими оформляються  

окремі реєстри платіжних доручень
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ганами та службою на осіб, з якими в них укладено договори 
про повну матеріальну відповідальність та які мають право 
отримувати і видавати готівку.

Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба 
під час оформлення виплати заробітної плати, інших заохо-
чувальних і компенсаційних виплат повинні подавати пла-
тіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із 
заробітної плати та перерахованих у фонд оплати праці, по-
датків до бюджету і єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

Уповноважені особи виконавчої дирекції Фонду, її робо-
чих органів та служби на підставі належно оформлених чеків 
отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в устано-
вах банків органам Казначейства за балансовими рахунками 
групи 257 плану рахунків бухгалтерського обліку банків, за-
твердженого Національним банком.

Кошти на виплату готівки перераховуються органами 
Казначейства на рахунки групи 257 зазначеного плану рахун-
ків, відкриті в установах банків, на підставі заявок на видачу 
готівки, поданих виконавчою дирекцією Фонду, її робочими 
органами та службою. Для отримання готівки з рахунків гру-
пи 257 органами Казначейства виконавчій дирекції Фонду, її 
робочим органам і службі видаються грошові чекові книжки.

Для отримання грошової чекової книжки виконавча ди-
рекція Фонду, її робочі органи та служба із своїх рахунків про-
водять оплату її вартості відповідному банку. Після підтвер-
дження факту оплати (отримання копії платіжного доручення) 
орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку 
грошові чекові книжки та передає виконавчій дирекції Фон-
ду, її робочим органам і службі на підставі довіреностей. 

Кошти, що помилково зараховані на рахунки виконавчої 
дирекції Фонду, її робочих органів та служби, повертають-
ся ними у строки, встановлені законодавством. Повернення 
коштів проводиться органами Казначейства на підставі пла-
тіжних доручень виконавчої дирекції Фонду, її робочих орга-
нів і служби, у призначенні яких обов’язково зазначаються 
номер і дата документа, згідно з яким зараховано такі кошти.

Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба ма-
ють право в будь-який час до списання платежу з відповідного 
рахунка фонду відкликати платіжні доручення з органу Казна-
чейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликають-
ся лише у повній сумі. Для відкликання платіжного доручення 
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до органу Казначейства подається лист з підписом посадової 
особи виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів і служби, 
яка має право першого підпису на розрахункових документах.

Для здійснення операцій в іноземній валюті виконавча ди-
рекція Фонду, її робочі органи та служба відкривають рахунки в 
установі банку за відповідними балансовими рахунками згідно 
з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

Після відкриття в установі банку рахунка для обліку опе-
рацій в іноземній валюті виконавча дирекція Фонду, її робочі 
органи та служба подають відповідним органам Казначей-
ства довідку банку про відкриття такого рахунка.

Звіти про виконання бюджетів і кошторисів відповідних 
фондів складаються та подаються виконавчою дирекцією 
Фонду, її робочими органами та службою в установленому за-
конодавством порядку.

7.3. Формування і подання до органів Казначейства  
звітності цільовими фондами

Державні цільові фонди – Пенсійний фонд України, Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, Фонд соціального страхуван-
ня України та їх територіальні управління є суб’єктами бух-
галтерського обліку в державному секторі та відповідно до 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» 
складають та подають фінансову звітність, а згідно Порядку 
складання бюджетної звітності – бюджетну звітність. 

Фонди загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування подають місячну, квартальну (про-
міжну) та річну звітність до Державної казначейської служ-
би України та Міністерства фінансів України. Звіт про ви-
конання бюджету (кошторису) Фонду щокварталу надається 
також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету 
Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені 
Міністерством фінансів України.

Терміни подання фінансової звітності встановлені По-
рядком подання фінансової звітності, затвердженим По-
становою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 
№ 419. Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше пів-
річчя, дев’ять місяців) подається органами фондів не пізніше 
ніж 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварта-
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лом, а річна фінансова звітність – не пізніше ніж 15 березня 
року, що настає за звітним роком. Бюджетна звітність пода-
ється у терміни, встановлені для фінансової звітності.

Терміни подання звітності для фондів загально- 
обов’язкового державного соціального і пенсійного страху-
вання встановлюються органами Казначейства із застосу-
ванням автоматизованої системи «Є-Звітність».

Склад, форми, загальні вимоги до визнання і розкриття 
елементів фінансової звітності визначені Національним по-
ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. 
№ 1541. Її структурні елементи зображено на рис. 7.10.

Баланс ( форма 1-дс) 
Відображає узагальнені показники активів, зобов’язань і власного 
капіталу фондів, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського 
обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду.  

Звіт про фінансові результати ( форма 2- дс) 
Відображає інформацію про доходи, витрати і фінансові результати 
діяльності. 

Звіт про рух грошових коштів ( форма 3 - дс) 
Відображає рух грошових коштів протягом звітного року в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Звіт про власний капітал ( форма 4 - дс) 
Відображає інформацію про суми власного капіталу на початок та 
кінець року, зміни власного капіталу протягом звітного року, дефіцит 
чи профіцит, що склався в результаті діяльності. 

Примітки до річної фінансової звітності ( форма 5 - дс) 
Відображає оцінку та подальше розкриття окремих статей балансу, 
інформацію, яка не наведена у формах, але є обов’язковою для 
розкриття у фінансовій звітності, а також дає можливість здійснити 
додатковий аналіз статей звітності тощо. 

Додаток до приміток до річної фінансової звітності  
«Інформація за сегментами» ( форма 6 - дс) 

Відображає показники звітних сегментів, які підлягають окремому 
розкриттю у річній фінансовій звітності. 
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Рис. 7.10. Форми фінансової звітності
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Звіт про фінансові результати (форма 2- дс) складається 
з чотирьох розділів:

 ● Фінансовий результат діяльності.
 ● Видатки бюджету (кошторису) з функціональною 

класифікацією видатків та кредитування бюджету.
 ● Виконання бюджету (кошторису).
 ● Елементи витрат за обмінними операціями.

Проте Розділ IІ фондами не заповнюється.
Склад та порядок заповнення форм місячної, кварталь-

ної і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її еле-
ментів визначаються Порядком складання бюджетної звіт-
ності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 
звітності фондами загальнообов’язкового державного соці-
ального і пенсійного страхування, затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 р. № 44.

Цільовими фондами складається та подається місячна 
бюджетна звітність про заборгованість за бюджетними ко-
штами, квартальна і річна бюджетна звітність за формами, 
зображених на рис. 7.11.

Звіт про надходження та використання коштів загаль-
ного фонду (форма № 2д, № 2м) відображає отримані і ви-
користані фондами асигнування загального фонду бюджету. 
У звіті наводиться інформація про планові показники, про 
надходження коштів, касові видатки та залишки коштів на 
кінець звітного періоду. 

Ф
ор
м
и 

 
бю

дж
ет
но
ї з
ві
тн
ос
ті

 

Звіт про надходження та використання коштів загального 
фонду (форма № 2д, № 2м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м) 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  
(форма № 7д, № 7м) 

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду 

Рис. 7.11. Форми бюджетної звітності
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Дані про планові показники, про надходження коштів, 
касові видатки та залишки коштів на кінець звітного пері-
оду за коштами спеціального фонду наводиться у Звіті про 
надходження і використання інших надходжень спеціального 
фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м). 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (фор-
ма № 7д, № 7м) складається окремо за коштами загального та 
спеціального фондів, на підставі даних бухгалтерського обліку 
фонду та обліку фінансових зобов’язань в органах Державної 
казначейської служби України. У звіті наводяться дані про дебі-
торську та кредиторську заборгованість на початок року та на 
кінець звітного періоду, списану заборгованість протягом звіт-
ного періоду. Із загальної суми виділяється прострочена забор-
гованість та заборгованість, по якій не настав термін оплати.

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду скла-
дається фондами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного і пенсійного страхування про отримані надходження до 
бюджету фондів та видатки на забезпечення виконання по-
кладених функцій і утримання системи Фондів згідно з ко-
шторисом. Звіт складається із двох розділів.

У розділі I «Звіту про виконання бюджету Фонду» наво-
диться інформація про надходження до бюджету Фондів та 
видатки Фондів на забезпечення утримання системи і вико-
нання покладених функцій, залишок коштів на початок звіт-
ного року та кінець звітного періоду.

У звіті відображається сума доходів, отриманих за звіт-
ний період за власними надходженнями (страхові внески, ко-
шти, сплачені банками за користування тимчасово вільними 
коштами Фонду, інші власні надходження), трансфертами (ко-
шти Державного бюджету України, трансферти інших фондів 
загальнообов’язкового державного страхування, трансфер-
ти урядів іноземних держав та міжнародних організацій, інші 
трансферти) та іншими надходженнями. Крім того, з усієї суми 
надходжень до бюджету Фондів наводиться сума позик, отрима-
них за звітний період на покриття тимчасових касових розривів.

У складі витрат бюджету у звіті наводяться суми поточ-
них і капітальних видатків на забезпечення утримання систе-
ми Фондів, видатки на забезпечення виконання покладених 
функцій згідно із законодавством, на виплату пенсій та допо-
мог населенню, суми витрат з надання соціальних послуг. 

Із загальної суми витрат бюджету деталізується сума ви-
датків на забезпечення виконання покладених функцій за 
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джерелами надходжень, тобто проведення видатків для ви-
плати пенсій, допомог та інших виплат населенню, здійснених 
за рахунок власних надходжень, коштів загального та спеці-
ального фондів державного бюджету та трансфертів. Із загаль-
ної суми витрат бюджету окремо наводиться сума погашення 
позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів.

У розділі II «Звіту про виконання кошторису Фонду» про-
ставляється затверджена в кошторисі Фондів річна сума пла-
нового асигнування з урахуванням змін, унесених до коштори-
су протягом звітного періоду, на їх утримання, сума поточних і 
капітальних видатків в розрізі кодів економічної класифікації 
видатків бюджету. Подання звітності супроводжується лис-
том, в якому зазначаються перелік форм звітності. 

Консолідована звітність Фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального і пенсійного страхування є складовою 
частиною загальної консолідованої звітності, що складається 
Державною казначейською службою України, відповідно до 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», 
для отримання інформації про загальний майновий стан та ре-
зультати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.

7.4. Обслуговування органами казначейства  
інших клієнтів

Бюджетний кодекс України визначає, що казначейське 
обслуговування передбачає розрахунково-касове обслугову-
вання розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а та-
кож інших клієнтів відповідно до законодавства.

У випадках, передбачених законодавчими та іншими 
нормативно-правовими актами, за операціями, що не на-
лежать до операцій з виконання бюджетів підприємствами, 
установами, організаціями та фізичними особами – підпри-
ємцями в органах Казначейства відкриваються небюджетні 
рахунки. Види небюджетних рахунків показано на рис. 7.12.

Процедуру відкриття таких рахунків визначено у розді-
лі V Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казначейської служби України, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
22.06.2012 р. № 758. Цим Порядком передбачено докумен-
ти, які подають підприємства, установи, організації до ор-
ганів Казначейства для відкриття небюджетних рахунків. 
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На рис. 7.13 показано перелік документів, які юридичні осо-
би (підприємства, установи, організації) подають до органів 
Казначейства для відкриття небюджетних рахунків.

На рис. 7.14 перелік документів, які фізичні особи–під-
приємці подають до органів Казначейства для відкриття не-
бюджетних рахунів.

Небюджетні рахунки клієнтів відкриваються органами 
Казначейства відповідно до законодавства за розділом ба-
лансових рахунків 35 «Інші рахунки розпорядників бюджет-
них коштів та рахунки інших клієнтів».

Організаційні взаємовідносини між органами Держав-
ної казначейської служби України, бюджетними установами, 
відокремленими структурними підрозділами бюджетних уста-
нов, підприємствами, установами, організаціями та фізични-
ми особами–підприємцями у процесі казначейського обслуго-
вування небюджетних рахунків клієнтів, які відкриваються 
органами Казначейства у випадках, передбачених законо-
давчими та іншими нормативно-правовими актами, за опе-
раціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, 
крім рахунків фондів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування України та депозитних рахунків митних 
органів регламентує Порядок казначейського обслуговування 
небюджетних рахунків клієнтів, затверджений наказом Мініс-
терства фінансів України від 21.07.2014 р. № 770.

Небюджетні  
рахунки 

депозитні рахунки 

рахунки державних цільових фондів 

рахунки для операцій з коштами від 
приватизації майна, коштами фінансового 
резерву 

інші рахунки клієнтів за операціями, що не 
належать до операцій з виконання бюджетів 

рахунки для зарахування коштів єдиного 
соціального внеску, які підлягають 
розподілу за видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 

Рис. 7.12. Види небюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства
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При казначейському обслуговуванні небюджетних рахун-
ків клієнтів застосовуються поняття, які визначені Бюджет-
ним кодексом України, Законами України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» і «Про електронні 
довірчі послуги» та іншими нормативно-правовими актами.

Документи 

Копія паспорта, засвідчена 
підписами працівника органу 
Казначейства та фізичної 

особи – підприємця 

Картка із зразками 
підписів та відбитка 

печатки у двох 
примірниках 

Заява про 
відкриття 
рахунків 

Рис. 7.14. Документи для відкриття небюджетних рахунків  
фізичних осіб–підприємців

Документи 

1. Заява про відкриття рахунків установленого зразка за підписом
керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким
відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із
зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та
другого підписів.

2. Копія належним чином зареєстрованого (затвердженого)
установчого документа, засвідчена в установленому
законодавством порядку, з урахуванням наступних особливостей:

– не подається в паперовій формі юридичними особами,
установчі документи яких оприлюднені на порталі
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань;

– не потребує засвідчення у випадках його затвердження
розпорядчими актами Президента України, органу державної
влади чи місцевого самоврядування;

– не подається клієнтами, які діють на підставі законів.

3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки і перелік
рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці
(тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.

Рис. 7.13. Документи для відкриття небюджетних рахунків  
юридичними особами
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У процесі казначейського обслуговування небюджетних 
рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанцій-
ного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» з 
використанням засобів криптографічного захисту інформа-
ції Державної казначейської служби України. 

У разі застосування системи Казначейства між клієнта-
ми та органами Казначейства здійснюється обмін докумен-
тами в електронному вигляді, в тому числі електронними 
документами. Органи Казначейства зобов’язані зараховува-
ти на небюджетні рахунки клієнтів кошти, що надійшли за 
електронними розрахунковими документами протягом опе-
раційного дня, у день їх отримання.

Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти 
подають органам Казначейства платіжні доручення у електро-
нній та паперовій формі у кількості примірників, необхідній для 
всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов’язкові 
реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх запо-
внення визначаються Національним банком України.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі рек-
візити, передбачені його формою. Реквізит «Призначення 
платежу» платіжного доручення заповнюється з урахуванням 
вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну 
інформацію про платіж та документи, на підставі яких здій-
снюється перерахування коштів отримувачу.

Примірник платіжного доручення (незалежно від спосо-
бу його виготовлення), який залишається в органах Казна-
чейства, має містити відбиток печатки (якщо картка зі зраз-
ками підписів та відбитка печатки клієнта містить відбиток 
печатки) і підписи відповідальних осіб. Для клієнтів, які є 
суб’єктами господарювання, організаціями та не утримують-
ся за рахунок бюджетних коштів, використання печатки від-
повідно до законодавства не є обов’язковим.

Органами Казначейства перевіряються подані клієнтом 
платіжні доручення щодо повноти заповнення всіх необхід-
них реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб 
та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким на-
дано право розпорядження рахунками та підписання пла-
тіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і 
відбитка печатки, які наведені в картці зі зразками підписів 
та відбитка печатки. Органи Казначейства перевіряють за-
повнення реквізиту «Призначення платежу» на відповідність 
вимогам, визначеним законодавством.
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За правильність оформлення та достовірність інформа-
ції, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають клієн-
ти. Органи Казначейства не відповідають за недостовірність 
змісту платіжного доручення, оформленого клієнтом, а також 
за порушення порядку нарахування і несвоєчасність сплати 
клієнтом податків і зборів.

Органи Казначейства приймають до виконання платіж-
ні доручення клієнтів на проведення платежів з небюджетних 
рахунків виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

Клієнт має право в будь-який час до списання платежу 
з небюджетного рахунку відкликати платіжні доручення з 
органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручен-
ня відкликаються лише в повній сумі. Для відкликання пла-
тіжного доручення до органу Казначейства надається лист 
за підписом посадової особи клієнта, яка має право першого 
підпису на розрахункових документах.

У разі необхідності надання підтвердних документів для 
проведення платежів з небюджетних рахунків клієнтів у ви-
падках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами, клієнти разом із платіжними дорученнями 
надають до органів Казначейства відповідні документи.

Органи Казначейства після перевірки наявності необхід-
ного переліку документів та відповідності їх вимогам законо-
давства проводять платежі з небюджетного рахунка клієнта.

У разі, якщо платежі належать до закупівель відповідно 
до законодавства у сфері закупівель, клієнти разом з платіж-
ними дорученнями подають до органів Казначейства доку-
менти для здійснення перевірки згідно з вимогами законо-
давства у сфері закупівель.

Існують випадки, при яких платіжне доручення не при-
ймається органом Казначейства та повертається не пізніше 
наступного робочого дня клієнту без виконання (рис. 7.15).

Кошти, що помилково зараховані на небюджетні ра-
хунки клієнтів, повертаються ними у строки, встановлені 
законодавством. Повернення коштів здійснюється органа-
ми Казначейства на підставі платіжних доручень клієнтів, у 
призначенні яких обов’язково зазначаються номер та дата 
документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

Для оформлення документів на отримання готівки з не-
бюджетних рахунків клієнти подають до органів Казначей-
ства заявку на видачу готівки у 2-х примірниках. На під-
ставі перевіреної заявки на видачу готівки грошові чеки на 
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отримання готівки перевіряються органами Казначейства в 
частині повноти заповнення всіх необхідних реквізитів і на 
відповідність даним, зазначеним в заявці на видачу готівки, 
та підписуються відповідальними особами органів Казначей-
ства. Клієнти забезпечують правильність оформлення та за-
повнення реквізитів заявок на видачу готівки та грошових 
чеків, цільове спрямування та використання коштів.

На підставі заявок на видачу готівки кошти перерахову-
ються органами Казначейства на поточні рахунки, відкриті 
в установах банків на ім’я органів Казначейства за балан-
совими рахунками групи 257. Уповноважені особи клієнтів 
на підставі належно оформлених грошових чеків отримують 
готівку в установі банку, у якому відкрито рахунок групи 257 
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неправильне заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б 
одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо 
оформлення платіжного доручення 

неподання або подання неповного переліку документів щодо 
здійснення процедури закупівель відповідно до 
законодавства або у разі невідповідності вимогам, 
встановленим законодавством, щодо їх оформлення 

відміна процедури закупівлі; набрання законної сили 
рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі 
недійсними; призупинення процедури закупівлі; наявність 
відповідного рішення органу оскарження відповідно до 
законодавства у сфері закупівель 

відсутність підтвердних документів, надання яких разом з 
платіжним дорученням передбачено нормативно-правовими 
актами, або закінчення строку дії цих підтвердних 
документів 

подання платіжного доручення до органу Казначейства з 
порушенням норм законодавства, або якщо документ не може 
бути виконано відповідно до законодавства 

відсутність або недостатність залишку коштів на 
відповідному рахунку

Рис. 7.15. Випадки повернення органом Казначейства  
платіжного доручення
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для обліку коштів, що перераховуються органами Казначей-
ства для здійснення виплат готівкою.

Органи Казначейства з використанням засобів програм-
ного забезпечення формують за попередній операційний 
день виписки з небюджетних рахунків та надають їх клієн-
там в електронному та паперовому вигляді. На виписці з не-
бюджетних рахунків у паперовому вигляді проставляється 
штамп органу Казначейства.

За зверненням клієнта органи Казначейства надають 
виписки з небюджетних рахунків в електронному вигляді з 
накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі необхідності проведення розрахунків в іноземній 
валюті за операціями, які мають здійснюватись за небюджет-
ними рахунками у випадках, передбачених законодавчими 
та іншими нормативно-правовими актами, клієнти відкри-
вають рахунки в установах банків за відповідними балан-
совими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових 
актів Національного банку України. Після відкриття в уста-
нові банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті 
клієнти подають до відповідних органів Казначейства довід-
ку банку про відкриття рахунку на їх імена.

Для здійснення розрахунків в іноземній валюті клієнти 
подають до органів Казначейства платіжні доручення на пе-
рерахування коштів у національній валюті для закупівлі іно-
земної валюти на міжбанківському валютному ринку України 
з небюджетних рахунків на відповідні рахунки в установах 
банку. Невикористаний залишок коштів у національній валю-
ті України зараховується на відповідний рахунок, з якого про-
водилося перерахування для придбання іноземної валюти.

Для підвищення рівня фінансово-бюджетної дисциплі-
ни розпорядників (одержувачів), що має сприяти уникнен-
ню тривалого відволікання бюджетних коштів КМУ затвер-
див постанову «Деякі питання здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати това-
рів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 
04.12.2019 р. № 1070. Постанова визначає, що розпорядни-
ки (одержувачі) бюджетних коштів у договорах про закупів-
лю за бюджетні кошти можуть передбачати попередню опла-
ту для товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та 
державними контрактами (договорами) на строк не більше 
12 місяців. Розмір та строк попередньої оплати в межах вка-
заного строку, кількість платежів, визначають головні роз-
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порядники бюджетних коштів виходячи із необхідності, яку 
обґрунтовують, зокрема: реальним станом поставки товару, 
виконання робіт, надання послуг; помісячним розподілом бю-
джетних асигнувань; сезонністю робіт, циклом виробництва.

Однією з вимог Постанови є те, що попередню оплату за 
капітальними видатками та державними контрактами роз-
порядники і одержувачі бюджетних коштів здійснюють пе-
рераховуючи бюджетні кошти виконавцям робіт, постачаль-
никам товарів і надавачам послуг на небюджетні рахунки, 
відкриті на їх ім’я в органах Казначейства. В подальшому ці 
кошти мають використовуватись виконавцями робіт, поста-
чальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких 
рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю това-
рів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів орга-
нам Казначейства для здійснення платежів.

Таким чином, юридичним та фізичним особам–підприєм-
цям, які є виконавцями робіт або надавачами товарів і послуг 
за договорами про закупівлю, що передбачають оплату капіталь-
них видатків, необхідно відкривати окремі небюджетні рахунки 
для отримання бюджетних коштів передплати за такими дого-
ворами (контрактами), з дотриманням при цьому вимог чинного 
законодавства. А органи Казначейства здійснюють належний 
контроль за спрямуванням та використанням таких коштів.

Питання для самоконтролю

1. Яким чином здійснюється порядок відкриття рахун-
ків для зарахування страхових коштів?

2. Розкрийте порядок проходження та розподілу стра-
хових коштів.

3. Зазначте порядок надання інформації про рух стра-
хових коштів.

4. Як здійснюється розподіл страхових коштів за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування?

5. Назвіть операції, які здійснюються із страховими 
коштами, акумульованих на рахунках податкових органів.

6. Які документи виконавча дирекція Фонду, її робочі 
органи та служба надсилають відповідним органам Казна-
чейства для проведення витрат?

7. Назвіть види небюджетних рахунків, відкритих в 
органах Казначейства.
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8. Які документи подають до органів Казначейства 
підприємства, установи, організації та фізичні особи – під-
приємці для відкриття небюджетних рахунків?

9. Зазначте випадки повернення органом Казначей-
ства платіжного доручення.

10. Яка нормативно-правова база діє в сфері казначей-
ського обслуговування цільових фондів, інших клієнтів?

Рекомендована література

1. Ватаманюк-Зелінська У. З., Руденко Г. Б. Удосконалення 
програмно-технічних комплексів Державної казначейської служби 
України на сучасному етапі її становлення. Економіка і фінанси. 
2017. № 3. С. 13–20.

2. Курганська Е. І., Кублікова Т. Б. Система казначейства: 
управління фінансовими ресурсами: монографія. Одеса: ОНЕУ, 
2015. 323 с.

3. Шамрай Г. Окремі питання фінансової та бюджетної 
звітності у 2018 році. Казна України. 2018. № 8 (65). С. 18–22.

4. Юнацький М. О. Облікова політика Казначейства щодо ви-
конання бюджету. Глобальні та національні проблеми економіки. 
2018. Вип. 23. С. 592–595.

5. Заборовець К. Г. Методика організації виконання бюдже-
тів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 62–66.

6. Павлюк В. В., Олійник В. О. Державне казначейство Укра-
їни та його роль у бюджетному процесі. Східна Європа: економіка, 
бізнес та управління. 2018. Вип. 6 (17). С. 564–568.

7. Юхненко М. А. Організаційні напрями удосконалення ін-
ституційної моделі казначейської служби України. Аспекти публіч-
ного правління. 2018. Том 6. № 4. С. 39–47.

8. Сушко Н. І. Функції Державної казначейської служби Укра-
їни: методологічний та організаційний аспекти. Молодий вчений. 
2017. № 9 (49). С. 563–566.

9. Петлін І. В. Основи визначення та управління ризиками в 
казначейській системі. Науковий вісник Національного університе-
ту ДПС України (економіка, право). 2014. № 1 (64). С. 47–55.

10. Ульянченко Ю., Марченко Л. Роль Державної казначей-
ської служби України в забезпеченні дотримання вимог бюджетно-
го законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних ко-
штів. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 2.  
С. 195–201.



Розділ 8
ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

8.1. Облікова політика Державної  
казначейської служби України

Ефективна та раціональна організація бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах починається з розробки її об-
лікової політики. Вона передбачає вибір установою комплексу 
методичних прийомів, способів і процедур організації та ве-
дення бухгалтерського обліку з числа прийнятих у міжнарод-
ній практиці. Вагома частина управлінських рішень базують-
ся на фінансових розрахунках. Облік забезпечує ці розрахунки 
потрібною базисною інформацією, надає аналітичну орієнта-
цію щодо можливих наслідків та альтернатив, розкриває еко-
номічні наслідки раніше прийнятих рішень. Навіть тоді, коли 
рішення нещодавно прийняте і тільки починає втілюватися в 
життя, воно може відчутно впливати на бюджетний процес. 
Тому важливо забезпечити своєчасне інформування відпові-
дальних осіб про наслідки прийнятих рішень, що дасть змогу 
оперативно реагувати на інформація про наслідки прийнятих 
рішень, мінімізувати проблеми в рамках їх виконання. Роз-
робка та проведення дієвої облікової політики є нагальним пи-
танням діяльності усіх органів влади, в тому числі Державної 
казначейської служби України.

Роль облікової політики у бюджетному процесі виявля-
ється у кількох аспектах:

 ● по-перше, завдяки обліковій політиці забезпечують 
єдність даних бухгалтерського обліку та показників 
звітності для надання інформації користувачам. 
Облік забезпечує тісний зв’язок між прийнятими 
рішеннями та їхніми наслідками. Звіти про вико-
нання бюджету, які періодично складають для за-
цікавлених осіб, містять відомості про економічні 
наслідки раніше прийнятих рішень;
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 ● по-друге, оптимальна облікова політика дає можли-
вість забезпечити керівні кадри необхідною інфор-
мацією для прийняття обґрунтованих рішень та ви-
рішення конфліктних питань в рамках бюджетного 
процесу. Бухгалтерський облік важливий для поточ-
ного контролю за показниками бюджету, оскільки 
у будь-який момент він може дати відповідь на пи-
тання про обсяг наявних ресурсів бюджету, його за-
боргованість та ін. Це створює умови для побудови 
моделей прийняття рішень. 

Розвиток облікової політики в Україні відбувається в 
рамках реформи бухгалтерського обліку, орієнтиром для якої 
обрані Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського облі-
ку та складання фінансової звітності, зокрема у державному 
секторі. У відповідності до цих стандартів, облікова політика 
має забезпечувати високий рівень об’єктивності інформації у 
фінансовій звітності.

Користувачами економічної інформації бухгалтерського 
обліку є:

 ● органи Казначейства та їх структурні підрозділи (вну-
трішні користувачі), які використовують отриману ін-
формацію для планування, оцінювання та контролю 
над щоденними операціями органів Казначейства, а 
також для управління бюджетними коштами; 

 ● Міністерство фінансів України та його органи, інші 
органи законодавчої і виконавчої влади (зовнішні 
користувачі), які використовують інформацію для 
оцінювання минулих і майбутніх результатів вико-
нання державного та місцевих бюджетів.

На облікову політику Казначейства щодо бухгалтерського 
обліку виконання бюджетів впливають чинні нормативні акти 
з питань методології бухгалтерського обліку виконання бюдже-
тів, нормативно-правові акти, які регулюють бюджетні відно-
сини в Україні, а також нормативно-правові акти, які визнача-
ють статус Казначейства в системі електронних платежів НБУ.

Облікова політика Казначейства – це сукупність ви-
значених у межах чинного законодавства принципів, мето-
дів і процедур, що використовуються органами Казначейства 
для ведення бухгалтерського обліку, складання та надання 
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів. 
Облікова політика щодо виконання бюджетів реалізується у 
розрізі кількох напрямів (рис. 8.1).
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Завдяки ефективній обліковій політиці можливо забез-
печити повноту та достовірність операцій з обліку виконання 
бюджетів. Ця облікова політика має характеризуватись ста-
лістю (бути постійною впродовж тривалого періоду) та забез-
печувати: 

1) повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх 
операцій, здійснюваних органами Казначейства за 
звітний період; 

2) відображення в бухгалтерському обліку фактів бю-
джетних операцій виходячи з правової форми та еко-
номічного змісту; 

3) уніфікованість даних аналітичного і синтетичного об-
ліку, а також відповідність показників звітності із за-
писами на рахунках бухгалтерського обліку;

4) раціональне ведення бухгалтерського обліку з ураху-
ванням особливостей бюджетного процесу.

В основу облікової політики органів Казначейства по-
кладені базові принципи бухгалтерського обліку виконання 
державного та місцевих бюджетів (табл. 8.1), а також міжна-
родні принципи та вимоги щодо здійснення бухгалтерсько-

Основні напрями облікової політики 
Державної казначейської служби України 

план рахунків бухгалтерського обліку 

форми первинних документів, за якими не передбачені типові форми, а 
також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності (тобто 
управлінської звітності) 

інвентаризація рахунків, активів, зобов’язань та результатів виконання 
бюджетів, під час якої перевіряють та документально підтверджують їх 
наявність, стан та оцінку 

порядок здійснення контролю за бюджетними операціями 

правила документообігу і технологія опрацювання облікової інформації 

Рис. 8.1. Основні напрями облікової політики Державної  
казначейської служби України
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го обліку і фінансової звітності, визначені Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
та Національними положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в державному секторі.

Таблиця 8.1
Основні принципи бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Принцип Зміст принципу

законність відповідність правилам та процедурам, які передбачені законо-
давчими та нормативними актами

правильність сумлінне застосування прийнятих правил та процедур

достовірність
правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових 
операцій, проведених учасниками бюджетного процесу, з до-
триманням вимог відповідних нормативних актів

суттєвість 
(доречність)

корисність інформації для підготовки та прийняття економічних 
рішень; інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекру-
чення може вплинути на рішення користувачів інформації

безперерв-
ність

оцінювання активів здійснюється з урахуванням постійності 
процесу виконання бюджетів

повнота об-
ліку

всі операції з виконання бюджетів підлягають реєстрації на ра-
хунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків

дата операції
операції з виконання бюджетів реєструються в бухгалтерському 
обліку в момент проведення відповідних платежів, що відпові-
дає касовому методу ведення бухгалтерського обліку

прийнятність 
вхідного  
балансу

залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду ма-
ють відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду

незалежність відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів)

сталість
незмінність методів бухгалтерського обліку, крім випадків істот-
них змін у діяльності або в правовій базі. У такому разі має бути 
забезпечена порівнюваність зі звітами за минулі періоди

відкритість

інформація, яка враховується у бухгалтерському обліку та звіт-
ності, має бути достатньо зрозумілою і детальною, щоб уникну-
ти двозначності, правдиво відображати операції з необхідними 
поясненнями в записках. Звітність має бути чітко викладена і 
зрозуміла для користувачів

співставність
можливість визначення тенденцій виконання бюджету через 
порівняння інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і 
звітності за певний період часу

превалюван-
ня сутності 
над формою

відображення операцій відповідно до їх економічної суті, а не за юри-
дичною формою. Узагальнення інформації здійснюється не тільки за 
юридичними нормами, але й за її економічною ефективністю

своєчасність
забезпечення своєчасною інформацією користувачів, зокрема 
органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рі-
шення, оцінюють виконання бюджету, готують пропозиції щодо 
складання бюджету

послідовність постійне застосування обраного напряму та стандартів обліку
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За необхідності облікова політика Казначейства може 
зазнавати змін, однак такі зміни мають бути обґрунтованими 
та розкритими у звітності про виконання бюджетів. Зміни в 
обліковій політиці, які здійснюють суттєвий вплив на показ-
ники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані із 
зазначенням їхніх причин. Нову облікову політику застосову-
ють до подій та операцій з часу їхнього виникнення. 

У відповідності до п. 5 наказу Державної казначейської 
служби України від 17.11.2014 р. № 318 «Про затвердження 
Порядку організації роботи, функцій та завдань структурних 
підрозділів органів Казначейства з питань ведення обліку та 
складання звітності», облікова політика може змінюватися у 
випадках, якщо:

 ● цього вимагають нормативно-правові акти, які ре-
гулюють питання ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності в Україні;

 ● такі зміни дадуть змогу підвищити доступність та 
прозорість поданої у звітах інформації про вплив 
операцій, інших подій або умов на стан виконання 
бюджетів, результати виконання бюджетів або рух 
грошових потоків.

Не вважають зміною облікової політики: 
 ● нову облікову політику щодо операцій, які не є сут-

тєвими; 
 ● нову облікову політику щодо операцій, які відрізня-

ються по суті від попередніх і не здійснювалися ра-
ніше. 

8.2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджету

Облік та звітність є ключовими елементами управління 
бюджетним процесом. Ухвалення управлінських рішень ба-
зується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних. 
Обґрунтованість цих рішень залежить насамперед від по-
вноти і достовірності вихідної інформації, яка формується 
на базі обліку та звітності. Ухвалені рішення будуть дієвими 
тільки у тому разі, якщо вони своєчасні. Успішне виконання 
бюджетів усіх рівнів може бути забезпечене лише за чіткої 
організації бухгалтерського обліку та звітності, що є основою 
для прийняття управлінських рішень у бюджетній сфері. 
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Зважаючи на це, організація всебічного, повного й деталь-
ного обліку виконання бюджетів відіграє винятково важливу 
роль в організації бюджетного процесу.

Система обліку в органах Казначейства об’єднує 
бухгалтерський, бюджетний та управлінський облік (рис. 8.2). 
Вони ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, 
відрізняючись формою і періодичністю розрахунку даних. 

Бухгалтерський облік виконання бюджету – це сис-
тема нагляду, відображення, групування, узагальнення й 
контролю за кількісними та якісними показниками виконан-
ня бюджету. Він забезпечує відображення виконання через 
облік доходів, видатків, ресурсів бюджету, зобов’язань і роз-
рахунків та результатів, які виникають у процесі виконан-
ня бюджетів. Таким чином, бухгалтерський облік виконання 
бюджетів дає повне уявлення про виконання бюджетів усіх 
рівнів. На підставі даних бухгалтерського обліку складають 
фінансову звітність. 

З погляду науки управління система бухгалтерського об-
ліку охоплює такі складові елементи: суб’єкти, об’єкти, а та-
кож предмет діяльності (рис. 8.3).

Вид обліку Призначення 

Бухгалтерський 

Управлінський 

Бюджетний 

 забезпечення керівництва органів Державної казначейської 
служби України оперативною фінансовою та нефінансовою 
інформацією для управління бюджетними коштами, їхнього 
планування, управління ліквідністю субрахунків єдиного 
казначейського рахунку, оцінювання і контролю за використанням 
бюджетних коштів 

 своєчасне та повне відображення всіх операцій про виконання 
бюджетів, а також інших операцій, які здійснюються через 
рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби 
України, і не належать до операцій про виконання бюджетів 

 надання користувачам необхідної для прийняття управлінських 
рішень правдивої інформації про фінансовий стан, результати 
виконання та рух грошових коштів бюджетів 

Система обліку в органах 
Державної казначейської служби України 

 накопичення даних про доходи, видатки, кредитування (за 
вирахуванням погашення), фінансування бюджетів, а також для 
підсумування результатів виконання бюджетів 

Рис. 8.2. Система обліку в органах Державної казначейської служби України
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Суб’єктами бухгалтерського обліку виконання бю-
джетів є органи Казначейства, які у відповідності із зако-
нодавством спільно з міністерством фінансів встановлюють 
єдині правила та порядок ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності. Об’єктами бухгалтерського 
обліку виконання бюджетів є дохідна і видаткова частини 
бюджетів, а також ресурси та зобов’язання бюджетів, визна-
чення результату та інші заходи, що здійснюються у бюджет-
ному процесі. Предметом бухгалтерського обліку виконання 
бюджету є процес виконання бюджету, який відображає 
здійснювані через бюджет розподільчі відносини, порядок 
відображення в обліку руху бюджетних коштів з використан-
ням методологічного забезпечення системи обліку. 

Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
призначена для виконання таких основних завдань:

 ● дотримання принципів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності;

 ● забезпечення взаємозв’язку даних синтетичного і 
аналітичного обліку;

 ● своєчасного, повного й достовірного відображення 
в обліку за відповідними рахунками і параметрами 
операцій з виконання бюджетів, які здійснюються 
на підставі первинних документів клієнтів, орга-
нів, які мають право безспірного списання коштів, 
електронних і внутрішніх документів Казначейства, 
складених згідно з чинним законодавством;

 

 

Система бухгалтерського обліку 
виконання бюджетів 

Суб’єкти 

Об’єкти 

Предмет 
діяльності 

Органи Державної казначейської служби 

 доходи і видатки бюджетів 
 ресурси та зобов’язання бюджетів, результат виконання 
 інші заходи в бюджетному процесі 

 процес виконання бюджетів 
 порядок відображення в обліку руху бюджетних коштів 

Рис. 8.3. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів
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 ● щоденного завершення та звірки всіх облікових про-
цесів, реєстрів та документів, зокрема пов’язаних з 
надходженням і перерахуванням коштів у системах 
міжбанківських електронних платежів і внутрішній 
платіжній системі Казначейства; 

 ● складання щоденного балансу та автоматизованої 
перевірки відповідності даних аналітичного обліку 
даним балансу;

 ● відображення детальної інформації про кожну опе-
рацію з виконання бюджетів та параметри цих опе-
рацій, з можливістю їхнього відображення в агрего-
ваному вигляді у звітності з метою аналізу, контролю 
та управління;

 ● достовірного відображення в обліку і звітності руху 
бюджетних ресурсів, надання об’єктивної і порів-
няльної інформації про стан зобов’язань, активів, 
результатів виконання бюджетів, в тому числі у роз-
різі окремих органів Казначейства;

 ● накопичення і систематизації даних обліку в розрізі 
показників, необхідних для складання звітності. 

Найповніше сутність бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів виявляється в його функціях, які взаємопов’язані та 
доповнюють одна одну (рис. 8.4). Розглянемо їх детальніше. 

Наглядова функція бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів реалізується в процесі формування й використан-
ня фінансових ресурсів держави, зокрема виконанні бюдже-
тів усіх рівнів за доходами і видатками.

Функція відображення полягає у тому, що всі операції, 
які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, відобража-

 

 

Функції бухгалтерського обліку 
виконання бюджетів 

Наглядова Узагальнення Відображення 

Контрольна Аналітична 

Рис. 8.4. Функції бухгалтерського обліку виконання бюджетів
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ються у відповідних бухгалтерських документах. Зокрема, 
бухгалтерський облік забезпечує відображення детальної ін-
формації про контрагентів та параметри кожної операції з 
бюджетними коштами для складання внутрішніх звітів, не-
обхідних для аналізу й контролю виконання бюджетів.

Функція узагальнення реалізується під час всіх операцій 
за рахунками, результатом яких є баланс. Бухгалтерський об-
лік виконання бюджетів дає можливість відобразити операції 
з бюджетними коштами в агрегованому вигляді у звітності, 
що полегшує їх аналіз та контроль.

Отже, функції відображення та узагальнення забезпе-
чують кількісний та якісний облік виконання бюджетів усіх 
рівнів, а також змін, внесених до них у процесі виконання. 
Це дає можливість виявити відхилення від затверджених у 
бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни до бюджету чи 
кошторису видатків. Таким чином, через виконання зазна-
чених функцій органи влади забезпечують управління бю-
джетами всіх рівнів відповідно до покладених на них повно-
важень.

Контрольна функція бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів виявляє себе під час обліку надходжень доходів за 
їхніми видами та обліку виконання видаткової частини бю-
джету. Облік виконання бюджетів за видатками ведеться в 
розрізі відповідних відомств, установ й організацій, які утри-
муються за рахунок коштів бюджету. Це дає змогу відслідко-
вувати цільове використання коштів бюджету у відповіднос-
ті з бюджетними призначеннями. 

Бухгалтерський облік виконання бюджетів охоплює 
усі операції з бюджетними коштами за всіма рахунками з 
відображенням їх у бухгалтерських документах. Завдяки 
цьому виявляють порушення бюджетного законодавства, 
невиконання вимог щодо використання бюджетних ко-
штів. Таким чином бухгалтерський облік дає можливість 
запобігати крадіжкам, розтратам та іншим порушенням 
у виконанні бюджетів усіх рівнів. У цьому проявляється 
роль бухгалтерського обліку у забезпеченні збереженості 
бюджетних коштів.

Аналітична функція полягає у здійсненні на основі пер-
винних і зведених даних економічного аналізу наявності, 
стану і руху ресурсів бюджету із широким застосуванням 
економіко-статистичних методів і моделювання. Дані опера-
тивного та бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність є 
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головним джерелом інформації для економічного аналізу ви-
конання бюджету, джерелом, що забезпечує документальне 
обґрунтування аналітичних висновків. Використовуючи дані 
обліку та звітності, економічний аналіз водночас висуває ви-
моги щодо їх удосконалення, сприяє раціональній організації 
облікової роботи з метою отримання повноцінної достовірної 
економічної інформації про виконання бюджетів усіх рівнів.

Значення бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
різностороннє. 

По-перше, він слугує інструментом, який дає змогу ке-
рувати процесом виконання бюджетів, цільовим спрямуван-
ням бюджетних коштів і сприяє дотриманню фінансової дис-
ципліни. Це дає змогу забезпечити раціональність розподілу 
та перерозподілу національного доходу через бюджет. 

По-друге, бухгалтерському обліку виконання бюджетів 
належить важливе місце у бюджетному плануванні. Дані про 
виконання бюджетів за поточний рік та попередні періоди 
слугують базою для складання проекту бюджету на плановий 
рік. Від їхньої достовірності значною мірою залежить якість 
бюджету як основного фінансового плану.

По-третє, бухгалтерський облік і звітність мають осо-
бливе значення в розвитку фінансової науки. Результати 
будь-якого наукового дослідження мають практичну цінність 
тоді, коли вони базуються на реальних фактах економічної 
дійсності. Всебічне і виважене наукове оцінювання того чи 
іншого явища можливо здійснити тільки на основі повної і 
достовірної інформації. Узагальнення цієї інформації та її 
систематизація відбувається під час ведення обліку і скла-
дання звітності.

Значення бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
особливо зростає в періоди дефіциту бюджетних ресурсів. 
Головне завдання бухгалтерського обліку виконання бюдже-
тів у цей час – забезпечити чітке відображення операцій з ви-
користання бюджетних коштів, фінансову дисципліну в усіх 
органах управління, які виконують бюджет.

На відміну від підприємницької діяльності, у якій най-
важливішою метою є отримання прибутку, фінансова діяль-
ність держави спрямована на надання державних послуг. Це 
зумовлює особливості системи бухгалтерського обліку в бю-
джетній сфері, адже: по-перше, сума отримуваних бюджет-
ними установами доходів важлива лише тією мірою, в якій 
вона є джерелом покриття видатків; по-друге, видатки здій-
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снюють у загальнодержавних інтересах, а тому їх не оціню-
ють з погляду фінансової рентабельності. 

Особливості бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
можуть бути відображені таким чином: 

 ● складність бухгалтерського обліку, зумовлена ве-
ликою кількістю учасників бюджетного процесу, 
різноманітністю операцій та зв’язків. У ньому ві-
дображаються процеси формування доходів та здій-
снення видатків держави за одночасного дотриман-
ня принципу єдності каси та бухгалтерського обліку, 
консолідації бюджетних коштів на єдиному казна-
чейському рахунку; 

 ● відображення в обліку результатів виконання до-
хідної та видаткової частин бюджетів відповідно до 
щорічного Закону про Державний бюджет України 
та рішень органів місцевого самоврядування про 
місцевий бюджет; 

 ● опрацювання великої кількості операцій, пов’язаних 
з отриманням податків та зборів, здійсненням плате-
жів для забезпечення загальнодержавних інтересів; 

 ● формування доходів та фінансування видатків з од-
ночасним забезпеченням принципу єдності каси та 
консолідації бюджетних рахунків на єдиному казна-
чейському рахунку; 

 ● пов’язаність усіх операцій обліку завдяки єдиному 
плану рахунків та єдиній бюджетній класифікації; 

 ● забезпечення безперервності відображення опера-
цій та їх контролю завдяки автоматизованій системі 
реєстрації та обробки даних. 

8.3. Організація бухгалтерського обліку в органах  
Державної казначейської служби України

Правові засади регулювання, організації, ведення бух-
галтерського обліку виконання бюджетів та складання фі-
нансової звітності в органах Казначейства регламентуються 
Бюджетним кодексом України, наказом Державної казна-
чейської служби України від 28.01.2020 р. №21 «Про затвер-
дження Технологічного регламенту Державної казначейської 
служби за функцією № 3 «Ведення бухгалтерського обліку та 
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складання звітності» та наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 21.10.2013 р. № 885 «Про затвердження Положення 
про організацію бухгалтерського обліку і звітності про ви-
конання державного та місцевих бюджетів в органах Дер-
жавної казначейської служби України». Останній із названих 
нормативно-правових актів визначає та регулює єдиний ме-
тодологічний та організаційний порядок ведення бухгалтер-
ського обліку та складання звітності в органах Казначейства 
з виконання державного та місцевих бюджетів.

Органи Казначейства ведуть бухгалтерський облік і скла-
дають звітність у грошовій одиниці України. У випадку здій-
снення операцій в іноземній валюті вони відображаються в 
бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці Украї-
ни з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, уста-
новленим Національним банком України на дату здійснення 
операції або на останній день звітного періоду.

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів в 
органах Казначейства охоплює облік операцій на рахунках 
бюджетів, а також розпорядників й одержувачів коштів від-
повідних бюджетів. Застосування єдиної бюджетної класифі-
кації та аналітичних рахунків обліку бюджетних коштів за-
безпечує взаємозв’язок між обліком бюджетних коштів, який 
здійснюють органи Казначейства та розпорядники коштів.

Система бухгалтерського обліку організована таким чи-
ном, щоб детально відображати бюджетні операції в аналі-
тичному обліку та узагальнювати їх у синтетичному обліку. 
Організація бухгалтерського обліку має відповідати таким 
загальним вимогам:

 ● чітка документація обліку;
 ● дотримання послідовності обліку проведених опера-

цій на підставі відповідних документів;
 ● відображення записів здійснених операцій на ра-

хунках бухгалтерського обліку;
 ● суцільність обліку за охопленням операцій і безпе-

рервність у часі.

Ведення бухгалтерського обліку забезпечується системою 
методів. Під методом бухгалтерського обліку розуміють сукуп-
ність прийомів, які використовуються для одержання необхід-
них даних щодо виконання бюджетів. Методи бухгалтерського 
обліку виконання бюджетів відображені на рис. 8.5.
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Бухгалтерський облік про виконання державного та міс-
цевих бюджетів в органах Казначейства ведеться із застосу-
ванням програмного забезпечення, за допомогою якого в ав-
томатизованому режимі здійснюють накопичення, обробку, 
систематизацію та передачу інформації користувачам.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних 
має забезпечити відображення всіх операцій, достовірність 
інформації, збереження її в електронному вигляді, а також 
можливість здійснення подальшого контролю. Детальна ін-
формація про операцію фіксується на рівні аналітичного об-
ліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні 
містити обов’язкові параметри, визначені Казначейством.

Не рідше одного разу на місяць обов’язково здійснюєть-
ся перевірка тотожності даних аналітичних рахунків і відпо-
відних рахунків синтетичного обліку. За рахунками переві-
рочної відомості з даними відповідних рахунків щоденного 
оборотно-сальдового балансу відповідальні виконавці прово-
дять звірку аналітичного обліку із синтетичним. Свідченням 
проведеної звірки аналітичного обліку із синтетичним (даних 
перевірочної відомості з щоденним оборотно-сальдовим ба-
лансом) є накладені підписи посадових осіб органу Казначей-
ства – головного бухгалтера (його заступника). 

Органи Казначейства до настання терміну подання звіт-
ності відображають у бухгалтерському обліку операції після 
дати звітності (балансу) за плановими показниками, бюджет-
ними фінансовими зобов’язаннями, операції з виконання 
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Рис. 8.5. Методи бухгалтерського обліку виконання бюджетів
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бюджетів, обліку боргових зобов’язань держави, здійснені 
поза казначейським обслуговуванням, з метою забезпечення 
включення всіх операцій до місячної та квартальної звітності 
про виконання державного та місцевих бюджетів за відпо-
відний звітний період.

Після завершення бюджетного періоду в термін, визна-
чений Міністерством фінансів України, органи Казначейства 
відображають у бухгалтерському обліку операції після дати 
звітності (балансу) за плановими показниками, бюджетними 
зобов’язаннями, бюджетними фінансовими зобов’язаннями, 
операції з виконання бюджетів, обліку боргових зобов’язань 
держави, здійснені поза казначейським обслуговуванням, 
тощо, операції із закриття рахунків та визначення результа-
ту виконання Державного бюджету України за звітний пері-
од з метою забезпечення включення всіх операцій до річної 
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів 
за відповідний звітний період.

Регламент роботи органів Казначейства після завершен-
ня бюджетного періоду та на початку нового бюджетного 
періоду щороку затверджується наказом організаційно-роз-
порядчого характеру Казначейства за погодженням з Мініс-
терством фінансів України.

Підставою для бухгалтерського обліку операцій з вико-
нання державного та місцевих бюджетів в органах Казна-
чейства є первинні документи, які фіксують факти здійснен-
ня операцій. Ці документи можуть бути складені у паперовій 
формі та/або у вигляді електронних документів у формі, яка 
доступна для читання та виключає можливість внесення 
будь-яких змін. Первинні документи як у паперовій формі, 
так і в електронному вигляді для надання їм юридичної сили 
повинні мати обов’язкові реквізити, встановлені Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Документи, які не містять обов’язкових реквізитів, 
повертаються органами Казначейства без виконання клієн-
там, від яких вони надійшли.

Документи (незалежно від способу виготовлення), які по-
дають розпорядники і одержувачі бюджетних коштів та інші 
клієнти до органу Казначейства, мають бути особисто підпи-
сані уповноваженими особами клієнта, а їх підписи скріпле-
ні печаткою. Для клієнтів, які є суб’єктами господарювання, 
організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних ко-
штів, використання печатки відповідно до законодавства не 
є обов’язковим. На електронний документ накладається елек-
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тронний цифровий підпис відповідно до вимог законодавства 
про електронні документи та електронний документообіг. 

Первинні документи, регістри, які пройшли обробку, а 
також звітність підлягають обов’язковій передачі до архіву. 
Казначейство самостійно встановлює порядок формування 
та зберігання первинних документів, регістрів і звітності, 
що забезпечує їх сувору схоронність. У разі зберігання пер-
винних документів і регістрів в електронному вигляді органи 
Казначейства зобов’язані надавати їх копії на паперових но-
сіях на вимогу інших учасників операцій, а також контролю-
ючих та правоохоронних органів у межах їх повноважень, 
передбачених законодавством. Зберігання первинних доку-
ментів та регістрів, що пройшли обробку і були підставою для 
складання звітності, оформлення і передачу їх до архіву за-
безпечує керівник органу Казначейства.

Видача первинних документів, регістрів, звітності із 
структурних підрозділів з питань ведення бухгалтерського 
обліку та складання звітності та/або з архіву працівникам 
інших структурних підрозділів може проводитися тільки за 
рішенням керівника органу Казначейства або його заступ-
ника. Копії первинних документів, регістрів та звітів можуть 
бути вилучені тільки за рішенням відповідних органів, при-
йнятим у межах їх повноважень, відповідно до вимог зако-
нодавства України. Вилучення оригіналів таких документів 
та регістрів заборонене, крім окремих випадків, передбаче-
них законодавством. Обов’язковим є складання реєстру до-
кументів, що вилучаються у порядку, встановленому зако-
нодавством. Вилучення оригіналів первинних документів, 
регістрів бухгалтерського обліку та звітів здійснюється тільки 
за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх по-
вноважень, передбачених законодавством.

Постійне ускладнення бюджетного процесу висуває до 
бухгалтерського обліку як інформаційної системи виконання 
бюджету нові вимоги. Діюча на теперішній час система бю-
джетного обліку відповідає міжнародним принципам обліку 
і звітності. Детальна інформація про операцію фіксується на 
рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Дані цих 
рахунків мають бути тотожними відповідним рахункам син-
тетичного обліку.

Сформована за даними аналітичного і синтетичного облі-
ку інформація відображається у регістрах бухгалтерського об-
ліку операцій (відомості, книги, журнали, картки обліку тощо). 
Вони забезпечують хронологічне, систематичне чи комбіно-



Казначейська система250

ване накопичення, групування та узагальнення інформації з 
первинних документів. Записи у цих регістрах здійснюють на 
підставі первинних облікових документів. Контроль за пра-
вильністю відображення операцій в регістрах здійснюють осо-
би, які їх склали і підписали. Державна казначейська служба 
України розробляє і затверджує форми регістрів, порядок та 
спосіб реєстрації й узагальнення інформації в них. Регістри 
повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і 
підписи або інші кодовані знаки, що дають можливість іден-
тифікувати осіб, які їх склали. Доступ до регістрів бухгалтер-
ського обліку операцій має бути обмежений. 

Обов’язкові регістри аналітичного та синтетичного обліку 
операцій з виконання бюджетів, які ведуть органи Казначей-
ства, відображені на рис. 8.6. Розглянемо їх більш детально.

Інформацію про відкриті та закриті аналітичні рахунки 
установ та організацій, які обслуговуються в органах Казна-
чейства, вносять до книги реєстрації рахунків. У ній відо-
бражають порядковий номер операції, назву установи та ор-
ганізації, номер аналітичного рахунку та дату його відкриття 
або закриття.

З використанням таких елементів методу бухгалтерського 
обліку, як рахунок, подвійний запис і баланс було побудовано 
бухгалтерську модель функціонування системи електронних 
платежів Національного банку України. Казначейство є безпо-
середнім учасником Системи електронних платежів Національ-
ного банку України (СЕП НБУ). На підставі отриманих із СЕП 
НБУ даних, система бухгалтерського обліку виконання бюджетів 
забезпечує автоматичне щоденне формування балансу рахунків 
Казначейства за грошовими операціями. Принципи обліку – за-

Основні регістри аналітичного та синтетичного 
обліку операцій з виконання бюджетів 

Книги 
реєстрації 
рахунків 

Оборотно-сальдові 
відомості 

Сальдові відомості 

Оборотно-сальдові 
баланси 

Сальдові баланси 

Рис. 8.6. Регістри аналітичного та синтетичного обліку операцій  
з виконання бюджетів, обов’язкові для ведення органами  

Державної казначейської служби України
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конність, повнота та достовірність усіх операцій із виконання 
бюджетів в органах Казначейства із забезпеченням усіх правил 
бухгалтерського обліку та вимог відповідних нормативних актів. 

В оборотно-сальдових відомостях відображена інформа-
ція у розрізі всіх аналітичних рахунків про вхідні залишки на 
початок дня, дебетові та кредитові обороти за день, а також 
вихідні залишки на кінець операційного дня. Інформацію, 
що відображена в оборотно-сальдових відомостях, викорис-
товують для звірки відповідності підсумкових даних особо-
вих рахунків клієнтів.

Регістрами синтетичного обліку операцій з бюджетними 
коштами є оборотно-сальдовий і сальдовий баланси рахун-
ків. У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображають 
вхідні залишки коштів на початок дня, обороти за дебетом і 
кредитом за день та вихідні залишки на кінець дня по балан-
сових та позабалансових рахунках усіх класів. У ньому також 
відображають підсумки залишків та оборотів коштів за кож-
ним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахун-
ками. Оборотно-сальдовий баланс складається з метою пе-
ревірки правильності, достовірності та логічної погодженості 
показників проведених операцій.

Правильність складання оборотно-сальдового та сальдо-
вого балансів контролюють рівністю дебетових і кредитових 
оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої 
рівності є обов’язковою умовою для відкриття нового опера-
ційного дня в органі Казначейства.

При виявленні помилкових записів в бухгалтерському об-
ліку проводять їх виправлення. Порядок застосування коригу-
ючих бухгалтерських операцій для виправлення помилкових 
записів у бухгалтерському обліку до та після дати складання 
звітності встановлений Наказом Державної казначейської 
служби України від 17.11.2014 р. № 318 «Про затвердження 
Порядку організації роботи, функції та завдань структурних 
підрозділів органів Державної казначейської служби України 
з питань ведення обліку та складання звітності».

Виправлення помилкових записів у бухгалтерському об-
ліку залежить від часу виявлення їх у регістрах бухгалтер-
ського обліку. Помилкові записи, які виявлені після відобра-
ження операцій в щоденному оборотно-сальдовому балансі, 
виправляють зворотними записами за рахунками, за якими 
зроблені неправильні записи (методом зворотного сторно) та 
проведенням за відповідними рахунками правильних запи-
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сів. Для здійснення виправних проведень оформляють бух-
галтерську довідку, в якій зазначають: характер допущеної 
помилки (операція, яка має бути виправлена); кореспонден-
цію рахунків, за якими здійснені помилкові записи; суму, на 
яку зроблені помилкові записи; кореспонденцію рахунків, за 
якими необхідно здійснити правильні записи; суму, на яку 
необхідно здійснити правильні записи, та, за необхідності, 
іншу додаткову інформацію. Бухгалтерську довідку підписує 
працівник, який склав довідку, та після її перевірки – голо-
вний бухгалтер (заступник головного бухгалтера).

Помилкові записи за внутрішньоказначейськими операці-
ями виправляють шляхом формування меморіальних ордерів, 
які друкують у двох примірниках. Перший примірник меморі-
ального ордера підшивають у папку документів операційного 
дня, другий – використовують для внутрішнього контролю та 
підшивають у папку виправних меморіальних ордерів.

У полі «Призначення платежу» виправного меморіального 
ордера вказують реквізити документа (дату та номер), за яким 
зроблений невірний запис, а також зазначають інформацію 
щодо виправного проведення. Виправний меморіальний ор-
дер підписує відповідальний виконавець, який його сформу-
вав, та керівник (заступник керівника) структурного підрозді-
лу, якому підпорядковується відповідальний виконавець.

Самостійний структурний підрозділ органу Казначей-
ства, яким проведено виправлення помилкових записів у ре-
гістрах бухгалтерського обліку, повідомляє про це службовою 
запискою головного бухгалтера (заступника головного бух-
галтера).

Органи Казначейства мають право відображати у бухгал-
терському обліку операції після дати звітності (балансу), що на-
лежать до звітного періоду, але з певних причин не були відо-
бражені в бухгалтерському обліку на дату звітності (балансу).

Відображення у бухгалтерському обліку операцій після 
дати звітності (балансу) здійснюють шляхом проведення зво-
ротних записів (методом зворотного сторно) та/або шляхом 
проведення додаткових записів за відповідними рахунками 
бухгалтерського обліку. Ці проведення здійснюються після 
закінчення звітного періоду між датою звітності (балансу) та 
датою її затвердження (підписання) для складання достовір-
ної звітності про виконання бюджетів. Виправні та коригу-
ючі бухгалтерські проведення за попередній місяць здійсню-
ють кожного наступного місяця до 9-го числа включно, а за 
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квартал (коригування обліку до квартальної звітності) – з 12 
по 19 число включно. 

У бухгалтерському обліку операції після дати звітності 
(балансу) відображають датою проведення, а у звітності про 
виконання бюджетів відображають в попередньому звітному 
періоді. 

Операції після дати звітності (балансу), які здійснюються 
протягом бюджетного періоду за звітний місяць (квартал), в 
бухгалтерському обліку відображаються органом Казначей-
ства поточною датою (датою фактичного здійснення прове-
дення, тобто поточним операційним днем) та включаються 
до звітності про виконання бюджетів – за звітний період (мі-
сяць, квартал).

Операції після дати звітності (балансу), які здійснюють-
ся за звітний рік, в бухгалтерському обліку відображаються 
органом Казначейства останнім операційним днем звітного 
року, визначеним Регламентом роботи органів Казначейства 
після завершення бюджетного періоду та початку нового бю-
джетного періоду, і включаються до звітності про виконання 
бюджетів за звітний рік.

Органи Казначейства відображають у бухгалтерському 
обліку операції після дати звітності (балансу) за звітний мі-
сяць (квартал) не пізніше дати подання органом Казначей-
ства місячної (квартальної) звітності, якщо інше не передба-
чено законодавством.

Операції після дати звітності (балансу) за звітний рік 
після завершення бюджетного періоду органи Казначейства 
відображають у бухгалтерському обліку у визначений Мініс-
терством фінансів України термін з розрахунком, щоб вклю-
чити їх до звітності про виконання бюджетів за відповідний 
звітний період.

Операції після дати звітності (балансу) органи Казначей-
ства здійснюють за окремими рахунками Плану рахунків з 
метою відображення:

 ● змін, внесених до планових показників (на підставі 
довідок про внесення змін до розпису (помісячного 
розпису), кошторису, плану асигнувань та плану ви-
користання бюджетних коштів, отриманих від Мі-
ністерства фінансів України, фінансових органів, 
розпорядників та одержувачів коштів бюджетів);
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 ● змін до бюджетних зобов’язань та бюджетних фі-
нансових зобов’язань розпорядників бюджетних ко-
штів по завершенню звітного періоду;

 ● операцій за борговими зобов’язаннями держави в 
іноземній та національній валютах (на підставі до-
кументів Міністерства фінансів України та Націо-
нального банку України);

 ● операцій про виконання бюджетів, проведених в 
іноземній валюті через рахунки Казначейства та 
його територіальних органів, відкриті в установах 
банків (на підставі виписки банку);

 ● операцій, проведених розпорядниками бюджетних 
коштів в іноземній валюті (на підставі довідки про 
операції в іноземній валюті);

 ● операцій із визначення результату виконання дер-
жавного бюджету;

 ● відображення інших операцій про виконання бю-
джетів.

Для відображення у бухгалтерському обліку операцій 
після дати звітності (балансу) відповідальний виконавець 
структурного підрозділу органу Казначейства на підставі від-
повідних документів (розпоряджень, довідок, реєстрів тощо) 
формує та підписує меморіальний ордер. Ордер також підпи-
сує керівник (заступник керівника) структурного підрозділу 
Казначейства (органу Казначейства), якому підпорядкований 
відповідальний виконавець. При формуванні меморіальних 
ордерів за операціями після дати звітності (балансу), у полі 
«Призначення платежу» меморіального ордера обов’язково 
зазначають зміст операції, причину проведення та період, за 
який здійснюють зазначену операцію.

Структурні підрозділи органів Казначейства, які про-
водили операції після дати звітності (балансу), щоденно 
роздруковують реєстр меморіальних ордерів за попередній 
операційний день. Реєстр меморіальних ордерів передають 
структурному підрозділу з питань ведення бухгалтерського 
обліку та складання звітності для перевірки правильності та 
повноти відображення проведених операцій з даними регі-
стрів бухгалтерського обліку.

У виписках з рахунків, за якими були здійснені опера-
ції після дати звітності (балансу), окремою групою (відокрем-
лено) після проведень поточного операційного дня наводять 
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дані про операції після дати звітності (балансу) із зазначен-
ням ознаки, яка дає змогу ідентифікувати цю операцію за 
відповідний звітний період.

Із закінченням терміну відображення операцій після 
дати звітності (балансу) орган Казначейства формує саль-
довий баланс рахунків з урахуванням всіх проведених опе-
рацій, які відносяться до даного звітного періоду. Звітність 
про виконання державного та місцевих бюджетів за звітний 
період формують з урахуванням операцій, здійснених після 
дати звітності (балансу). Органи Казначейства забезпечують 
організацію контролю за правильністю відображення у бух-
галтерському обліку операцій після дати звітності (балансу).

Право підпису меморіальних документів за операціями 
про виконання бюджетів та інших клієнтів, які формують 
структурні підрозділи органів Казначейства, надається пра-
цівникам згідно з розпорядчим документом керівника органу 
Казначейства. Право підпису (без обмеження сумою опера-
ції) на меморіальних документах, які підлягають додатковому 
контролю, мають керівник, головний бухгалтер та їх заступни-
ки або уповноважені ними посадові особи. У випадку, якщо 
меморіальний документ підписала посадова особа органу Каз-
начейства, яка не має відповідних повноважень, на неї на-
кладають відповідальність згідно із законодавством України.

Надання посадовій особі права контрольного підпису не 
виключає можливості виконання нею (крім головного бухгал-
тера) функцій відповідального виконавця з визначеного кола 
операцій. У цьому випадку вона контролює документи за опе-
раціями, які виконують інші працівники. На одну посадову 
особу органу Казначейства України не може бути покладене 
виконання усіх функцій щодо проведення операції, починаю-
чи з її ініціювання до відображення в бухгалтерському обліку.

Для перевірки достовірності підписів посадових осіб ор-
гану Казначейства на прийнятих до виконання меморіальних 
документах відповідальні працівники повинні мати зразки їх 
підписів. При надходженні до структурного підрозділу з пи-
тань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
первинних документів на здійснення операцій з виконання 
бюджетів відповідальний працівник перевіряє їх на правиль-
ність оформлення та наявність усіх обов’язкових реквізитів, 
необхідних для здійснення операції. Після перевірки первин-
ний документ надають відповідному працівникові для про-
ведення операції.
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Складанню річного звіту про виконання бюджетів має 
передувати обов’язкова інвентаризація рахунків, відкри-
тих в Казначействі та його територіальних органах, активів, 
зобов’язань та результатів виконання бюджетів. Під час її про-
ведення перевіряють і документально підтверджують їх наяв-
ність, стан та оцінку. Відповідальність за організацію інвента-
ризації покладають на керівника органу Казначейства. Об’єкти 
та строки проведення інвентаризації визначає керівник органу 
Казначейства, крім тих випадків, коли проведення інвентари-
зації є обов’язковим, а також не раніше 1 листопада звітного 
року перед складанням річної звітності. Для проведення інвен-
таризації згідно з розпорядчим документом керівника органу 
Казначейства створюють інвентаризаційну комісію. За резуль-
татами інвентаризації органи Казначейства вживають заходів 
щодо врегулювання виявлених розбіжностей. 

8.4. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 
Казначейства. Порядок відкриття та закриття рахунків.

У бухгалтерському обліку інвентаризаційні різниці відо-
бражають після затвердження керівником Казначейства про-
позицій інвентаризаційної комісії у тому місяці, в якому була 
закінчена інвентаризація, однак не пізніше звіту за грудень.

Бухгалтерські рахунки є важливим джерелом різносто-
ронньої економічної інформації, необхідної для оперативного 
управління і контролю діяльності будь-якої установи. Ця ін-
формація необхідна також для керівних органів господарсько-
го управління, кредитних установ, податкових органів тощо. 

Усі розрахунково-касові операції з виконання держав-
ного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів відо-
бражаються на рахунках, відкритих в органах казначейства. 
Обслуговування цих рахунків відіграє важливу роль в упо-
рядкуванні платіжно-розрахункових відносин при виконанні 
бюджетів та контролі за дотриманням і забезпеченням дер-
жавної фінансової дисципліни.

Правила відкриття та обслуговування рахунків в орга-
нах Казначейства, а також взаємовідносини між органами 
Казначейства та клієнтами в процесі відкриття рахунків ви-
значені Порядком відкриття та закриття рахунків у націо-
нальній валюті в органах Державної казначейської служби 
України, затвердженим наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 22.06.2012 р. № 758.
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Рахунки, які відкривають в органах Казначейства, поді-
ляють на бюджетні та небюджетні (рис. 8.7). 

Бюджетними є рахунки, які відкривають для забезпе-
чення казначейського обслуговування державного і місцевих 
бюджетів.

Бюджетні рахунки поділяють на такі групи:
 ● бюджетні рахунки для зарахування надходжень 

(рахунки за надходженнями), призначені для зара-
хування доходів бюджетів, надходжень в частині 
повернення до бюджетів бюджетних позичок, фі-
нансової допомоги, наданої на поворотній основі та 

 

 

Бухгалтерські рахунки 
в органах Державної казначейської служби України 

Бюджетні рахунки Небюджетні рахунки 

Бюджетні рахунки для зарахування 
надходжень (рахунки за надходженнями) 

 рахунки для зарахування доходів бюджетів 
 рахунки надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок 
 рахунки фінансової допомоги, наданої на поворотній основі та кредитів (позик), у 

тому числі залучених державою або під державні (місцеві) гарантії 

Бюджетні рахунки для операцій з 
бюджетними коштами 

 особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів 
 реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів 
 спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів 
 рахунки одержувачів бюджетних коштів 
 рахунки для обліку операцій із загальнодержавними витратами та кредитування 
 рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами 

Інші бюджетні рахунки 

 депозитні рахунки 
 рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу 

за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
 рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування 
 рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву 
 інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання 

бюджетів 
 інші небюджетні рахунки 

Рис. 8.7. Бухгалтерські рахунки, які відкривають в органах  
Державної казначейської служби України
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кредитів, у тому числі залучених державою або під 
державні (місцеві) гарантії.

 ● бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджет-
ними коштами. Ці рахунки відкривають на початку 
нового бюджетного періоду. За бюджетними про-
грамами, які продовжують виконувати у наступно-
му бюджетному періоді та бюджетні призначення за 
якими передбачені у законі про Державний бюджет 
України або рішеннях про місцеві бюджети, викорис-
товують рахунки попереднього бюджетного періоду.

В органах Казначейства також відкривають рахунки 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державно-
го та місцевих бюджетів:

 ● реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних ко-
штів за коштами загального фонду;

 ● реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних 
коштів за коштами спеціального фонду. Ці рахунки 
відкривають окремо за кожним з видів надходжень: 
плата за послуги бюджетних установ, інші джерела 
власних надходжень бюджетних установ, субвенція 
з місцевого бюджету державному бюджету на вико-
нання програм соціально-економічного та культур-
ного розвитку регіонів, інші надходження спеціаль-
ного фонду;

 ● рахунки для здійснення витрат з погашення боргу 
та активних операцій державного бюджету;

 ● рахунки для обліку коштів державного бюджету, 
відкриті в установах банків;

 ● рахунки для обліку операцій із загальнодержавними 
витратами за коштами загального та спеціального 
фондів державного бюджету.

Усі відкриті органами Казначейства рахунки підлягають 
реєстрації в книзі відкритих рахунків. Порядок відкриття та 
закриття рахунків у національній валюті в органах Казна-
чейства визначає наказ Міністерства фінансів України від 
22.06.2012 р. № 758. Цей Порядок регламентує взаємовід-
носини між органами Казначейства і розпорядниками бю-
джетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, від-
окремленими структурними підрозділами розпорядників 
бюджетних коштів, підприємствами, установами, організа-
ціями і фізичними особами-підприємцями, а також органа-
ми, що контролюють справляння надходжень бюджету, та 
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органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (за-
криття) рахунків.

Процедура відкриття бюджетних рахунків для зараху-
вання надходжень.

На початку нового бюджетного року Казначейство цен-
тралізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування 
надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформа-
цію про відкриті рахунки доводять до територіальних орга-
нів Казначейства для подальшого інформування органів, які 
здійснюють контроль за справлянням платежів до бюджетів, 
а також відповідних фінансових органів і виконавчих орга-
нів відповідних рад за їх зверненням.

Управління (відділення) Казначейства на підставі інфор-
мації про відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, 
які контролюють справляння надходжень бюджету, подають 
головним управлінням Казначейства службові записки щодо 
відкриття (закриття) бюджетних рахунків за надходженнями 
з переліком надходжень державного та місцевих бюджетів, 
які справляються на відповідній території, у розрізі бюдже-
тів із зазначенням їх назви. Головні управління Казначейства 
проводять блокування рахунків за тими надходженнями, які 
не справляються на відповідній території.

Структурні підрозділи Казначейства та його Головні 
управління для відкриття рахунків за надходженнями пода-
ють службові записки щодо відкриття рахунків. На відповід-
ні структурні підрозділи формуються справи з юридичного 
оформлення рахунків, які містять службові записки щодо від-
криття (закриття) бюджетних рахунків, зразки підписів поса-
дових осіб, яким надано право підпису на платіжних докумен-
тах, або картки зі зразками підписів та відбитка печатки.

У випадку, якщо на початок бюджетного періоду відкри-
ті рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду, 
службові записки щодо відкриття таких бюджетних рахунків 
за надходженнями не складають.

Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального 
фонду власних надходжень бюджетних установ відкривають 
на ім’я бюджетних установ у розрізі кодів класифікації до-
ходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки 
відкривають одночасно з відкриттям відповідних спеціаль-
них реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних ко-
штів та їх відокремленим структурним підрозділам.
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Рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами 
відкривають на початок нового бюджетного періоду. При 
цьому за бюджетними програмами, виконання яких продо-
вжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та 
бюджетні призначення за якими передбачені у законі про 
Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бю-
джети, використовують рахунки попереднього бюджетного 
періоду.

При внесенні розпорядниками бюджетних коштів, їх від-
окремленими структурними підрозділами та одержувачами 
коштів змін до документів до органів Казначейства подають 
лише ті документи, до яких були внесені зміни. Документи 
подають не пізніше десяти днів з дня внесення до них змін.

Рахунки для здійснення операцій з бюджетними коштами 
відкривають зареєстрованим в установленому порядку юри-
дичним та фізичним особам відповідно до Плану рахунків бух-
галтерського обліку в державному секторі, Порядку відкрит-
тя аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню 
бюджетів в системі Державної казначейської служби Украї-
ни, затвердженого наказом Державної казначейської служби 
України від 27.12.2013 р. № 217, а також Порядку відкриття 
та закриття рахунків у національній валюті в органах Держав-
ної казначейської служби України, затвердженого наказом Мі-
ністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758.

Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Каз-
начейства у двох примірниках картку із зразками підписів 
та відбитка печатки. До картки включають зразки підписів 
осіб, яким відповідно до законодавства або установчих до-
кументів надане право розпорядження рахунками та підпи-
сання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих до-
кументів. До картки включають зразок відбитка печатки.

Право першого підпису належить керівнику, його за-
ступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може 
бути надане головному бухгалтеру та іншим особам, які ма-
ють право другого підпису. За відсутності у штатному розпи-
сі посади заступника керівника право першого підпису або 
тимчасове право першого підпису може бути надане іншим 
посадовим особам. Якщо у картці зразок підпису керівника 
не наведений, орган Казначейства має право витребувати 
письмове підтвердження надання права іншим особам роз-
поряджатися рахунком. Це підтвердження має бути засвід-
чене підписом керівника та відбитком печатки клієнта, якщо 
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документи, які підтверджують повноваження осіб, підписи 
яких включені до картки, не доводять такого права. 

Право другого підпису належить головному бухгалтеру 
та його заступнику або спеціалісту, на якого покладене ви-
конання обов’язків бухгалтерської служби. У випадку, якщо 
у штатному розписі клієнтів (крім бюджетних рахунків бю-
джетних установ) немає осіб, яким може бути надане пра-
во другого підпису, за рахунками таких клієнтів до органів 
Казначейства подають засвідчену в установленому порядку 
картку зі зразками підписів осіб, які мають право першого 
підпису, та відбиток печатки. При цьому у графі картки, яка 
призначена для зазначення посад осіб, які мають право дру-
гого підпису, роблять напис про те, що в штатному розписі 
таких осіб немає. 

Картку зі зразками підписів і відбитка печатки засвід-
чують у нотаріальному порядку або підписами керівника (за-
ступника керівника) та печаткою установи/організації, яка 
координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, 
або до складу якої входить. Картку установи, яка є головним 
розпорядником коштів державного бюджету, засвідчують 
підписом керівника та печаткою цієї установи. У населених 
пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчують уповнова-
жені на це посадові особи органів місцевого самоврядування.

картки із зразками підписів та відбитка печатки (Додат-
ки 3, 5, 7 до наказу МФУ від 22.06.2012 №758) перелік рахун-
ків (Додаток 8 до наказу МФУ від 22.06.2012 №758).

У випадку заміни хоча б одного з підписів або доповнен- 
ня хоча б одним підписом подають засвідчену в установ-
леному порядку нову картку із зразками підписів усіх осіб, 
які мають право першого або другого підпису. При звіль-
ненні та/або призначенні хоча б однієї з посадових осіб, 
що мають право першого та другого підписів, нову картку 
із зразками підписів та відбитком печатки подають про-
тягом п’яти робочих днів з дати такого звільнення та/або  
призначення. За правильність оформлення та достовір-
ність інформації, наведеної в картці, а також за своєчас-
ність внесення змін до картки відповідає клієнт.

Нову картку із зразками підписів та відбитка печатки у 
двох примірниках складають також у випадку призначення 
тимчасово виконуючого обов’язки керівника або головного 
бухгалтера. Ця картка має бути засвідчена у нотаріальному 
порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, 
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та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкова-
ний або до складу якої входить. У разі зміни керівника або 
головного бухгалтера клієнт зобов’язаний не пізніше наступ-
ного робочого дня повідомити листом про це відповідний ор-
ган Казначейства.

Якщо особі тимчасово надане право першого або друго-
го підпису, а також у випадку тимчасової зміни однієї з осіб, 
уповноважених керівником, до органів Казначейства пода-
ють у двох примірниках тимчасову картку із зразком підпису 
тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. 
Цю картку засвідчують підписами керівника, головного бух-
галтера та відбитком печатки, додаткового засвідчення вона 
не потребує. Однак, заборонено використання факсиміле 
при оформленні клієнтами карток із зразками підписів для 
проставляння на них зразків першого та другого підписів.

У картках і тимчасових картках із зразками підписів 
та відбитка печатки, а також в інших документах, які по-
дають для відкриття рахунків, проставляють гербову печат-
ку (за наявності) або відбиток печатки із найменуванням та 
ідентифікаційним кодом клієнта. Заборонено проставляти 
печатки, призначені для спеціальної мети (для пакетів, пере-
пусток, для фінансово-господарських документів, грошових 
документів тощо).

Якщо у зв’язку зі створенням нової установи, реоргані-
зацією, зміною найменування, підпорядкованості установи, 
спрацьованістю або втратою печатка тимчасово відсутня, 
то на підставі листа клієнта керівник (заступник керівника) 
органу Казначейства у резолюції до листа надає дозвіл на 
прийняття картки із зразками підписів без відбитка печат-
ки. Дозвіл надають на термін не більше 10 днів, а у випадку 
втрати печатки – не більше 30 днів.

Картки та тимчасові картки із зразками підписів та від-
битка печатки подають до органів Казначейства із супровід-
ним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має 
право першого підпису.

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками 
підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієн-
тами подають:

 ● копії сторінок паспорта громадянина України (або 
іншого документа, що посвідчує особу), які містять особисті 
дані (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, фото-
картка і дата її вклеювання, номер паспорта громадянина 
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України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату ви-
дачі та найменування органу, що видав документ, інформа-
цію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які 
зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підпи-
сів та відбитка печатки;

 ● копію документа, що містить реєстраційний номер 
облікової картки платника податків України (або ідентифі-
каційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб 
– платників податків та інших обов’язкових платежів) або но-
мер (та за наявності – серію) паспорта громадянина Украї-
ни, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
України, чи номер паспорта із записом про відмову від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків України в електронному безконтактному носії осіб, які 
зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підпи-
сів та відбитка печатки. Копії зазначених документів засвід-
чуються підписами їх власників та вчиненням напису «Згідно 
з оригіналом» відповідальною особою клієнта, яка засвідчує 
копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища 
та дати засвідчення копії;

 ● копії документів (наказ, протокол тощо), які підтвер-
джують повноваження зазначених у картці осіб та надання 
(тимчасового надання) права першого та другого підписів 
посадовим особам, що зазначені в картках із зразками під-
писів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим са-
мим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). 

Після відкриття відповідних рахунків до картки або 
тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки 
клієнт надає перелік рахунків, якими можуть розпоряджати-
ся вказані у картці або тимчасовій картці особи. Цей пере-
лік має бути засвідчений підписами осіб, яким надано право 
першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.

Перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазна-
чені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляють у 
випадку відкриття/закриття рахунків клієнтів та при пере-
оформленні картки (тимчасової картки) із зразками підписів 
та відбитка печатки клієнта.

Фізичні особи-підприємці для відкриття небюджетних 
рахунків подають до органів Казначейства аналогічний па-
кет документів. У цьому випадку допускається наявність 
лише одного підпису керівника. У заяві про відкриття рахун-
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ка в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначають 
інформацію про те, що клієнт не є платником єдиного вне-
ску. Для клієнтів, які є суб’єктами господарювання, органі-
заціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, 
використання печатки не є обов’язковим.

За умов реорганізації підприємства, установи, організа-
ції (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни 
найменування, підпорядкованості із зміною коду ЄДРПОУ, 
рахунки клієнта закривають. Для відкриття рахунків упро-
довж 10 днів з дня реєстрації нової юридичної особи або вне-
сення змін до відповідного органу Казначейства подають но-
вий пакет документів. 

При відкритті рахунків в органах Казначейства клієнти 
разом із раніше зазначеними документами подають також 
документи для надання доступу до автоматизованої системи 
подання електронної звітності. Форми цих документів розмі-
щені на офіційному веб-сайті Казначейства. Орган Казначей-
ства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта 
шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування 
з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 
Казначейства – Казначейство».

При отриманні документів на відкриття рахунків в орга-
нах Казначейства здійснюють їх перевірку на відповідність 
чинному законодавству. Після цього органи Казначейства не 
пізніше 3 робочих днів з дати подання заяви про відкрит-
тя рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки. Днем 
відкриття рахунків вважають дату, зазначену на заяві про 
відкриття рахунків у розділі «Відмітки органу Державної каз-
начейської служби України».

Справу з юридичного оформлення рахунків зберігають в 
органі Казначейства упродовж 10 років з моменту закриття 
рахунку.

Упродовж 3 робочих днів з дня проведення операції від-
криття (закриття) рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків 
у зв’язку із завершенням та початком бюджетного періоду 
та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому 
бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахун-
ків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) 
органи Казначейства подають про це повідомлення відповід-
ним органам доходів і зборів. До отримання органами Казна-
чейства повідомлення про взяття рахунка на облік органами 
доходів і зборів операції за цим рахунком здійснюють лише 
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із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатка-
ми та надання кредитів з бюджету на відкритих в органах 
Казначейства рахунках є дата реєстрації отриманого пові-
домлення, яке зберігається у справах з юридичного оформ-
лення рахунків, сформованих на кожного клієнта. Упродовж 
3 робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття 
рахунка на облік та закриття в органі доходів і зборів органи 
Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття 
(закриття) рахунків.

Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове 
обслуговування клієнтів відповідно до умов договорів. Такі 
договори укладають між органами Казначейства та розпо-
рядниками (одержувачами) бюджетних коштів для регулю-
вання правовідносин, пов’язаних з виконанням бюджетів.

Процедура закриття бюджетних рахунків
Процедуру закриття рахунків після закінчення бюджет-

ного періоду регламентують ст. 57 Бюджетного кодексу та 
Порядок відкриття та закриття рахунків у національній ва-
люті в органах Державної казначейської служби України. 
Усі відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання 
бюджету рахунки закривають не пізніше 31 грудня або на 
останній день іншого бюджетного періоду. 

Закриття бюджетних рахунків для зарахування над-
ходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у 
зв’язку з виникненням змін у складі видів надходжень або 
порядку їх зарахування, пов’язаних із змінами в законодав-
стві, проводять на підставі службових записок управлінь або 
відповідних структурних підрозділів головних управлінь та 
центрального апарату Казначейства.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, у тому числі 
рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних 
установ, закривають на підставі наданих клієнтами (власни-
ками рахунків) заяв про закриття рахунків у випадку:

 ● відсутності у поточному бюджетному періоді бю-
джетних асигнувань за відповідним кодом програм-
ної класифікації видатків та кредитування бюджету 
(кодом тимчасової класифікації видатків та креди-
тування місцевих бюджетів);

 ● ліквідації або реорганізації клієнта, зміни наймену-
вання, підпорядкованості. За наявності на рахунку, 
що закривається, залишків коштів орган Казначей-
ства на підставі платіжного доручення клієнта пе-
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рераховує такі залишки на інший відкритий цією 
установою рахунок, якщо інше не передбачено бю-
джетним законодавством.

У випадку реорганізації клієнта внаслідок приєднання, 
злиття, поділу, перетворення рахунок може бути закритий 
уповноваженим органом (правонаступником) за умови по-
дання таких документів:

 ● заяви про закриття рахунка;
 ● копії рішення уповноваженого установчими доку-

ментами органу клієнта, а в передбачених законом 
випадках, – копії рішення суду або відповідних ор-
ганів державної влади про припинення юридичної 
особи, засвідченої у нотаріальному порядку або ор-
ганом, який прийняв таке рішення;

 ● картки із зразками підписів і відбитка печатки упо-
вноваженого органу (правонаступника) та переліку 
рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені 
у картці особи, у двох примірниках. Якщо на рахун-
ку немає залишку коштів, то картку із зразками під-
писів і відбитка печатки не подають.

Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з 
фінансування бюджетів органи Казначейства закривають на 
підставі службової записки щодо закриття рахунків за підпи-
сом керівників (заступників керівників) структурних підроз-
ділів органу Казначейства, якими було ініційовано відкриття 
відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Го-
лови) Казначейства або керівником (заступником керівника) 
відповідного Головного управління Казначейства.

Процедура закриття небюджетних рахунків
Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій 

та фізичних осіб-підприємців закривають на підставі відпо-
відної заяви. У випадках, якщо за цими рахунками не здій-
снювались операції упродовж останніх 3 років і на них немає 
залишків коштів, органи Казначейства мають право закри-
вати небюджетні рахунки самостійно. Самостійне закриття 
зазначених рахунків здійснюють на підставі службової за-
писки щодо закриття рахунків за підписом керівників (їх 
заступників) структурних підрозділів органу Казначейства, 
у якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, 
керівником (заступником керівника) відповідного головного 
управління Казначейства.
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8.5. Структура та призначення плану рахунків бухгалтерського 
обліку виконання державного та місцевих бюджетів

Для того, щоб бухгалтерський облік з вичерпною повно-
тою міг забезпечити постачання інформації для потреб опе-
ративного управління та контролю за виконанням бюджетів 
та складання звітності, необхідно чітко визначити систему 
рахунків для відображення об’єктів обліку. З цією метою роз-
роблений план рахунків бухгалтерського обліку. Він яв-
ляє собою систематизований перелік рахунків, які розміщені 
у Плані відповідно до їх економічного змісту.

Розроблений у відповідності до міжнародних стандартів, 
План рахунків є важливим нормативним документом для усіх 
установ та організацій, що забезпечує методологічну єдність бух-
галтерського обліку. План рахунків розроблений на основі Плану 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Плану 
рахунків бухгалтерського обліку про виконання державного та 
місцевих бюджетів. Він забезпечує можливість відображення в 
обліку операцій як за касовим методом (облік по виконанню бю-
джетів), так і за методом нарахувань (облік бюджетних установ).

З 01.01.2020 р. в органах Казначейства впроваджений но-
вий План рахунків бухгалтерського обліку у державному секто-
рі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.2013 р. №1203. Відповідно до нового Плану рахунків, всі 
реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та небюджетні 
рахунки розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та ін-
ших клієнтів відкриті за новими балансовими рахунками.

Перехід на новий План рахунків органами Казначейства 
здійснений паралельно із заходами з реформування СЕП НБУ 
і передбачив запровадження міжнародного номера банків-
ського рахунку (IBAN), який налічує 29 знаків. Такий перехід 
до використання міжнародного номеру IBAN було здійснено 
з 12.01.2020 р. відповідно до постанови Правління Націо-
нального банку України від 28.12.2018 р. №162 «Про запро-
вадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) 
в Україні». Також з 01.01.2020 р. на централізовану модель 
здійснення видатків переведені усі місцеві бюджети.

IBAN (англ. International Bank Account Number) – це між-
народний номер банківського рахунку відповідно до стандарту 
№ 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO та Євро-
пейського комітету з банківських стандартів ECBS. Заснування 
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коду IBAN спочатку було призначене для стандартизації між-
банківських розрахунків на території ЄС, але на теперішній час 
його застосовують також в інших країнах. Його використання 
дає змогу прискорити і здешевити міжбанківські платежі. 

Український формат IBAN розроблений робочою групою 
«УКРСВІФТ» у 2008 р., а в 2016 р. зареєстрований в офіцій-
ного супроводжувача стандарту компанії SWIFT. Викорис-
тання ІВАN в Україні було необов’язковим і залежало від 
конкретного банку. Наприкінці 2018 р. Національний банк 
України зобов’язав усі банки України з квітня 2019 р. відкри-
вати клієнтам нові рахунки згідно міжнародних стандартів, 
а до кінця жовтня 2019 р. вони мали самостійно змінити ді-
ючі номери рахунків клієнтів зі збереженням діючого номеру 
аналітичного рахунку. З листопада 2019 р. усі банківські пе-
рекази здійснюють виключно з використанням ІВАN.

При адаптації АС «Є-Казна» до Плану рахунків №1203 
були враховані вимоги НБУ до побудови номерів банківських 
рахунків у форматі IBAN, які передбачають довжину аналітич-
ного рахунка 29 знаків і розширюють аналітичні параметри 
рахунків з 14 до 19 знаків. Тому аналітичні рахунки органів 
Казначейства відповідно до вимог НБУ налічують 19 знаків. 

Аналітика рахунку у форматі IBAN має таку структуру:

UA KK NNNNNN АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, 

де UA (ознака країни) – Україна;

КК (контрольний розряд) – дві цифри, розраховані відповідно до 
алгоритму розрахунку контрольного розряду;

NNNNNN (код банку) – шестизначний цифровий код фінансової 
установи, що обслуговує клієнта;

АААА – номер балансового рахунку клієнта (4 символи);

К – ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ – інформація щодо аналітичного рахунку 
(14 символів).

Довжина номера рахунку не є фіксованою, вона може ста-
новити від 5 символів (мінімальна довжина) до 19 символів.

Всі рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів місцевого бюджету відкриті на єдиному МФО Дер-
жавної казначейської служби України – код банку 820172.

План рахунків бухгалтерського обліку у державному сек-
торі налічує 7 класів рахунків (рис. 8.8):
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Кожен клас рахунків поділений на групи та підгрупи ра-
хунків. Кожна із підгруп складається з певної кількості балан-
сових рахунків, які за бухгалтерською ознакою (відображенням 
залишку та обліковою сутністю) можуть бути активними (в пла-
ні рахунків ознака «А»), пасивними (в плані рахунків ознака «П») 
або активно-пасивними, тобто мати подвійний залишок як у 
дебеті, так і в кредиті (в плані рахунків ознака А-П).

Як приклад розглянемо 2-й клас рахунків (див. дода-
ток А). Отже, другий клас рахунків «Фінансові активи» скла-
дається з 7 груп, 16 підгруп та 82 балансових рахунків, у 
кожного з яких є окреме облікове призначення. Усі відкри-
ті органами Казначейства рахунки підлягають реєстрації в 
книзі відкритих рахунків. Її ведуть у розрізі балансових ра-
хунків з урахуванням таких позицій щодо рахунку:

 ● номер субрахунку;
 ● номер аналітичного рахунку;
 ● код контрагента;
 ● найменування контрагента;
 ● дата відкриття рахунку;
 ● дата закриття рахунку.

Головний бухгалтер може надавати право ведення кни-
ги відкритих рахунків відповідним структурним підрозділам 
органу Казначейства. Контроль за правильністю ведення цієї 

 

 

СКЛАД ПЛАНУ РАХУНКІВ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

Клас 2 
Фінансові активи 

(Довгострокова дебіторська 
заборгованість) 

Клас 3 
Кошти бюджетів  
та розпорядників 

бюджетних коштів 

Клас 4 
Розрахунки  

(Розрахунки за 
фінансовими операціями) 

Клас 5 
Капітал та фінансовий 
результат (результат 

виконання державного 
та місцевих бюджетів) 

Клас 6 
Зобов’язання 

Клас 7 
Доходи 

Клас 8 
Витрати 

Клас 9 
Позабалансові та 

управлінські рахунки 
бюджетів та державних 

цільових фондів 

Рис. 8.8. Склад Плану рахунків бухгалтерського обліку  
в державному секторі
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книги може здійснювати безпосередньо головний бухгалтер 
або уповноважена на це особа.

8.6. Відображення операцій з виконання бюджетів  
на рахунках бухгалтерського обліку

За своєю економічною природою будь-яка бюджетна опе-
рація викликає подвійні й рівновеликі зміни активів і пасивів 
бюджету та характеризується взаємопов’язаністю операцій 
з бюджетними коштами. Для збереження цих властивостей 
і контролю за записами бюджетних операцій на рахунках у 
бухгалтерському обліку використовують спосіб подвійного за-
пису. Це означає, що кожна проведена з бюджетними кошта-
ми операція реєструється в облікових регістрах по дебету од-
ного і, одночасно, по кредиту іншого рахунку.

Подвійний запис дає можливість з’ясувати економічний 
зміст бюджетної операції та правомірність її здійснення. Він 
також створює умови для контролю за рухом активів і паси-
вів бюджету, вказує на наявність ресурсів бюджету та дже-
рела їх формування. Оскільки запис операції відбувається 
одночасно по дебету одного і кредиту іншого рахунка, сума 
оборотів по дебету всіх рахунків має дорівнювати сумі обо-
ротів по кредиту цих рахунків. Порушення цієї рівності свід-
чить про допущення помилок в записах або підрахунках, які 
мають бути виявлені та виправлені.

Відображення операцій виконання бюджетів на рахунках 
бухгалтерського обліку регламентується відповідною норматив-
ною базою, а саме наказами Державної казначейської служби 
України: від 19.12.2019 р. № 356 «Про затвердження Порядку 
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконан-
ню державного бюджету»; від 13.12.2019 р. № 351 «Про затвер-
дження Порядку відображення у бухгалтерському обліку опера-
цій з виконання місцевого бюджету»; від 11.12.2019 р. № 347 
«Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському 
обліку окремих операцій з небюджетними коштами».

Кожну операцію з виконання бюджетів відображають 
бухгалтерським проведенням. Органи Казначейства при 
складанні проведень застосовують такі типи операцій:

1) операції з коштами загального та спеціального фондів 
бюджетів – при відображенні сум проведених операцій 
через рахунки, відкриті в органах казначейства;
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2) взаємні розрахунки – при відображенні сум надходжен-
ня до державного та місцевих бюджетів податків, зборів 
(обов’язкових платежів) та сум касових видатків, прове-
дених за взаємними розрахунками між бюджетами;

3) векселі – при відображенні сум погашених векселів у ра-
хунок сплати до бюджетів податків, зборів (обов’язкових 
платежів) або касових видатків, проведених векселями;

4) інші розрахунки, в тому числі:
 ● розрахунки за централізованими проплатами – при 

відображенні головним розпорядником коштів цен-
тралізованих виплат за підвідомчі установи (витрат 
з оплати природного газу, теплопостачання, елек-
троенергії на видатки установи тощо);

 ● розрахунки за децентралізованими проплатами – 
при відображенні операцій з бюджетними коштами 
органами казначейства на територіальному рівні 
з подальшою передачею інформації про здійснені 
операції до Казначейства (центральний рівень);

 ● розрахунки за операціями з кредитами державно-
го та місцевих бюджетів – при наданні, отриманні 
та поверненні кредитів загального та спеціального 
фондів бюджетів (рис. 8.9).

Організацію роботи щодо здійснення видатків розпочи-
нають із внесення до бази даних органів Казначейства (до 
початку бюджетного періоду) інформації про мережу розпо-

ТИПИ ОПЕРАЦІЙ ПРИ СКЛАДАННІ 
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ 

операції з коштами загального  
та спеціального фондів бюджетів 

взаємні 
розрахунки векселі 

інші 
розрахунки 

розрахунки за операціями з кредитами державного та 
місцевих бюджетів 

розрахунки за децентралізованими проплатами 

розрахунки за централізованими проплатами 

Рис. 8.9. Операції, застосовувані органами Державної казначейської  
служби України при складанні бухгалтерських проведень
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рядників та одержувачів, які утримуються за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів.

Згідно з отриманими річними розписами призначень 
державного та відповідного місцевого бюджету органи Каз-
начейства реєструють в обліку планові показники річних та 
помісячних розписів за видатками. Розпорядники коштів від-
повідно до витягів із бюджетних розписів подають до органів 
Казначейства річні кошторисні призначення та помісячні пла-
ни асигнувань. Відповідно до доведених розписів здійснюєть-
ся відкриття (виділення) асигнувань загального та спеціально-
го фондів бюджетів (за винятком власних надходжень), згідно 
з затвердженими кошторисами проводяться касові видатки.

Доведені обсяги бюджетних асигнувань, передбачені в 
кошторисах, планах асигнувань і планах використання бю-
джетних коштів, є підставою для взяття розпорядниками 
та одержувачами коштів бюджетних зобов’язань. Наявність 
узятих на облік реєстрів бюджетних зобов’язань і бюджетних 
фінансових зобов’язань, підтверджуючих документів, а та-
кож залишків коштів на рахунках розпорядників коштів є 
обов’язковою умовою для здійснення видатків.

Описані бюджетні процедури отримують відображення 
на рахунках бухгалтерського обліку. Наприклад:

Введення показників зведених бюджетних призначень 
(підстава – розподіл показників зведених кошторисів та зве-
дення показників спеціального фонду, отримані від головного 
розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого 
рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядни-
ки нижчого рівня): 

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9130 Затверджені зведені бюджетні асигнування  
державного бюджету

а також:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9132 Поточні зведені бюджетні асигнування  
державного бюджету

Введення зведених показників бюджетних призначень 
за річним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери 
управління якого належать інші розпорядники нижчого рів-
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ня (підстава – розподіл показників зведених кошторисів та 
зведення показників спеціального фонду, отримані від го-
ловного розпорядника бюджетних коштів або розпорядни-
ка нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші 
розпорядники нижчого рівня):

За видатками:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9231 Затверджений зведений розпис асигнувань  
державного бюджету

а також:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9233 Поточний зведений розпис асигнувань  
державного бюджету

Введення показників зведених планів асигнувань та зве-
дених планів надання кредитів (підстава – розподіл показ-
ників зведених планів асигнувань загального фонду держав-
ного бюджету (за винятком надання кредитів з державного 
бюджету та розподіл показників зведених планів надання 
кредитів державного бюджету, розподіл показників зведених 
планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком 
власних надходжень бюджетних установ та відповідних ви-
датків), отриманий від головного розпорядника бюджетних 
коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управлін-
ня якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9134 Затверджені зведені помісячні бюджетні 
асигнування державного бюджету

а також:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9136 Поточні зведені помісячні бюджетні  
асигнування державного бюджету

Введення зведених показників бюджетних призначень за 
помісячним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери 
управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня 
(підстава – розподіл показників зведених планів асигнувань 
загального фонду державного бюджету (за винятком надання 
кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зве-
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дених планів надання кредитів із загального фонду державно-
го бюджету; розподіл показників зведених планів асигнувань 
із спеціального фонду державного бюджету (за винятком влас-
них надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), 
отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів 
або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого 
належать інші розпорядники нижчого рівня):

За видатками:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9235 Затверджений зведений помісячний розпис 
асигнувань державного бюджету

а також:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9237 Поточний зведений помісячний розпис  
асигнувань державного бюджету

Введення індивідуальних показників бюджетних при-
значень (підстава – розподіл показників зведених коштори-
сів та зведення показників спеціального фонду, отримані від 
головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядни-
ка нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші 
розпорядники нижчого рівня):

За видатками:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9232 Затверджений розпис асигнувань  
державного бюджету

а також:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків  
позабалансового обліку

Кредит 9234 Поточний розпис асигнувань державного 
бюджету

На підставі поданих розпорядниками чи одержувачами 
платіжних та підтверджуючих документів здійснюють ви-
датки з оплати рахунків за виконані роботи, надані послуги, 
отримані товарно-матеріальні цінності. 
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Наприклад:
Проведена оплата рахунків розпорядників у національ-

ній валюті (підстава – платіжні та підтверджуючі документи 
розпорядників бюджетних коштів):

Дебет 3431 Реєстраційні рахунки розпорядників за кошта-
ми спеціального фонду державного бюджету

Кредит 2451 Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

8031 Витрати на оплату праці

8032 Відрахування на соціальні заходи

8033 Матеріальні витрати 

8331 Фінансові витрати державного бюджету

8431 Інші витрати за обмінними операціями

8531 Трансферти

8532 Інші витрати за необмінними операціями

Кредит 2333 Кошти державного бюджету на рахунках у 
Казначействі

одночасно:

Дебет 9133 Поточні бюджетні асигнування державного 
бюджету

Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків позаба-
лансового обліку

одночасно:

Дебет 9332
Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядни-
ків та одержувачів бюджетних коштів за ко-
штами державного бюджету звітного періоду

Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків позаба-
лансового обліку

При здійснення попередньої оплати:

Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків позаба-
лансового обліку

Кредит 9333

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядни-
ків та одержувачів бюджетних коштів за по-
передньою оплатою та авансовими платежами 
з державного бюджету звітного періоду

Отже, для обліку операцій за видатками державного і 
місцевих бюджетів органи Казначейства використовують 
відповідні рахунки 2-го, 3-го, 8-го та 9-го класів.
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При відображенні на рахунках бухгалтерського обліку 
операцій з бюджетними коштами між ними виникає корес-
понденція (взаємозв’язок). У зв’язку з цим, такі рахунки на-
зивають кореспондуючими. Форма вираження взаємозв’язку 
між двома та більше рахунками, який виникає при відобра-
женні на них операцій з виконання бюджетів способом по-
двійного запису, характеризує кореспонденцію рахунків та 
утворює бухгалтерську модель.

Більшість бюджетних операцій мають стандартний ха-
рактер і кореспонденція рахунків може бути представлена 
у вигляді бухгалтерських проведень (записів). Бухгалтерське 
проведення (запис) – це кореспонденція рахунків на підставі 
даних конкретної бюджетної операції та плану рахунків із 
зазначенням суми, на яку ця операція проведена. За кожним 
бухгалтерським записом криється певний економічний зміст 
проведеної операції.

Відображення операцій з бюджетними коштами на ра-
хунках бухгалтерського обліку в органах Казначейства має 
певні особливості. Методологія ведення бухгалтерського об-
ліку виконання бюджетів в органах Казначейства при ві-
дображенні окремої бухгалтерської операції на двох корес-
пондуючих рахунках передбачає проведення одночасного 
запису взаємопов’язаних з нею операцій також на інших 
рахунках. Використання програмного забезпечення для об-
слуговування внутрішньої платіжної системи Казначейства 
дає можливість при первинному введенні інформації в базу 
даних одночасно в автоматичному режимі відображати весь 
комплекс взаємопов’язаних бухгалтерських проведень. Цю 
функцію реалізовують також за допомогою вибору типу пла-
тіжного доручення.

При одночасному відображенні операцій з бюджетними 
коштами на кількох рахунках принцип подвійного запису не 
порушується, адже бюджетні операції взаємопов’язано відо-
бражаються за дебетом і кредитом різних рахунків на одну і 
ту ж суму. Використання способу одночасного відображення 
у бухгалтерському обліку кількох взаємопов’язаних операцій 
більш унаочнює їх та дає можливість відстежити логічний 
взаємозв’язок руху бюджетних коштів.



277Розділ 8. Облік виконання бюджетів

Питання для самоконтролю

1. Поясність, яку роль облікова політика Державної каз-
начейської служби України відіграє у бюджетному процесі?

2. Охарактеризуйте найважливіші, на Ваш погляд, 
принципи бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

3. Розкрийте основні завдання, які виконує система 
бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

4. Охарактеризуйте функції бухгалтерського обліку 
виконання бюджетів.

5. Поясність, як відбувається виправлення помилкових 
записів у регістрах бухгалтерського обліку операцій з вико-
нання бюджетів?

6. Охарактеризуйте систему бухгалтерських рахун-
ків, які відкриваються органами Державної казначейської 
служби України. Яке їх призначення?

7. Розкрийте процедуру відкриття бюджетних рахун-
ків. Які документи для цього необхідні?

8. Що являє собою План рахунків бухгалтерського об-
ліку виконання державного та місцевих бюджетів, які його 
складові?

9. Поясніть, що означає кожна складова номеру бух-
галтерського рахунку у форматі IBAN?

10. Які типи операцій застосовують органи Державної 
казначейської служби України при складанні бухгалтерських 
проведень?
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Згідно із статтями 58-61 та 80 Бюджетного Кодексу 
України звітність є завершальним етапом бюджетного про-
цесу. Метою складання звітності є забезпечення користува-
чів повною, достовірною, об’єктивною інформацією для при-
йняття управлінських рішень. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 зі змінами, 
визначено порядок ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності, звітності про виконання бюдже-
тів, кошторисів бюджетних установ в державному секторі. 
Суб’єктами державного сектору є Міністерство фінансів 
України, яке забезпечує формування та реалізовує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бю-
джетних коштів, Державна казначейська служба України та 
фонди загальнообов’язкового державного соціального і пен-
сійного страхування.

Бухгалтерський облік виконання державного та місце-
вих бюджетів ведуть органи Казначейства, а бухгалтерський 
облік виконання кошторисів установ – розпорядники бю-
джетних коштів. Фонди загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування ведуть бухгалтерський 
облік про виконання кошторисів та бюджетів фондів. Стат-
тею 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» передбачено, що на основі даних 
бухгалтерського обліку підприємства, установи та організації 
зобов’язані складати фінансову звітність. Порядок та термі-

Розділ 9
ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА  

ЗВІТНІСТЬ

9.1. Фінансова та бюджетна звітність, що подається  
учасниками бюджетного процесу до органів  

Державної казначейської служби України засобами  
програмно-технічного комплексу «Є-Звітність»
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ни подання фінансової звітності визначаються відповідно до 
Порядку подання фінансової звітності, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 
№ 419 зі змінами. Отже, бюджетна звітність подається у тер-
міни, які встановлені для фінансової звітності.

Розпорядники та одержувачі коштів державного та міс-
цевих бюджетів подають до органів Казначейства звітність 
в електронному вигляді через особистий електронний кабі-
нет, створений в автоматизованій системі «Є-Звітність». Ав-
томатизована система являє собою єдиний формат подання 
електронної звітності. При поданні звітності в електронному 
вигляді застосовуються вимоги Закону України «Про електро-
нні довірчі послуги».

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів запо-
внюють в електронному вигляді затверджені форми звітнос-
ті, перевіряють та підписують кваліфікованим електронним 
підписом кожну форму звітності. 

Усі примірники звітності розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність го-
ловних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників 
нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бю-
джетних коштів, до подачі розпорядникам вищого рівня або 
іншим користувачам перевіряються і візуються шляхом на-
кладання кваліфікованого електронного підпису відповідаль-
ним спеціалістом відповідного органу Казначейства. Віза 
органу Казначейства засвідчує, що звітність складена відпо-
відно до вимог нормативних документів та підлягає консолі-
дації у зведеній звітності розпорядників вищого рівня.

За термінами складання та подання звітність є місячна, 
квартальна (проміжна) і річна (рис. 9.1).

місячна звітність

квартальна (проміжна) звітність 

річна звітність

Рис. 9.1. Класифікація звітності про виконання бюджету  
за терміном подання
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Терміни подання звітності для розпорядників та одер-
жувачів бюджетних коштів встановлюються органами 
Казначейства із застосуванням автоматизованої системи 
«Є-Звітність». Головні розпорядники затверджують терміни 
подання звітності розпорядниками та одержувачами, вклю-
ченими до їх мережі, з таким розрахунком, щоб вони вкла-
дались у терміни подання звітності до органів Казначейства.

Всі форми звітності підписуються керівниками і голо-
вними бухгалтерами. Подання звітності супроводжується 
листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що по-
даються, а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з 
відсутністю показників.

Відповідно до статті 58 Бюджетного Кодексу України 
звітність є фінансова і бюджетна (рис. 9.2).

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяль-
ності та рух грошових коштів суб’єктів державного сектору. 
Фінансова звітність містить інформацію про всі проведені 
господарські операції, які відображені в бухгалтерському об-
ліку установи. У фінансовій звітності наводиться інформація 
стосовно попередніх звітних періодів для аналізу та порів-
няння. Розпорядники бюджетних коштів відповідають за до-
стовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

 

• складається згідно з національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному 
секторі та іншими нормативно-правовими актами 
Міністерства фінансів України

Фінансова звітність

• відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в 
розрізі бюджетної класифікації

Бюджетна звітність

Рис. 9.2. Форми звітності про виконання бюджету
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Склад, форми, принципи підготовки та подання фінан-
сової звітності, загальні вимоги до визнання і розкриття її 
елементів визначені Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 
фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 28 грудня 2009 р. № 1541, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 р. за 
№ 103/17398 зі змінами.

Розкриття інформації за статтями фінансової звітності 
розпорядниками бюджетних коштів та державними цільо-
вими фондами визначається у Порядку заповнення форм 
фінансової звітності в державному секторі, затвердженому 
Наказом Міністерства фінансів України 28 лютого 2017 р. 
№ 307 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 бе-
резня 2017 р. за № 384/30252 зі змінами.

Розглянемо склад фінансової звітності.
Баланс (форма 1-дс) – відображає узагальнені показники 

активів, зобов’язань і власного капіталу суб’єкта державного 
сектору, отримані на підставі звірених даних бухгалтерсько-
го обліку, станом на початок звітного року та на кінець звіт-
ного періоду. Оцінка та подальше розкриття окремих статей 
балансу здійснюється в примітках до фінансової звітності 
згідно з відповідними національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку.

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс) відображає 
інформацію про доходи, витрати і фінансові результати ді-
яльності. Звіт складається з чотирьох розділів:

 ● Фінансовий результат діяльності.
 ● Видатки бюджету (кошторису) з функціональною 

класифікацією видатків та кредитування бюджету.
 ● Виконання бюджету (кошторису).

Елементи витрат за обмінними операціями.
Звіт про рух грошових коштів (форма 3-дс) відображає 

рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Запо-
внення звітів про фінансові результати та про рух грошових 
коштів здійснюється за кодами класифікації доходів, видат-
ків та кредитування, затверджених Наказом Міністерства 
фінансів України 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класи-
фікацію» зі змінами.
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Звіт про власний капітал (форма 4-дс) відображає інфор-
мацію про суми власного капіталу на початок та кінець звіт-
ного періоду, зміни власного капіталу протягом звітного року, 
дефіцит чи профіцит, що склався в результаті діяльності.

Примітки до річної фінансової звітності (форма 5-дс) 
застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі, які відповідно до законодавства складають фі-
нансову звітність за національними положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

У примітках до фінансової звітності розкривається ін-
формація, яка не наведена у формах, але є обов’язковою для 
розкриття у фінансовій звітності, інформація що дає мож-
ливість здійснити додатковий аналіз статей звітності, тощо.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Ін-
формація за сегментами» (форма 6-дс) відображає показники 
звітних сегментів, які підлягають окремому розкриттю у річ-
ній фінансовій звітності.

Бюджетна звітність відображає інформацію про 
стан виконання кошторисів бюджетних установ та планів 
використання бюджетних коштів. Бюджетна звітність роз-
порядників та одержувачів бюджетних коштів відповідає 
аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності орга-
нів Державної казначейської служби України. Дані бухгал-
терського обліку органів Казначейства за операціями з об-
слуговування кошторисів (планів використання бюджетних 
коштів), що формуються в інформаційній системі Казначей-
ства України, вважаються остаточними.

Зведена бюджетна звітність складається розпорядника-
ми вищого рівня на підставі бюджетної звітності розпоряд-
ників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх 
мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.

Склад та порядок заповнення форм місячної, квар-
тальної і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття 
її елементів визначаються Порядком складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних ко-
штів, звітності фондами загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, затвердженим на-
казом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 р. 
№ 44 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
7 лютого 2017 р. № 44, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 2 березня 2017 р. за № 297/30165 із врахуван-
ням внесених змін).
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Отже, установи та організації, які отримують бюджетні 
кошти, подають в електронному вигляді до органів Казна-
чейства бюджетну звітність за такими формами:

 ● Звіт про надходження та використання коштів за-
гального фонду (форма № 2д, № 2м);

 ● Звіт про надходження і використання коштів, отри-
маних як плата за послуги (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м);

 ● Звіт про надходження і використання коштів, отри-
маних за іншими джерелами власних надходжень 
(форма № 4 – 2д, № 4 – 2м);

 ● Звіт про надходження і використання інших надхо-
джень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м);

 ● Звіт про надходження і використання коштів, отри-
маних на виконання програм соціально-економічно-
го та культурного розвитку регіонів (форма № 4 – 4д);

 ● Звіт про надходження і використання інших надхо-
джень спеціального фонду (кредити (позики) від іно-
земних держав, іноземних фінансових установ і між-
народних фінансових організацій) (форма № 4 – 3д.1, 
№ 4 – 3м.1);

 ● Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
(форма № 7д, № 7м);

 ● Звіт про заборгованість за окремими програмами 
(форма № 7д.1, № 7м.1).

Необхідно зазначити, що розкриття елементів бюджет-
ної звітності здійснюється у Пояснювальній записці та фор-
мах щодо розкриття елементів бюджетної звітності, до яких 
відносяться наступні:

 ● Довідка про використання кредитів (позик) від іно-
земних держав, банків і міжнародних фінансових 
організацій для реалізації інвестиційних проектів;

 ● Довідка про підтвердження залишків коштів на бю-
джетних рахунках для операцій з бюджетними ко-
штами;

 ● Довідка про підтвердження залишків коштів на 
інших рахунках клієнтів Державної казначейської 
служби України;

 ● Реєстр про залишки коштів загального та спеціаль-
ного фондів державного (місцевого) бюджету на 
реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 
рахунках, відкритих в органах Державної казна-
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чейської служби України, та поточних рахунках, 
відкритих в установах банків; 

 ● Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, 
що перебувають на поточних рахунках, відкритих в 
установах банків; 

 ● Довідка про залишки коштів на інших поточних ра-
хунках в установах банків;

 ● Довідка про депозитні операції;
 ● Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладе-

них контролюючими органами ;
 ● Довідка про причини виникнення простроченої де-

біторської заборгованості загального фонду та вжиті 
заходи щодо її стягнення; 

 ● Довідка про причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості загального фонду;

 ● Довідка про спрямування обсягів власних надхо-
джень, які перевищують відповідні витрати, за-
тверджені законом про Державний бюджет України 
(рішенням про місцевий бюджет);

 ● Довідка про направлення асигнувань розпорядни-
кам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим 
головним розпорядникам бюджетних коштів;

 ● Довідка про використання іноземних грантів;
 ● Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;
 ● Довідка про кредиторську заборгованість, яка скла-

лася станом на 01.01.2011 р. за зобов’язаннями, що 
не вважаються бюджетними;

 ● Довідка про дебіторську та кредиторську заборгова-
ність за операціями, які не відображаються у формі 
№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами»;

 ● Довідка про розподіл видатків Державного бюджету 
України на рік на забезпечення здійснення право-
суддя місцевими, апеляційними судами та функціо-
нування органів і установ системи правосуддя.

Звітність про надходження і використання бюджетних 
коштів, що подається до органів Казначейства, є квартальна 
(проміжна) і річна. Звітність про заборгованість за бюджет-
ними коштами є місячна та річна.
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Розглянемо склад звітності про надходження і викорис-
тання бюджетних коштів.

Звіт про надходження та використання коштів загаль-
ного фонду (форма № 2д, № 2м) складається розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів про отримані і викорис-
тані бюджетних асигнувань загального фонду державного 
або місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом 
програмної класифікації видатків, у розрізі кодів економіч-
ної класифікації видатків бюджету та класифікації кредиту-
вання бюджету. У звіті наводиться інформація про планові 
показники за загальним фондом на рік та на звітний період, 
про надходження коштів, касові видатки та залишки коштів 
на кінець звітного періоду. 

Звітність про надходження і використання коштів спе-
ціального фонду складається розпорядниками коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів за такими формами:

Звіт про надходження і використання коштів, отрима-
них як плата за послуги (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м) складаєть-
ся бюджетними установами, що мають право відповідно до 
законодавства України отримувати: плату за послуги, надан-
ня яких пов’язане з їх основною діяльністю; надходження від 
додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна 
бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна»; ко-
шти, що отримуються бюджетними установами від реалізації 
в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

Звіт про надходження і використання коштів, отрима-
них за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 –  
2д, № 4 – 2м) складається бюджетними установами та одер-
жувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодав-
ства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на 
виконання заходів та використовують кошти, що отримують 
бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; 
надходження, що отримують бюджетні установи від підпри-
ємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 
з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та роз-
міщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що пере-
бувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; 
надходження, що отримують державні і комунальні заклади 
професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та 
вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 
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якщо таким закладам законом надано відповідне право; 
надходження, що отримують державні і комунальні закла-
ди фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи 
та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок ко-
штів на поточних рахунках, відкритих у банках державного 
сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як 
плата за послуги, що надаються ними згідно з основною ді-
яльністю, благодійні внески та гранти; операції, здійснені в 
іноземній валюті на рахунках розпорядників коштів у комер-
ційних банках, відображаються у звітності про надходження 
і використання коштів спеціального фонду перераховані у 
національну валюту за курсом Національного банку України. 
У звітності за спеціальним фондом також відображаються 
надходження і витрати у натуральній формі.

Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м) складаєть-
ся розпорядниками та одержувачами, які отримують кошти, 
що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 
бюджету. Звіт складається за кожним кодом програмної кла-
сифікації видатків у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків бюджету. 

Звіт про надходження і використання коштів, отрима-
них на виконання програм соціально-економічного та куль-
турного розвитку регіонів (форма № 4 – 4д) складається 
розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за ра-
хунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з 
місцевого бюджету на виконання програм соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку регіонів. Програма соціаль-
но-економічного та культурного розвитку затверджується, 
як правило, на кілька років. Залишок коштів, що склався на 
кінець звітного року може переходити на наступний рік, при 
умові не завершення виконання програми.

Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, 
іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових ор-
ганізацій) (форма № 4 – 3д.1, № 4 – 3м.1) складається роз-
порядниками та одержувачами бюджетних коштів, які 
отримують кошти міжнародних фінансових організацій для 
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України. 

У звітах про надходження і використання коштів спеці-
ального фонду, як «перераховано залишок», відображається 
сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що 
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була відповідно до законодавства України перерахована у 
звітному періоді і не є касовими видатками, а також не може 
бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Як 
«отримано залишок», відображається сума коштів минулого 
бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і 
не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного 
періоду. При перерахуванні власних надходжень, отриманих 
у звітному періоді, у частині плати за послуги у межах однієї 
програми та однієї групи власних надходжень розпорядники 
бюджетних коштів вищого або нижчого рівня відображають 
їх у звітах як зменшення доходів.

У звіти про надходження і використання коштів спе-
ціального фонду включаються також операції, що здійсню-
ються на поточних рахунках, відкритих розпорядниками 
коштів, які мають на це право, згідно законодавства, в уста-
новах банків.

Як зазначалося, звітність про заборгованість за бюджет-
ними коштами, згідно статті 59 та 61 Бюджетного кодексу 
України є місячна та річна. У ній відображається інформація 
про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, 
яка виникла при виконанні кошторису за поточний та ми-
нулі звітні роки, зареєстровані в органах Казначейства бю-
джетні фінансові зобов’язання, інформація про нараховані 
та отримані доходи по платних послугах, заборгованість за 
операціями з кредитування, тощо.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (фор-
ма № 7д, № 7м) складається розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів окремо за коштами загального та 
спеціального фондів, на підставі даних бухгалтерського об-
ліку установи та обліку фінансових зобов’язань в органах 
Казначейства. Звіт складається в розрізі кодів програмної та 
економічної класифікації видатків і кредитування бюджету 
та містить інформацію про заборгованість розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів за видатками та за нарахо-
ваними доходами. Заборгованість за доходами заповнюєть-
ся у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом. Для 
аналізу динаміки заборгованості у звіті наводяться дані про 
дебіторську та кредиторську заборгованість на початок року 
та на кінець звітного періоду, списану заборгованість протя-
гом звітного року. Із загальної суми уточнюється прострочена 
заборгованість та заборгованість, по якій не настав термін 
оплати. Прострочена заборгованість – це заборгованість, що 
виникає на 30-й день після закінчення терміну обов’язкового 
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платежу, згідно з укладеними договорами. У Звіті про забор-
гованість за бюджетними коштами відображаються суми 
бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одер-
жувачів бюджетних коштів, які у звітному періоді зареєстро-
вані в органах Казначейства, та станом на кінець звітного 
періоду залишилися неоплаченими.

Звіт про заборгованість за окремими програмами (фор-
ма № 7д.1, № 7м.1) складається розпорядниками та одер-
жувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості за 
придбані та відпущені матеріальні цінності державного ма-
теріального резерву, операціями з надання кредитів із бю-
джету та повернення кредитів позичальниками за поточний 
та минулі звітні роки за окремими кодами програмної кла-
сифікації видатків та кредитування бюджету. Ця заборгова-
ність не пов’язана з видатками на утримання розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів.

У терміни складання та подання квартальної бюджетної 
звітності місячна бюджетна звітність не складається та до 
органів Казначейства не подається;

У Пояснювальній записці зазначається динаміка дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, причини виникнення 
простроченої заборгованості, причини взяття зобов’язань без 
відповідних бюджетних асигнувань, інформація про загаль-
ні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих 
кредитів, невикористаних відкритих асигнувань, причини 
невикористання відкритих асигнувань, тощо. 

У Формах щодо розкриття елементів бюджетної звіт-
ності наводиться інформація про залишки коштів на бю-
джетних та інших рахунках в казначействі на кінець року, 
про залишки валютних та інших коштів на рахунках у бан-
ках, про використання іноземних грантів, про заборгованість 
за виплатами не передбаченими кошторисними призначен-
нями та інше. 

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають 
звітність до органів Казначейства та розпорядникам вищо-
го рівня. Головні розпорядники коштів державного бюджету 
подають зведену звітність Казначейству України, Рахунковій 
палаті, Міністерству фінансів України (копії). Головні розпо-
рядники коштів місцевих бюджетів подають зведену звіт-
ність до органів Казначейства та до відповідних фінансових 
органів.
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9.2. Звітність про виконання бюджетів. Формування, перевірка  
і надання Міністерству фінансів України та фінансовим органам

Звітність про виконання бюджетів складається від-
повідно до вимог, встановлених у статтях 58-61 та 80 Бю-
джетного Кодексу України. Звітність про виконання бюдже-
тів складається на підставі даних бухгалтерського обліку. У 
статті 56 Бюджетного Кодексу України зазначено, що бух-
галтерський облік усіх операцій щодо виконання бюджетів 
України ведуть органи, що здійснюють казначейське об-
слуговування бюджетних коштів. Державна казначейська 
служба України та її територіальні органи здійснюють облік 
операцій про виконання державного та місцевих бюджетів 
в автоматизованій системі «Є-Казна». Бухгалтерський облік, 
що ведеться органами Казначейства відображає всі активи 
та зобов’язання держави.

У Положенні про Державну казначейську службу Укра-
їни, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 215 від 15 квітня 2015 р. визначено, що Казначей-
ство зводить і складає звітність про виконання державного, 
місцевих, зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає 
звітність органам законодавчої, виконавчої влади, місцевим 
фінансовим органам.

Необхідно зазначити, що фінансова звітність відображає 
фінансовий стан та результати, а бюджетна звітність надає 
інформацію про виконання бюджетів. Фінансова та бюджет-
на звітності про виконання бюджетів формуються безпосе-
редньо із баз даних Казначейства. Вони дають можливість 
аналізувати виконання бюджетів на звітні дати та за анало-
гічні періоди попередніх бюджетних років. 

Формування фінансової звітності про виконання бю-
джетів передбачає, що форми і склад статей фінансової звіт-
ності, порядок розкриття інформації за статтями фінансової 
звітності визначаються Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 
фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фі-
нансів України від 28 грудня 2009 р. № 1541, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 р. за № 103/17398 
зі змінами та доповненнями та Порядком заповнення форм 
фінансової звітності в державному секторі, затвердженим на-
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9.2. Звітність про виконання бюджетів. Формування, перевірка  
і надання Міністерству фінансів України та фінансовим органам

Звітність про виконання бюджетів складається від-
повідно до вимог, встановлених у статтях 58-61 та 80 Бю-
джетного Кодексу України. Звітність про виконання бюдже-
тів складається на підставі даних бухгалтерського обліку. У 
статті 56 Бюджетного Кодексу України зазначено, що бух-
галтерський облік усіх операцій щодо виконання бюджетів 
України ведуть органи, що здійснюють казначейське об-
слуговування бюджетних коштів. Державна казначейська 
служба України та її територіальні органи здійснюють облік 
операцій про виконання державного та місцевих бюджетів 
в автоматизованій системі «Є-Казна». Бухгалтерський облік, 
що ведеться органами Казначейства відображає всі активи 
та зобов’язання держави.

У Положенні про Державну казначейську службу Укра-
їни, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 215 від 15 квітня 2015 р. визначено, що Казначей-
ство зводить і складає звітність про виконання державного, 
місцевих, зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає 
звітність органам законодавчої, виконавчої влади, місцевим 
фінансовим органам.

Необхідно зазначити, що фінансова звітність відображає 
фінансовий стан та результати, а бюджетна звітність надає 
інформацію про виконання бюджетів. Фінансова та бюджет-
на звітності про виконання бюджетів формуються безпосе-
редньо із баз даних Казначейства. Вони дають можливість 
аналізувати виконання бюджетів на звітні дати та за анало-
гічні періоди попередніх бюджетних років. 

Формування фінансової звітності про виконання бю-
джетів передбачає, що форми і склад статей фінансової звіт-
ності, порядок розкриття інформації за статтями фінансової 
звітності визначаються Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 
фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фі-
нансів України від 28 грудня 2009 р. № 1541, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 р. за № 103/17398 
зі змінами та доповненнями та Порядком заповнення форм 
фінансової звітності в державному секторі, затвердженим на-

казом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 р. 
№ 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 бе-
резня 2017 р. за № 384/30252 зі змінами та доповненнями.

Порядок заповнення і терміни подання проміжної (квар-
тальної) і річної фінансової звітності про виконання державно-
го та місцевих бюджетів, зведених показників консолідованої 
фінансової звітності головних розпорядників коштів держав-
ного бюджету, головних розпорядників коштів місцевих бю-
джетів, бюджетів та органів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування визнача-
ються Державною казначейською службою України. Мето-
дичні рекомендації щодо формування органами Державної 
казначейської служби України форм фінансової звітності, за-
тверджені наказом Державної казначейської служби України 
від 25 січня 2019 р. № 28. Відповідно до пункту 3 наказу 
Казначейство та органи Казначейства формують:

 ● фінансову звітність про виконання державного 
бюджету та місцевих бюджетів на підставі даних 
бухгалтерського обліку за операціями з виконання 
бюджетів, що формується в інформаційній системі 
Казначейства;

 ● зведені показники консолідованої фінансової звіт-
ності головних розпорядників коштів державного та 
місцевих бюджетів на підставі отриманої, перевіре-
ної та підписаної кваліфікованим електронним під-
писом консолідованої фінансової звітності головних 
розпорядників бюджетних коштів;

 ● зведені показники консолідованої фінансової звітності 
фондів на підставі консолідованої фінансової звітності 
про виконання бюджетів фондів та органів фондів.

Разом із фінансовою звітністю подається Інформація, 
що містить пояснення статей фінансової звітності за операці-
ями, які вплинули на активи і зобов’язання бюджетів протя-
гом звітного періоду, але не відображені у формах бюджетної 
звітності, пояснення щодо проведених операцій, які вплину-
ли на результат виконання бюджетів.

Фінансова звітність та Інформація до органів Казначей-
ства вищого рівня подається в електронному вигляді. На елек-
тронний документ посадовими особами накладається кваліфі-
кований електронний підпис, згідно з вимогами законодавства 
про електронні документи та електронні довірчі послуги.

Розглянемо склад фінансової звітності (рис. 9.3).
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Форма № 1-дс «Баланс» складається за даними бухгал-
терського обліку виконання бюджетів в органах Казначей-
ства на рахунках фінансових активів, капіталу, фінансових 
результатів та зобов’язань бюджетів.

Активи і зобов’язання в іноземній валюті у звіті відобра-
жаються у національній валюті України шляхом перерахунку 
суми іноземної валюти за валютним курсом Національного 
банку України на звітну дату.

У балансі відображаються залишки коштів, що склалися 
на рахунках на початок та кінець звітного періоду за резуль-
татами проведених операцій протягом звітного періоду.

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за-
повнюється за розділом ІІІ «Виконання бюджету (коштори-
су)». У звіті наводиться інформація про суми річних планових 
показників та фактичного виконання доходів, видатків, на-

 

• складається за даними бухгалтерського обліку виконання
бюджетів в органах Казначейства на рахунках фінансових
активів, капіталу, фінансових результатів та зобов’язань
бюджетів

Форма № 1-дс «Баланс» 

• наводиться інформація про суми річних планових
показників та фактичного виконання доходів, видатків,
надання та повернення кредитів за загальним та
спеціальним фондами бюджетів

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

• наводиться інформація про рух грошових коштів,
отриманих від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності за звітний період та за аналогічний період
попереднього року

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» 

• відображаються результати виконання бюджетів на
початок та кінець звітного року, дефіцит чи профіцит за
звітний рік

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» 

Рис. 9.3. Склад фінансової звітності про виконання бюджетів
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дання та повернення кредитів за загальним та спеціальним 
фондами бюджетів.

Дані в звіті наводяться на підставі даних обліку на окре-
мих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками обліку 
виконання бюджетів в органах Казначейства.

У формі № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» на-
водиться інформація про рух грошових коштів, отриманих 
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за 
звітний період та за аналогічний період попереднього року.

У формі № 4-дс «Звіт про власний капітал» органи 
казначейства відображають результати виконання бюджетів 
на початок та кінець звітного року, дефіцит чи профіцит за 
звітний рік.

Консолідація даних фінансової звітності про виконання 
бюджетів здійснюється шляхом впорядкованого додавання 
даних фінансової звітності бюджетів нижчого рівня до ана-
логічних показників фінансової звітності, на рівні яких здій-
снюється консолідація.

Всі форми фінансової звітності органами Казначейства 
складаються та подаються із застосуванням автоматизованої 
системи подання електронної звітності клієнтами Державної 
казначейської служби «Є-Звітність».

За термінами подання звітність є місячна, проміжна 
(квартальна) та річна.

Місячна бюджетна звітність подається станом на кожне 
1 число місяця наступного за звітним, у терміни, визначені 
статтею 59 Бюджетного Кодексу України та встановлені Дер-
жавною казначейською службою України. 

Проміжна (квартальна) фінансова звітність складаєть-
ся за результатами першого кварталу, першого півріччя, 
дев’яти місяців та подається у терміни визначені статтею 
60 Бюджетного Кодексу України та встановлені Державною 
казначейською службою України. 

Терміни подання річної фінансової та бюджетної звіт-
ності встановлюються з урахуванням термінів, визначених 
статтею 61 Бюджетного Кодексу України та встановлюються 
наказом Міністерства фінансів України.

Зведені показники консолідованої фінансової звітнос-
ті формуються по головних розпорядниках коштів держав-
ного бюджету та головних розпорядниках коштів місцевих  
бюджетів.
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Органи Казначейства на підставі отриманих, перевіре-
них та підписаних кваліфікованим електронним підписом 
проміжних та річних консолідованих фінансових звітів голо-
вних розпорядників коштів бюджетів формують зведені по-
казники консолідованої фінансової звітності головних розпо-
рядників коштів бюджетів по кожному окремому бюджету 
шляхом впорядкованого додавання показників за усіма пе-
редбаченими графами та статтями.

Зведені показники консолідованої фінансової звітності 
головних розпорядників коштів бюджетів формуються за на-
ступними формами:

 ● форма № 1-дс «Баланс»;
 ● форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»;
 ● форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»;
 ● форма № 4-дс «Звіт про власний капітал»;
 ● форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» 

(розділ «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядни-
ків бюджетних коштів та державних цільових фондів».

Зведені показники консолідованої фінансової звітності 
бюджетів фондів та органів фондів формується Казначей-
ством на підставі консолідованої фінансової звітності бю-
джетів фондів та органів фондів за наступними формами:

 ● форма № 1-дс «Баланс»;
 ● форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»;
 ● форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»;
 ● форма № 4-дс «Звіт про власний капітал».

Проміжні та річні зведені показники консолідованої фі-
нансової звітності головних розпорядників коштів місцевих 
бюджетів подаються до органів Казначейства вищого рівня у 
терміни, встановлені Казначейством.

Форми бюджетної звітності про виконання бю-
джетів затверджуються наказами Міністерства фінансів 
України та представлені на рисунку 9.4.

До складу бюджетної звітності про виконання бюджету 
належать:

 ● звітність про виконання державного бюджету;
 ● звітність про виконання місцевих бюджетів;
 ● звітність про виконання зведеного бюджету Укра-

їни, Державного бюджету України і місцевих бю-
джетів Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя.
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Склад, періодичність та терміни подання, порядок запо-
внення місячної, квартальної і річної звітності визначені ін-
струкціями Державної казначейської служби України:

 ● звітність про виконання державного бюджету – Ін-
струкція про складання органами Державної каз-
начейської служби України звітності про виконан-
ня державного бюджету, затверджена наказом 
Державної казначейської служби України № 52 від 
13 лютого 2012 р. зі змінами і доповненнями;

 ● звітність про виконання місцевих бюджетів – Інструк-
ція про складання органами Державної казначейської 
служби України звітності про виконання місцевих 

 

• місячна, квартальна та річна бюджетна звітність про виконання
державного бюджету складається на підставі даних
бухгалтерського обліку про виконанню державного бюджету за
загальним та спеціальним фондами та включає три розділи:
доходи, видатки, кредитування

Звітність про виконання державного бюджету

• місячна, квартальна та річна бюджетна звітність про виконання
місцевих бюджетів складається та подається у відповідності до
періодів звітування та складається з чотирьох розділів: доходи,
видатки, кредитування, фінансування

Звітність про виконання місцевих бюджетів

• місячна, квартальна та річна бюджетна звітність про виконання
Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і
місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя складається на підставі зведених даних
звітів, отриманих від органів Казначейства і звітів та інформації,
отриманих від самостійних структурних підрозділів апарату
Казначейства

Звітність про виконання зведеного бюджету 
України, Державного бюджету України і місцевих 
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя

Рис. 9.4. Склад бюджетної звітності про виконання бюджетів
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бюджетів, затверджена наказом Державної казначей-
ської служби України № 36 від 06 лютого 2018 р. зі 
змінами і доповненнями. Бюджетна звітність склада-
ється на підставі даних бухгалтерського обліку органів 
Казначейства, окремих даних звітів розпорядників 
коштів місцевих бюджетів та інформації фінансових 
органів за формами, затвердженими наказом Мініс-
терства фінансів України № 12 від 17.01.2018 р.;

 ● звітність про виконання зведеного бюджету України, 
Державного бюджету України і місцевих бюджетів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя – Інструкція про організацію роботи зі 
складання Державною казначейською службою Укра-
їни бюджетної звітності про виконання зведеного бю-
джету України, Державного бюджету України і місце-
вих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя, затверджена наказом Дер-
жавної казначейської служби України № 38 від 07 лю-
того 2018 р. зі змінами і доповненнями.

Метою складання звітності є надання повної, правдивої 
та неупередженої інформації про стан виконання бюджетів 
користувачам для прийняття управлінських рішень.

Звітність складається на підставі даних бухгалтерського 
обліку органів Державної казначейської служби України та 
окремих даних звітів розпорядників бюджетних коштів .

Дані зведеної звітності органів Казначейства повинні 
бути тотожними аналогічним зведеним звітним даним голо-
вних розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної 
класифікації видатків, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України № 11 від 14.01.2011 р. «Про бюджетну кла-
сифікацію» зі змінами та доповненнями.

Форми бюджетної звітності органами Державної каз-
начейської служби України складаються та подаються із за-
стосуванням автоматизованої системи подання електронної 
звітності клієнтами Державної казначейської служби України 
(далі АС «Є-Звітність»). У разі відсутності показників в додат-
ках органи Казначейства створюють в АС «Є-Звітність» неза-
повнені форми та накладають кваліфікований електронний 
підпис. Звітність підписують керівник органу Казначейства 
та керівник структурного підрозділу, що складає звітність 
шляхом накладання КЕП відповідно до вимог законодавства 
про електронні документи та електронні довірчі послуги.
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Місячна, квартальна та річна бюджетна звітність 
про виконання державного бюджету включає Звіт про ви-
конання державного бюджету (форма 2м(к)дб) та Звіт про бю-
джетну заборгованість (форма 7 дб). Для забезпечення звір-
ки показників бюджетної звітності складається та подається 
Сальдовий баланс рахунків. При складанні та поданні квар-
тальної та річної бюджетної звітності органи Казначейства по-
дають разом з формами звітності Пояснювальну записку.

Звіт про виконання державного бюджету (форма 
2м(к)дб) складається на підставі даних бухгалтерського облі-
ку про виконання державного бюджету за загальним та спе-
ціальним фондами та включає три розділи, а саме:

Розділ I. Доходи.

Розділ II. Видатки:
II.1. Видатки загального фонду державного бюджету;
II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету:
II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені 

за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що нада-
ються бюджетними установами;

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені 
за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень бюджетних установ;

II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені 
за рахунок інших надходжень спеціального фонду;

II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведе-
ні за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів;

Розділ III. Кредитування:
III.1. Надання кредитів:
III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного 

бюджету;
III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду держав-

ного бюджету.
III.2. Повернення кредитів.
У розділі «Доходи» за кодами класифікації доходів наво-

дяться дані про планові показники за доходами загального та 
спеціального фондів державного бюджету, суми надходжень 
до державного бюджету за звітний період, суми власних над-
ходжень до спеціального фонду державного бюджету.
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У розділі «Видатки» дані наводяться за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. У 
звітах відображаються дані про суми бюджетних асигнувань 
на рік та на звітний період, залишки коштів на початок та 
кінець звітного періоду, суми коштів загального та спеціально-
го фондів державного бюджету, отриманих розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів на здійснення видатків, 
суми проведених з початку звітного року касових видатків. 
Крім того, у звітах про надходження та використання коштів, 
які надійшли до державного бюджету як плата за послуги, інші 
джерела власних надходжень спеціального фонду, субвенція 
з місцевих бюджетів розпорядникам коштів державного бю-
джету на виконання програм соціально-культурного розвитку 
регіонів відображаються ще планові показники по фінансу-
ванню для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, 
які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду, 
перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на по-
чаток звітного року, згідно з законодавством України, суми 
коштів минулих років, отриманих установою у звітному пе-
ріоді, залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на 
рахунках в установах банків в національній валюті. 

Операції за загальним та спеціальним фондами держав-
ного бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені 
в натуральній формі, іноземній валюті або в національній 
валюті у разі розміщення власних надходжень на поточних 
рахунках у банках, відображаються в бухгалтерському облі-
ку виконання державного бюджету органами Казначейства 
у національній валюті України на підставі Довідки про над-
ходження у натуральній формі, Довідки про операції в іно-
земній валюті, Довідки про операції в національній валюті 
у встановленому порядку. Звітність складається з урахуван-
ням зазначених операцій.

Звітність по розділу «Кредитування» складається за ко-
дами програмної класифікації видатків та кредитування дер-
жавного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування 
бюджету. У звітах відображається суми планових показників 
надання та повернення кредитів загального фонду та спеці-
ального фондів державного бюджету, суми коштів держав-
ного бюджету, отримані розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів для надання кредитів, суми наданих з 
початку звітного року кредитів з загального та спеціального 
фондів, суми повернутих до державного бюджету кредитів.
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Дані, наведені в звітах за всіма графами, мають відпо-
відати даним бухгалтерського обліку на окремих аналітичних 
рахунках, відкритих в органах Казначейства за загальним та 
спеціальним фондами. При складанні квартальної та річної 
звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з 
даними звітів розпорядників та одержувачів коштів держав-
ного бюджету. 

Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) склада-
ється із 2 розділів:

Розділ I. Дані про наявність дебіторської та кредитор-
ської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів 
державного бюджету;

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників 
та одержувачів коштів державного бюджету за окремими 
програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість відображає поточну 
та прострочену дебіторську та кредиторську заборгованість 
розпорядників та одержувачів коштів бюджету на початок 
та кінець звітного періоду, а також списану в установленому 
порядку заборгованість протягом звітного періоду. 

Прострочена дебіторська заборгованість – це дебіторська 
заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення 
терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договора-
ми або якщо дата платежу не визначена після виписування 
рахунку на оплату. 

Прострочена кредиторська заборгованість – це сума кре-
диторської заборгованості, що виникає на 30-й день після за-
кінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними 
договорами або якщо дата платежу не визначена після отри-
мання підтвердних документів за отримані товари, виконані 
роботи, надані послуги.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо 
за загальним та спеціальним фондами державного бюджету 
на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів дер-
жавного бюджету, звірених із даними обліку по зареєстрова-
них бюджетних фінансових зобов’язання. Звіт про бюджетну 
заборгованість складається за кодами програмної класифіка-
ції видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 
кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить 
інформацію про заборгованість розпорядників та одержува-
чів коштів державного бюджету, як за видатками, так і за 
нарахованими доходами, а також інформацію про суми за-
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реєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань, які знахо-
дяться в обліку органів Казначейства на звітну дату.

При складанні місячного звіту дані про капітальні видат-
ки наводяться загальною сумою без розшифровки по елемен-
тарним кодам економічної класифікації видатків бюджету, а 
по терміну подання квартального звіту про бюджетну забор-
гованість розшифровуються по елементарним кодам.

Інформація про заборгованість розпорядників та одер-
жувачів коштів державного бюджету за окремими програма-
ми складається за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету в розрізі кодів еконо-
мічної класифікації видатків бюджету та класифікації кре-
дитування бюджету і містить інформацію про заборгованість 
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. 
Суми дебіторської заборгованості відображають заборгова-
ність за розрахунками з позичальниками, які отримали кре-
дити, та за відпущені матеріальні цінності державного мате-
ріального резерву тощо. Суми кредиторської заборгованості 
відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом 
виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих 
позичальникам із загального фонду державного бюджету, та 
за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цін-
ностей державного матеріального резерву тощо.

У Сальдовому балансі рахунків відображаються фінан-
сові активи, кошти бюджетів та розпорядників бюджет-
них коштів, розрахунки, капітал та фінансовий результат, 
зобов’язання, доходи, витрати, позабалансові та управлін-
ські рахунки бюджетів та державних цільових фондів. При 
формуванні місячного та квартального звітів у Сальдовому 
балансі рахунків відображається сальдо рахунків бухгалтер-
ського обліку на початок звітного року та на кінець остан-
нього дня звітного періоду. При формуванні річного звіту у 
Сальдовому балансі рахунків відображається сальдо рахун-
ків бухгалтерського обліку на початок та на кінець звітного 
року окремо до заключення рахунків та після заключення 
рахунків.

Пояснювальна записка складається органами Казначей-
ства до квартального та річного звіту та повинна розкривати 
інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, 
потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності. Ра-
зом із Пояснювальною запискою до річного звіту подаються 
інформації щодо довгострокових та короткострокових кре-
дитів, наданих з державного бюджету.
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Місячна, квартальна та річна бюджетна звіт-
ність про виконання місцевих бюджетів складається та 
подається у відповідності до періодів звітування.

Місячна бюджетна звітність складається та подається 
за наступними формами:

 ● форма № 2ммб «Звіт про виконання місцевих бю-
джетів»;

 ● форма № 7мб «Звіт про бюджетну заборгованість»;
 ● «Інформація про виконання захищених видатків 

місцевих бюджетів»;
 ● «Звіт про використання коштів з резервного фонду»;
 ● «Звіт про надання та використання місцевими бю-

джетами дотацій та субвенцій, отриманих з держав-
ного бюджету».

Квартальна бюджетна звітність складається та пода-
ється за наступними формами:

 ● форма № 2кмб(мб) «Звіт про виконання місцевих 
бюджетів»;

 ● «Звіт про надання та використання місцевими бю-
джетами дотацій та субвенцій, отриманих з держав-
ного бюджету»;

 ● «Інформація про стан місцевих боргів»;
 ● «Інформація про стан гарантованих відповідно Ав-

тономною Республікою Крим, обласними радами та 
територіальними громадами боргів»;

 ● «Інформація про надані місцеві гарантії».

Річна бюджетна звітність складається та подається за 
наступними формами:

 ● форма № 2кмб(мб) «Звіт про виконання місцевих 
бюджетів»;

 ● форма № 7мб «Звіт про бюджетну заборгованість»;
 ● «Інформація про виконання захищених видатків 

місцевих бюджетів»;
 ● «Звіт про використання коштів з резервного фонду»;
 ● «Звіт про надання та використання місцевими бю-

джетами дотацій та субвенцій, отриманих з держав-
ного бюджету»;

 ● «Інформація про стан місцевих боргів»;
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 ● «Інформація про стан гарантованих відповідно Ав-
тономною Республікою Крим, обласними радами та 
територіальними громадами боргів»;

 ● «Інформація про надані місцеві гарантії».

Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється в 
Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

Органи Казначейства складають місячну, квартальну та 
річну бюджетну звітність по кожному місцевому бюджету за 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів у розрізі всіх місцевих бюджетів і кон-
солідують у розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Киє-
ва, міст обласного значення, бюджетів районів та об’єднаних 
територіальних громад та формують зведені звіти в розрізі 
областей і міста Києва. Звіти про виконання місцевих бю-
джетів складаються на підставі даних бухгалтерського обліку 
виконання бюджетів органів казначейства, з урахуванням 
даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпо-
рядників бюджетних коштів.

Бюджетна звітність в електронному вигляді подаєть-
ся органами Казначейства до Департаменту консолідованої 
звітності Казначейства та відповідним місцевим фінансо-
вим органам та міським, сільським, селищним радам, радам 
об’єднаних територіальних громад для опрацювання та в разі 
потреби надання своїх зауважень органам Казначейства:

Терміни подання місячної та квартальної звітності про ви-
конання місцевих бюджетів встановлюються Казначейством.

Порядок заповнення форм бюджетної звітності 
передбачає наступні процедури:

Форми № 2ммб та № 2кмб(мб) «Звіт про виконання міс-
цевих бюджетів» заповнюються в розрізі кодів класифікації 
доходів бюджету, функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджетів, економічної класифікації видатків 
бюджету та класифікації кредитування бюджету, класифіка-
ції фінансування бюджету за типом кредитора та класифіка-
ції фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 
від 14.01.2011 р. зі змінами, кодів Типової програмної кла-
сифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
№ 793 від 20.09.2017 р. зі змінами і кодів програмної класи-
фікації видатків та кредитування місцевих бюджетів .
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Форма № 2ммб «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 
містить зведену форму та чотири розділи, а саме:

Розділ I. Доходи.
Розділ II. Видатки.
Розділ III. Кредитування.
Розділ IV. Фінансування. 
Зведена форма містить такі складові:
Розділ I. Доходи.
Розділ II. Видатки.
Розділ III. Кредитування.
Розділ IV. Фінансування.
Розділ II. Видатки містить підрозділ: 2.Б. Видатки за ко-

штами на рахунках в банках.
Зведена форма звіту складається із даних розділів I «До-

ходи», II «Видатки», III «Кредитування» та IV «Фінансування».
У розділі I «Доходи» у розрізі кодів класифікації доходів 

бюджету відображаються затверджені місцевими радами 
планові показники розпису на звітний рік, суми надходжень 
до місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами, 
з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У розділі II «Видатки» звіту за кодами Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків бюджету відображаються затверджені місцевими 
радами суми бюджетних асигнувань та кошторисних при-
значень на звітний рік, суми касових видатків, проведених 
протягом звітного періоду за загальним фондом та у розрізі 
видів видатків спеціального фонду. По місцевих бюджетах, 
які згідно із законодавством, мають відкриті рахунки в уста-
новах банків, складається Звіт про видатки за коштами на 
рахунках в банках. В ньому відображаються суми касових 
видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок 
коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених 
на рахунках в установах банків у національній валюті.

У розділі III «Кредитування» звіту у розрізі кодів класи-
фікації кредитування бюджету відображаються суми плано-
вих показників надання та повернення кредитів з загального 
фонду та спеціального фондів місцевих бюджетів, суми на-
даних з початку звітного року кредитів з загального та спеці-
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ального фондів, суми повернутих до місцевих бюджетів кре-
дитів, у тому числі із рахунків відкритих у банках.

Розділ IV Звіту «Фінансування» у розрізі кодів класифі-
кації фінансування бюджету за типом кредитора та за ти-
пом боргового зобов’язання відображає планові показники 
фінансування, затверджені розписом на звітний рік, з ура-
хуванням змін, суми фінансування загального фонду місце-
вих бюджетів на кінець звітного періоду. У звіті наводиться 
інформація про дефіцит чи профіцит виконання місцевих 
бюджетів за звітний період. 

У квартальних формах звітності про доходи, видатки, 
кредитування, фінансування місцевих бюджетів дані наво-
дяться у розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Києва, 
міст обласного значення, бюджетів районів, сільських, се-
лищних та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Консолідація даних форми № 2ммб та № 2кмб(мб) «Зві-
ту про виконання місцевих бюджетів» здійснюється шляхом 
впорядкованого додавання показників бюджетної звітності 
місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників 
бюджетної звітності місцевих бюджетів

Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7 мб) скла-
дається із 2 розділів:

Розділ I. Дані про наявність дебіторської та кредитор-
ської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів 
місцевих бюджетів.

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників 
та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими про-
грамами.

Звіт про бюджетну заборгованість відображає поточну 
та прострочену дебіторську та кредиторську заборгованість 
розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на 
початок та кінець звітного періоду, а також списану в уста-
новленому порядку заборгованість протягом звітного пері-
оду. Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо 
за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів 
на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів міс-
цевих бюджетів, попередньо звірених з даними аналітично-
го обліку в частині зареєстрованих бюджетних фінансових 
зобов’язань. Звіт про бюджетну заборгованість складається 
за кодами програмної класифікації видатків та кредитуван-
ня державного бюджету в розрізі кодів економічної класи-
фікації видатків бюджету та містить інформацію про забор-
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гованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих 
бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими дохода-
ми, а також інформацію про суми зареєстрованих бюджет-
них фінансових зобов’язань, які знаходяться в обліку органів 
Казначейства на звітну дату.

Інформація про виконання захищених видатків місце-
вих бюджетів складається за даними Звіту про виконання 
місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищени-
ми видатками.

Звіт про використання коштів з резервного фонду на 
підставі інформації місцевих фінансових органів відображає 
обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих 
рад за відповідними бюджетами, суму видатків з резервного 
фонду протягом звітного періоду.

Звіт про надання та використання місцевими бюджета-
ми дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету 
складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених за-
коном про Державний бюджет України місцевим бюджетам. 
У звіті наводяться дані про:

 ● залишки коштів субвенцій на рахунках бюджетів та 
рахунках бюджетних установ на початок року та кі-
нець звітного періоду;

 ● отримані та перераховані залишки субвенцій з по-
чатку року, 

 ● перераховані кошти між рівнями місцевих бюджетів;
 ● суми коштів дотацій та субвенцій, які надійшли за 

звітний період з державного бюджету;
 ● суми касових видатків, здійснених за рахунок ко-

штів субвенцій, отриманих з державного бюдже-
ту, та за рахунок залишку коштів субвенцій, який 
склався на початок року.

Інформація про стан місцевих боргів складається в розрізі 
кодів класифікації боргу за типом боргового зобов’язання та ві-
дображає суму зовнішніх та внутрішніх боргів місцевого бюдже-
ту за позиками банків та фінансових установ, за рахунок позик 
з єдиного казначейського рахунку, за взаємними розрахунками, 
за зобов’язаннями за цінними паперами та векселями.

Інформація про стан гарантованих відповідно Автоном-
ною Республікою Крим, обласними радами та територіаль-
ними громадами боргів складається на підставі інформації, 
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фінансових органів з розподілом на внутрішній та зовнішній 
гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, 
обласними радами та територіальними громадами борг. В 
Інформації відображаються боргові зобов’язання суб’єктів 
господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких за-
безпечено місцевими гарантіями. Сума внутрішнього бор-
гу відображається у національній валюті, сума зовнішнього 
боргу відображається у доларовому та гривневому еквіва-
ленті іноземної валюти за встановленим Національним бан-
ком України офіційним курсом гривні до іноземних валют.

Інформація про надані місцеві гарантії відображає внутріш-
ні та зовнішні зобов’язання, надані під місцеві гарантії. Інфор-
мацію для заповнення звіту надають місцеві фінансові органи.

В Інформації щодо уточнення окремих показників звіт-
них даних надається:

 ● розшифровка операцій за окремими кодами бю-
джетної класифікації;

 ● пояснення до форм звіту, за показниками, які необ-
хідно уточнити;

 ● розшифровка залишків на кінець звітного періоду, 
які обліковуються на окремих рахунках обліку ви-
конання місцевих бюджетів;

 ● причини наявності незареєстрованих фінансових 
зобов’язань, наявності простроченої кредиторської 
заборгованості, 

 ● суми фінансових зобов’язань, взятих розпорядника-
ми коштів місцевих бюджетів без відповідних бю-
джетних асигнувань.

З Інформацією щодо уточнення окремих показників 
звітних даних на кінець звітного року подаються додатки з 
даними обліку органів Казначейства щодо короткострокових 
та довгострокових кредитів в розрізі одержувачів за минулі 
бюджетні періоди. 

Місячна, квартальна та річна бюджетна звітність 
про виконання Зведеного бюджету України, Державно-
го бюджету України і місцевих бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастопо-
ля складається Департаментом консолідованої звітності Каз-
начейства на підставі зведених даних звітів, отриманих від 
органів Казначейства і звітів та інформації, отриманих від 
самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства. 
Звітність складається за формами, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України № 41 від 30 січня 2018 р. 
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Склад, періодичність подання та порядок складання 
місячної, квартальної і річної бюджетної звітності, вимоги 
до розкриття інформації у звітності визначаються Держав-
ною казначейською службою України. Звітність є місячною, 
квартальною та річною.

Місячна звітність складається та подається за такими 
формами:

 ● Звіт про виконання Зведеного бюджету України;
 ● Звіт про виконання Державного бюджету України;
 ● Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 ● Звіт про бюджетну заборгованість;
 ● Інформація про виконання захищених видатків 

Державного бюджету України;
 ● Звіт про використання коштів з резервного фонду 

Державного бюджету України;
 ● Інформація про надані державні гарантії;
 ● Інформація про здійснені операції з управління дер-

жавним боргом;
 ● Звіт про використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку;
 ● Звіт про використання коштів державного дорож-

нього фонду;
 ● Звіт про використання коштів Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами;
 ● Звіт про використання коштів державного фонду 

розвитку водного господарства.

Квартальна звітність складається та подається за на-
ступними формами:

 ● Звіт про виконання Зведеного бюджету України;
 ● Звіт про виконання Державного бюджету України;
 ● Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 ● Звіт про стан державного боргу і гарантованого дер-

жавою боргу;
 ● Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів гос-

подарювання перед державою за кредитами (пози-
ками), залученими під державні гарантії;

 ● Звіт про платежі з виконання державою гарантій-
них зобов’язань;

 ● Інформація про надані державні гарантії;
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 ● Інформація про надані місцеві гарантії;
 ● Інформація про здійснені операції з управління дер-

жавним боргом;
 ● Інформація про стан місцевих боргів;
 ● Інформація про стан гарантованих відповідно Ав-

тономною Республікою Крим, обласними радами та 
територіальними громадами боргів;

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України;

 ● Звіт про повернення кредитів до Державного бю-
джету України та розподіл надання кредитів з Дер-
жавного бюджету України;

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України на централізовані захо-
ди між адміністративно-територіальними одиницями;

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків Дер-
жавного бюджету України на забезпечення здійснення 
правосуддя місцевими, апеляційними судами та функ-
ціонування органів і установ системи правосуддя;

 ● Інформація про виконання показників міжбюджет-
них трансфертів (освітня та медична субвенції, ба-
зова та реверсна дотації);

 ● Інформація про виконання показників міжбюджет-
них трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Дер-
жавного бюджету України місцевим бюджетам;

 ● Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються 
державою до спеціального фонду Державного бю-
джету України від іноземних держав, банків і між-
народних фінансових організацій для реалізації ін-
вестиційних проектів;

 ● Звіт про виконання розпису витрат спеціального 
фонду Державного бюджету України з розподілом 
за видами надходжень.

Річна звітність складається та подається за такими 
формами:

 ● Звіт про виконання Зведеного бюджету України;
 ● Звіт про виконання Державного бюджету України;
 ● Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 ● Звіт про бюджетну заборгованість;
 ● Інформація про виконання захищених видатків 

Державного бюджету України;
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 ● Звіт про використання коштів з резервного фонду 
Державного бюджету України;

 ● Звіт про стан державного боргу і гарантованого дер-
жавою боргу;

 ● Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів гос-
подарювання перед державою за кредитами (пози-
ками), залученими під державні гарантії;

 ● Звіт про платежі з виконання державою гарантій-
них зобов’язань;

 ● Інформація про надані державні гарантії;
 ● Інформація про надані місцеві гарантії;
 ● Інформація про здійснені операції з управління дер-

жавним боргом;
 ● Інформація про стан місцевих боргів;
 ● Інформація про стан гарантованих відповідно Ав-

тономною Республікою Крим, обласними радами та 
територіальними громадами боргів;

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України;

 ● Звіт про повернення кредитів до Державного бю-
джету України та розподіл надання кредитів з Дер-
жавного бюджету України;

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України на централізовані захо-
ди між адміністративно-територіальними одиницями; 

 ● Звіт про виконання показників розподілу видатків Дер-
жавного бюджету України на забезпечення здійснення 
правосуддя місцевими, апеляційними судами та функ-
ціонування органів і установ системи правосуддя;

 ● Інформація про виконання показників міжбюджет-
них трансфертів (освітня та медична субвенції, ба-
зова та реверсна дотації);

 ● Інформація про виконання показників міжбюджет-
них трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Дер-
жавного бюджету України місцевим бюджетам;

 ● Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються 
державою до спеціального фонду Державного бю-
джету України від іноземних держав, банків і між-
народних фінансових організацій для реалізації ін-
вестиційних проектів;

 ● Звіт про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку;
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 ● Звіт про використання коштів державного дорож-
нього фонду;

 ● Звіт про використання коштів Державного фонду 
поводження з радіоактивними відходами;

 ● Звіт про використання коштів державного фонду 
розвитку водного господарства;

 ● Звіт про виконання розпису витрат спеціального 
фонду Державного бюджету України з розподілом 
за видами надходжень.

Складання звітів про виконання бюджетів здійснюється 
на підставі даних відповідних звітів:

 ● Звіт про виконання Зведеного бюджету України 
складається за загальним та спеціальним фондами 
на підставі звітів про виконання Державного бю-
джету України та місцевих бюджетів.

 ● Звіт про виконання Державного бюджету України 
складається на підставі зведеної звітності про вико-
нання державного бюджету та інформації, отрима-
ної від структурних підрозділів Казначейства.

 ● Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастопо-
ля складається на підставі зведених даних Звіту про 
виконання місцевих бюджетів, сформованих Депар-
таментом консолідованої звітності Казначейства. 

 ● Звіт про бюджетну заборгованість складається окре-
мо за загальним та спеціальним фондами державно-
го бюджету на підставі даних зведеної звітності.

Всі інші форми зведеної бюджетної звітності та інфор-
мації складаються за наступними даними:

 ● зведеної звітності про виконання державного  
бюджету;

 ● зведеної звітності про виконання місцевих бюдже-
тів, сформованої Департаментом консолідованої 
звітності Казначейства;

 ● зведеної звітності та інформації, отриманої від 
структурних підрозділів Казначейства;

 ● даних, отриманих від Міністерства фінансів України;
 ● даних головних розпорядників бюджетних коштів;
 ● інформації про передані та отримані кошти по між-

бюджетних трансфертах, сформованої із облікової 
системи Казначейства та АС «Є-Звіт».
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У звітах про виконання зведеного бюджету відобража-
ються планові показники затверджені Верховною Радою 
України у Законі України про Державний бюджет України 
на відповідний рік.

Місячну та квартальну звітність підписують заступник 
Голови Казначейства і директор Департаменту консолідова-
ної звітності Казначейства. Річну звітність підписує Міністр 
фінансів України, Голова Казначейства і директор Департа-
менту консолідованої звітності Казначейства.

Відповідно до статей 59-62 та 80 Бюджетного Кодексу 
України, зведений місячний звіт про виконання Державного 
та місцевих бюджетів України подається Казначейством Вер-
ховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів 
України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України 
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Кварталь-
ний звіт подається не пізніше 35 днів після закінчення звітно-
го кварталу. Річний звіт про виконання закону про Держав-
ний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України 
Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій 
палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

Річний зведений звіт про виконання закону про Дер-
жавний бюджет України із висновками Рахункової палати 
розглядається та затверджується Верховною Радою України. 
Відповідні місцеві ради розглядають та затверджують річні 
звіти про виконання своїх бюджетів.

Питання для самоконтролю

1. З якою періодичністю подається фінансова та бю-
джетна звітність?

2. Який період є звітним для складання та подання бю-
джетної звітності?

3. Які вимоги установлено до складання та подання 
бюджетної звітності?

4. Охарактеризуйте процес подання звітності в елек-
тронному вигляді розпорядниками та одержувачами коштів 
державного та місцевих бюджетів.

5. Які витрати відносяться до складу інших витрат за 
обмінними операціями?
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6. За якими формами установи та організації, які 
отримують бюджетні кошти, подають бюджетну звіт-
ність до органів казначейства?

7. Яка інформація відображається у звіті про бюджет-
ну заборгованість?

8. Охарактеризуйте склад звітності про надходження 
і використання бюджетних коштів.

9. Які складові бюджетної звітності про виконання бю-
джету?

10. Який порядок заповнення форм бюджетної звітнос-
ті і які передбачено процедури його здійснення?
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Внутрішній контроль – це цілісний процес, який реа-
лізовується, як керівництвом установи, так і персоналом. Ке-
рівництво зобов’язане створювати і підтримувати адекватні 
системи внутрішнього контролю для реалізації завдань, ви-
значення цілей, планування діяльності, бюджетування, облі-
ку, контролю, звітування, документування та моніторингу. 
Метою внутрішнього контролю є визначення ризиків та за-
безпечення достатніх гарантій щодо досягнення визначе-
ної мети, основних цілей і впевненості в тому, що діяльність 
установи здійснюється: 

 ● економно, ефективно та результативно, з дотриман-
ням відповідних етичних норм; 

 ● відповідно до взятих зобов’язань; 
 ● відповідно до вимог законодавства; 
 ● із забезпеченням збереження ресурсів від втрат, не-

допущення неефективного їх витрачання та пошко-
джень.

На сьогодні Україна перебуває у процесі впроваджен-
ня державного внутрішнього фінансового контролю відпо-
відно до зобов’язань, взятих в рамках реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами – членами, з іншої сторони (ратифікована 
Законом від 16.09.2014 р.). 

Згідно з частиною 3 статті 347 розділу V, зазначеної Уго-
ди, сторони обмінюються інформацією, досвідом, найкра-
щою практикою та здійснюють інші заходи щодо подальшо-
го розвитку системи державного внутрішнього фінансового 

Розділ 10
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ  

В СИСТЕМІ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА

10.1. Система внутрішнього контролю.  
Інформація, комунікація, моніторинг.
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контролю шляхом гармонізації з міжнародно-визнаними 
стандартами (розробленими такими інституціями, як Між-
народна організація вищих органів контролю державних фі-
нансів (INTOSAI), Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Між-
народна федерація бухгалтерів (IFAC)) та методологіями, а 
також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контр-
олю та внутрішнього аудиту в державних органах.

Державне казначейство України є невід’ємною части-
ною державного апарату, який здійснює керівництво дер-
жавними коштами. 

З метою належної оцінки ризиків, які можуть впливати 
на досягнення цілей, щодо їх мінімізації, вдосконалення існу-
ючих чи розробки нових заходів контролю та відповідно до 
вимог Бюджетного Кодексу України, наказу від 14.09.2012 р. 
№ 995 «Про затвердження Методичних рекомендації з орга-
нізації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних устано-
вах», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. 
№ 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення вну-
трішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
28.09.2011 р. № 1001», Постанови Кабінету Міністрів України 
від 15.04.2015 р. № 215 «Про затвердження Положення про 
Державну казначейську службу України», наказу Державної 
казначейської служби України від 26.03.2019 р. № 283 «По-
ложення про систему внутрішнього контролю в Державній 
казначейській службі України» в органах Державного каз-
начейства служби впроваджено здійснення внутрішнього 
контролю.

Під системою внутрішнього казначейського 
контролю слід розуміти сукупність процедур, які забезпечу-
ють достовірність та повноту інформації, яка передається ке-
рівництву Державного казначейства, дотримання положень 
нормативних актів при здійсненні операцій щодо виконан-
ня бюджетів. Тому, виходячи з покладених на Казначейство 
функцій, а також з входженням органів Державного казна-
чейства в систему електронних платежів і на цій основі вико-
нання функцій як банківської, так і фінансової установи, до-
цільним стало створення системи внутрішнього контролю за 
виконанням органами Держказначейства усіх законодавчих 
та нормативних актів щодо касового виконання державного 
та місцевих бюджетів.
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Система внутрішнього контролю запобігає дублюванню 
або змішуванню функцій і не перешкоджає управлінню. Ке-
рівник попередньо проводить огляд, визначає цілі установи 
та несе загальну відповідальність за організацію системи вну-
трішнього контролю, а люди є тим ресурсом, що впливають 
на функціонування системи внутрішнього контролю, реалі-
зація якої здійснюється діями працівників. Працівники по-
винні знати свої завдання, обов’язки та відповідальність, об-
меження та повноваження. Керівництво установи визначає 
організаційну структуру, повноваження та обов’язки праців-
ників та вживає інші організаційні заходи, спрямовані на 
виконання місії, цілей та вимог законодавства до діяльнос-
ті. Цілі відображаються у щорічних планах роботи і повинні 
бути визначені у конкретних та вимірюваних показниках, 
що дозволяють керівництву виявити, проаналізувати та реа-
гувати на ризики, пов’язані з їх досягненням.

Система внутрішнього контролю у Казначействі склада-
ється з таких взаємопов’язаних елементів (рис. 10.1): 

Внутрішнє середовище є основою для системи внутріш-
нього контролю і складається із об’єктів і суб’єктів внутріш-
нього контролю. 

Суб’єкт внутрішнього контролю – це самостійні 
структурні підрозділи Казначейства та територіальних орга-
нів, які забезпечують функціонування системи внутрішнього 
контролю.

Об’єктами внутрішнього контролю є адміністра-
тивні, фінансово- господарські, технологічні та інші проце-
си, що забезпечують організаційну структуру Казначейства, 
порядок виконання вимог щодо діяльності, розподіл повно-
важень, кадрову політику, правила і принципи управління 
людськими ресурсами, порядок підготовки бухгалтерської 
звітності для зовнішніх користувачів, порядок ведення 
управлінського обліку й підготовки звітності для внутрішніх 
цілей, відповідність господарської діяльності вимогам чин-
ного законодавства спрямовані на досягнення стратегічних 
та інших планів і цілей.

Керівництво встановлює та підтримує позитивне став-
лення до внутрішнього контролю у всій установі, забезпечує 
всім без винятку рівних можливостей з виконання функцій 
контролю у відповідності до встановлених положеннями чи 
інструкціями обов’язками. 
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Працівники самостійних структурних підрозділів Каз-
начейства та територіальних органів, усвідомлюючи та до-
тримуючись стандартів етичної поведінки, включаючи ви-
моги щодо запобігання випадків шахрайства, корупційних і 
пов’язаних з корупцією правопорушень, виконують функції 

Система 
внутрішнього 
контролю 

Управління 
ризиками 

Внутрішнє  
середовище 

Інформація та 
комунікація 

Дії, спрямовані на 
мінімізацію ризиків, що 
впливають на досягнення 

цілей установи. 

Заходи, 
процедури 
контролю 

Сукупність принципів, процесів, 
регламентів і стандартів діяльності  
Казначейства, які спрямовані  на 

забезпечення виконання поставленої мети 
(місії) і вимог діяльності установи. 

Процес виявлення й аналізу поєднання 
ймовірності та наслідків недосягнення 

цілей діяльності Казначейства, визначення 
способів реагування на ідентифіковані та 

оцінені ризики. 

Здійснюється шляхом постійного 
відстеження стану організації та оцінки 
внутрішнього контролю, щодо елементів 

внутрішнього контролю, з метою визначення 
їх ефективності й результативності, а також 

необхідності змін. 

Збір, документування, поширення 
інформації, проведення її аналізу та 

обміну між керівництвом і працівниками 
Казначейства для прийняття 

управлінських рішень, що забезпечує 
функціонування внутрішнього контролю 

й можливість досягнення ним 
поставлених цілей. 

Моніторинг 

Рис. 10.1 Система внутрішнього контролю у Казначействі
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та процеси визначені положеннями про підрозділи, посадо-
вими інструкціями, затвердженими в установленому поряд-
ку. На кожну посаду розробляється посадова інструкція, у 
якій чітко визначаються цілі, виконувані завдання, відпові-
дальність та підзвітність. 

Процеси, у реалізації яких приймають участь декілька 
працівників, мають бути описані із визначенням порядку їх 
реалізації, ролі кожного працівника, їх повноважень та звіту-
вання за виконану роботу/досягнутий результат. 

В органах Казначейства затверджено процедури звіту-
вання кожного структурного підрозділу. Самостійні структур-
ні підрозділи та територіальні органи Казначейства відповід-
но до затвердженого Положення про систему внутрішнього 
контролю в Державній казначейській службі України скла-
дають описи внутрішнього середовища про організаційну 
структуру, завдання та процедури внутрішнього контролю. 
Організаційна структура самостійного структурного підроз-
ділу повинна враховувати наявні ресурси, необхідні для того, 
щоб можна планувати, виконувати, контролювати та оціню-
вати стан досягнення визначених цілей та результатів вико-
нуваної роботи, покладеної на структурний підрозділ. 

Коли визначені мета (місія), стратегічні та операційні 
цілі (плани діяльності), призначені відповідальні виконавці за 
їх досягнення керівництво забезпечує продовження процесу 
визначення цілей до формування цілей контролю, спрямова-
них на гарантування досягнення мети.

Другим елементом внутрішнього контролю є управління 
ризиками – це діяльність керівництва та працівників Каз-
начейства та територіальних органів, пов’язана з ідентифі-
кацією, проведенням оцінки ризиків, визначенням способів 
реагування на ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення 
перегляду ідентифікованих та оцінених ризиків для виявлен-
ня нових та таких, що зазнали змін. Ризик – це ймовірність 
того, що подія відбудеться і матиме негативний вплив на до-
сягнення цілей. Класифікація ризиків дозволяє чітко визна-
чити місце кожного з них в загальній системі контролю.

Ідентифікація ризиків здійснюється в кожному струк-
турному підрозділі Казначейства за кожним процесом та опе-
рацією відповідно до функціональних повноважень. Ризики 
поділяються на внутрішні і зовнішні на стратегічному та опе-
раційних рівнях, що впливають на діяльність установи.
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На рівні Казначейства ідентифіковано певний пере-
лік уніфікованих ризиків за видами, що можуть стосувати-
ся виконання поставлених завдань, це нормативно-правові, 
операційно-технологічні, програмно-технічні, кадрові, фі-
нансово-господарські. Формуючи перелік ризиків окремими 
структурними підрозділами за їх категоріями доцільно, щоб 
ризики та реагування на них були належним чином задоку-
ментовані та зрозумілі. Це дає можливість керівництву пред-
ставити зв’язок між ними. 

Наступним етапом контролю є оцінка ризиків, яка перед-
бачає оцінити ситуацію ідентифікованих ризиків за ймовір-
ністю їх виникнення (рідко, середньої ймовірності виникнен-
ня, часто очікуваної ймовірності виникнення) та суттєвістю 
впливу (низького рівня впливу, середнього рівня впливу та 
високого рівня впливу) на здатність установи виконувати ви-
значені актами законодавства завдання і функції для досяг-
нення визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей 
діяльності установи.

Найсуттєвішими є ризики, які мають часто очікувану 
ймовірність і високий рівень впливу на спроможність реалі-
зувати визначені завдання та функції для досягнення пріо-
ритетних напрямків діяльності, плану роботи Казначейства. 
Найменш суттєвими є ризики, які мають рідку, майже не-
можливу ймовірність і низький рівень впливу. Кінцевим ре-
зультатом оцінки ризиків є визначення для кожного ідентифі-
кованого ризику числового значення, що присвоєні ризикам 
згідно з матрицею оцінки ризиків до Положення про систему 
внутрішнього контролю в Державній казначейській службі 
України. Ступінь ризику визначається множенням числових 
значень за ймовірністю виникнення (числове значення якого 
встановлено від 1 до 3) та рівнем впливу на спроможність 
ризиків (числове значення якого встановлено від 1 до 3).

Після оцінки ризиків розставляються пріоритети на ри-
зики з високим балом впливу для прийняття рішення щодо 
форми реагування на ризики. Контроль ризиків в Казначей-
стві здійснюється періодично за різними критеріями: при-
чинами виникнення; функціональними видами; етапами 
вирішення проблем; тривалістю дії, рівня допустимості та 
ін. Процес управління ризиками є одним з найскладніших і 
найвідповідальніших в процесі побудови дієвої системи вну-
трішнього контролю.
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Суб’єкти внутрішнього контролю запроваджують ефек-
тивні заходи впливу на ризики через відповідні правила та 
процедури. До заходів контролю в Казначействі належать: 

 ● авторизація та підтвердження операцій шляхом 
отримання дозволу відповідальних посадових осіб 
на виконання операцій за допомогою візування, по-
годження, затвердження документів;

 ● розподіл обов’язків між працівниками для знижен-
ня ризиків допущення помилок чи протиправних 
дій та своєчасного виявлення таких дій;

 ● здійснення контролю за доступом до матеріальних і 
нематеріальних ресурсів, облікових записів, а також 
закріплення відповідальності за збереження і вико-
ристання ресурсів, що зменшує ризик втрати;

 ● визначення правил і вимог до здійснення операцій 
та контролю за законністю їх виконання;

 ● проведення звірок облікових даних з фактичними, 
контроль за достовірністю проведених операцій;

 ● проведення оцінки загальних результатів діяльності 
Казначейства та територіальних органів виконання 
окремих функцій та завдань шляхом оцінювання 
на предмет ефективності, результативності, відпо-
відності нормативно-правовим актам, внутрішнім 
регламентам, правилам, процесам встановленим у 
Казначействі та територіальних органах;

 ● забезпечення захисту інформаційних, телекомуніка-
ційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

 ● здійснення систематичного перегляду роботи кож-
ного працівника Казначейства та територіальних 
органів для визначення якості виконання поставле-
них завдань;

 ● інші правила та процеси організації контролю за ви-
конанням документів, затверджених наказами Каз-
начейства.

Інформаційний та комунікаційний обмін (четвер-
тий елемент внутрішнього контролю) – це система встанов-
лення порядків обміну інформацією всередині Казначейства 
між керівництвом, працівниками Казначейства та терито-
ріальних органів із зовнішніми користувачами (процедури, 
форми, обсяги, строки, перелік надавачів та отримувачів ін-
формації, вимоги до інформації фінансового і не фінансово-
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го характеру, збереження інформації) з метою своєчасного та 
повного інформування для:

 ● забезпечення доступу до інформації;
 ● організації документообігу та роботи з документами;
 ● встановлення порядків та графіків складення і по-

дання звітності;
 ● оприлюднення інформації про діяльність Казначей-

ства.

Ефективна система інформаційного та комунікаційного 
обміну повинна забезпечувати надання керівництву досто-
вірної інформації про виконання завдань і функцій самостій-
ними структурними підрозділами, ідентифікації та оцінки 
ризиків, стану реалізації заходів контролю та моніторингу, 
впровадження рекомендацій за результатами внутрішніх ау-
дитів та вимог контролюючих органів для прийняття управ-
лінських рішень.

Останній елемент здійснення внутрішнього контролю 
передбачає проведення постійного моніторингу. 

Моніторинг у Казначействі здійснюється шляхом періо-
дичної оцінки виконання окремих завдань та функцій (зокрема 
працівниками, які не несуть відповідальності за їх виконання), 
для проведення аналізу результативності системи внутрішнього 
контролю. Запроваджений в установі моніторинг повинен за-
безпечувати виявлення та оцінку відхилень у функціонуванні 
системи внутрішнього контролю або окремих його елементів та 
вжиття заходів для усунення таких відхилень.

На рис. 10.2 відображено шляхи, якими забезпечується 
організація та здійснення внутрішнього контролю в Казна-
чействі.

Для ефективного забезпечення належного функціону-
вання внутрішнього контролю в органах Казначейства визна-
чають самостійний структурний підрозділ, відповідальний 
за своєчасну підготовку, складання та подання документів, 
звітування. Для організації та ефективного виконання всіх 
складових внутрішнього контролю створюється робоча гру-
па, склад якої затверджується наказом Казначейства, і яка 
на постійній основі: 

 ● проводить аналіз діючої системи внутрішнього 
контролю;

 ● здійснює координаційні заходи з її впровадження;



321Розділ 10. Організація контролю в системі органів казначейства

 ● надає допомогу керівникам структурних підрозділів у 
визначенні порядку і підходів до управління ризика-
ми, що можуть мати загальний вплив на виконання 
основних завдань чи досягнення визначених цілей, 
відповідних способів реагування на ризики та інфор-
мування керівництва для вжиття заходів контролю;

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ  
В КАЗНАЧЕЙСТВІ 

Затвердження Казначейством та 
територіальними органами 

організаційно-розпорядчих документів 
(наказів, регламентів, планів, 

положень, посадових інструкцій) 
спрямованих на належне 

функціонування  внутрішнього 
середовища, забезпечення управління 
ризиками, вжиття заходів контролю, 
налагодження комунікації та обміну 

інформацією в Казначействі та 
територіальних органах, здійснення 

моніторингу. 

Виконання функцій, завдань 
та планів працівниками 
Казначейства, визначених 
нормативно-правовими 
актами та організаційно- 

розпорядчими документами, 
інформування керівництва 
про ризики, що виникають у 
ході виконання доведених 

завдань. 

Запровадження чітких систем 
планування роботи, контролю за їх 
виконанням та звітуванням про 

виконання функцій, завдань, оцінки 
досягнутих результатів та за потреби 
своєчасного коригування планів 

роботи. 

Оцінка функціонування 
системи внутрішнього 
контролю Управлінням 
внутрішнього аудиту 
Казначейства та 

структурними підрозділами 
внутрішнього аудиту 

територіальних органів в 
межах повноважень, 

визначених законодавством, 
надаючи керівникам 

територіальних органів 
об’єктивних і незалежних 
рекомендацій щодо її 

удосконалення. 

Рис. 10.2. Організація та здійснення внутрішнього контролю  
в Казначействі
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 ● узагальнює інформацію щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю і включення її 
до щорічного звіту;

 ● надає пропозиції керівнику щодо усунення виявле-
них недоліків, вжиття заходів з поліпшення стану 
функціонування системи внутрішнього контролю. 

Контроль за виконанням заходів контролю та моніто-
рингу впровадження їх результатів, а також перегляд таких 
заходів здійснюється самостійними структурними підрозді-
лами Казначейства та територіальними органами в межах 
їхніх повноважень та відповідальності.

Запровадження такої системи внутрішнього контролю 
дозволяє чітко визначити пріоритети удосконалення системи 
управління, запобігати фактам незаконного та неефективно-
го використання бюджетних коштів та інших активів, попе-
редити виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності 
установи.

Постійний моніторинг, інформаційний та комунікацій-
ний обмін, вдосконалення і актуалізація до вимог сьогодення 
заходів внутрішнього контролю, відповідно до зобов’язань, 
взятих в рамках реалізації виконання вимог міжнародних 
угод, створює підгрунтя для впровадження нової форми 
управління державними установами в Україні.

10.2. Внутрішній аудит як складова  
системи внутрішнього контролю

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України 
внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удоско-
налення системи управління, внутрішнього контролю, запо-
бігання фактам незаконного, неефективного та не резуль-
тативного використання бюджетних коштів, виникнення 
помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бю-
джетних коштів і підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери його управління, та яка передбачає на-
дання незалежних висновків і рекомендацій. 

Об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність державного 
органу, його територіальних органів, підприємств установ та 
організацій, що належать до сфери його управління, в повно-
му обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), та за-
ходи, що здійснюються керівниками таких органів, підпри-
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ємств, установ та організацій для забезпечення ефективного 
функціонування системи внутрішнього контролю (дотри-
мання принципів законності та ефективного використання 
бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів 
відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів 
і вимог щодо їх діяльності).

Система управління державними фінансами в Україні 
тривалий період була спрямована, насамперед, на здійснен-
ня контролю за витратами, та як наслідок особи, відповідаль-
ні за надання державних послуг, зосереджували свої зусилля 
на дотриманні вимог, приділяючи меншу увагу підвищенню 
ефективності та якості надання державних послуг. Внаслі-
док цього, робота більшості підрозділів внутрішнього аудиту 
все ще зосереджена переважно на оцінці законності та до-
стовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського 
обліку, дотриманні актів законодавства, планів, процедур, 
контрактів тощо. Проте, слід врахувати, що внутрішні ауди-
ти спрямовані не тільки на удосконалення внутрішніх проце-
сів (фінансових і не фінансових), а також на удосконалення 
системи внутрішнього контролю (з перспективою запобіган-
ня небажаним ризикам). Згідно з визначенням Міжнародно-
го інституту внутрішніх аудиторів, внутрішній аудит – це 
незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та 
консультаційних послуг, що має приносити користь органі-
зації та покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допо-
магає організації досягати поставлених цілей за допомогою 
системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищен-
ня ефективності процесів управління ризиками, контролю, і 
корпоративного управління. 

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. 
№ 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та 
утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (із змінами) та 
затверджений нею порядок здійснення внутрішнього ауди-
ту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту в органах 
Казначейства створено підрозділи внутрішнього аудиту, що 
підпорядковуються і є підзвітними безпосередньо керівнику 
установи.

Державне казначейство України є невід’ємною частиною 
державного апарату, який здійснює керівництво держав-
ними коштами. І, виходячи з покладених на Казначейство 
функцій, а також з входженням органів Державного казна-
чейства в систему електронних платежів і на цій основі ви-
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конання функцій як банківської, так і фінансової установи, 
доцільним стало створення системи контролю за виконанням 
органами Держказначейства усіх законодавчих та норма-
тивних актів щодо касового виконання державного та місце-
вих бюджетів. Практична реалізація цієї системи базується 
на діяльності в органах Державного казначейства підрозді-
лів внутрішнього аудиту. Цю функцію на рівні Державного 
казначейства виконує управління внутрішнього аудиту, а у 
регіональних управліннях Державного казначейства – відді-
ли (сектори) внутрішнього аудиту.

Впровадження в органах Державного казначейства 
внутрішнього аудиту створюється з метою належної оцін-
ки і вдосконалення системи внутрішнього контролю. Вну-
трішній аудит - це, так би мовити, «права рука керівника» 
установи з цілої низки питань. А тому він повинен зосеред-
жуватися на аналізі інформаційної системи та її потоків, у 
тому числі системи бухгалтерського обліку та різних видів 
контролю, на вивченні оперативної фінансової інформації, 
а у перспективі дослідженні доцільності та ефективності 
операцій щодо запозичення коштів. З огляду на поставлену 
мету функції підрозділу внутрішнього аудиту зводяться до 
наступного (рис. 10.3).

Основні завдання та функції підрозділу внутрішнього 
аудиту, права й обов’язки керівника та працівників підроз-
ділу внутрішнього аудиту, а також вимоги щодо незалежнос-
ті підрозділу внутрішнього аудиту визначаються відповідно 
до законодавства у внутрішніх документах Казначейства 
(декларація внутрішнього аудиту; положення про підроз-
діл внутрішнього аудиту; посадові інструкції працівників 
підрозділу внутрішнього аудиту; відповідні порядки та ре-
гламенти), що затверджуються у встановленому порядку. 
Метою посилення незалежності (незалежність передбачає 
пряме підпорядкування та підзвітність підрозділу внутріш-
нього аудиту керівнику установи) підрозділу внутрішнього 
аудиту, запроваджено підписання керівником Казначей-
ства з керівником підрозділу внутрішнього аудиту деклара-
ції внутрішнього аудиту, яка за своєю суттю є схожим доку-
ментом до Статуту внутрішнього аудиту, що застосовується 
у міжнародній практиці. Функціональна незалежність пе-
редбачає недопущення виконання працівниками підрозділу 
внутрішнього аудиту функцій, не пов’язаних зі здійсненням 
внутрішнього аудиту. 



325Розділ 10. Організація контролю в системі органів казначейства

Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в Казначей-
стві є ефективною, якщо відповідає критеріям, представле-
ним на рис. 10.4. 

Результатом діяльності внутрішнього аудиту мають бути 
конструктивні пропозиції щодо вдосконалення системи вну-
трішнього контролю з урахуванням ризиків, які загрожують 
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Забезпечення достовірності та повноти інформації діяльності самостійних 
структурних підрозділів Казначейства та його територіальних органів, 
результатів управління державними ресурсами. 

Перевірка ефективності та достовірності бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, виконання державного та місцевих бюджетів, 
законності та ефективності господарської діяльності. 

Виявлення та аналіз причин недоліків, невідповідностей в організації 
роботи вимогам додержання внутрішніх та зовнішніх нормативних та 
законодавчих актів у процесі виконання органами Казначейства 
державного та місцевих бюджетів та забезпечення чіткого виконання 
розпоряджень органів влади щодо управління та використання 
бюджетних коштів. 

Оптимальне використання бюджетних коштів (реалізація ідеї виділення і 
оплата рахунків тільки тим розпорядникам, які зареєстрували свої 
фінансові зобов’язання в органах Казначейства). 

Координація відносин Казначейства з органами, що здійснюють зовнішній 
контроль за їх роботою. 

Залагодження конфлікту інтересів, що може виникнути між органами 
Казначейства та розпорядниками коштів в процесі виконання державного 
та місцевих бюджетів. 

Надання об’єктивних, незалежних висновків та рекомендацій щодо 
функціонування системи внутрішнього контролю Казначейства та її 
удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам 
незаконного, неефективного та не результативного використання 
бюджетних коштів, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків 
у діяльності Казначейства та його територіальних органів. 

Підтримання позитивного іміджу органів Казначейства. 

Рис. 10. 3. Функції підрозділу внутрішнього аудиту Казначейства
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роботі органів Казначейства. Визначити, оцінити і мінімізу-
вати ризики органу Казначейства – це найважливіше завдан-
ня внутрішнього контролю. Створення ефективної системи 
внутрішнього фінансового контролю досягається шляхом 
оптимізації взаємовідносин та обміну інформацією між вну-
трішнім контролем, зовнішніми та внутрішніми аудиторами 
Казначейства, а внутрішні аудитори - людьми, покликаними 
професійно провести таку оцінку. Роль внутрішніх аудиторів 
полягає в тому, що вони під час оцінки ефективності функ-
ціонування внутрішнього контролю, мають фокусуватися не 
на виявленні окремих недоліків такої системи чи на випад-
ки недотримання законодавчих вимог, а систематично та 
об’єктивно оцінювати систему внутрішнього контролю та її 
вплив на ефективність діяльності установи. 
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Рис. 10.4. Критерії ефективності діяльності підрозділу  
внутрішнього аудиту в Казначействі
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Внутрішній контроль та внутрішній аудит, як система, 
спрямовані саме на створення необхідних передумов і збіль-
шення можливостей для досягнення конкретних цілей. 

Внутрішній аудит діє в рамках установи і проводиться 
з розумінням важливості рішучого управління процесами, 
маючи базовий мотив допомагати структурним підрозділам 
більш ефективно управляти ризиками. Через ефективну сис-
тему ризико-орієнтованого планування, внутрішній аудит 
зосереджує свої наявні ресурси на найбільш ризикових сфе-
рах, враховуючи загальну стратегію організації, її цілі, ри-
зики, операції та процеси, а також наявні ресурси. Основна 
мета проведення якісного аудиту – вироблення ефективних 
рекомендацій і подальший контроль їхнього виконання. 

При плануванні діяльності з внутрішнього аудиту підроз-
діл внутрішнього аудиту враховує систему управління ризи-
ками – визначення способів реагування на ідентифіковані та 
оцінені ризики, здійснення перегляду ідентифікованих та оці-
нених ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін. 

Для визначення оцінки ризиків підрозділ внутрішньо-
го аудиту враховує широкий спектр як фінансових, так і не 
фінансових відомостей та проводить аналіз документальних 
джерел критеріїв ризиків, зокрема: 

 ● інформацію про типові порушення та недоліки, 
встановлені за результатами попередніх внутрішніх 
аудитів; 

 ● повідомлення структурних підрозділів державного 
органу, що належать до сфери його управління, про 
проблемні питання та ризики у їх діяльності; 

 ● інформацію із засобів масової інформації, скарг, звер-
нень державних органів, народних депутатів, право-
охоронних органів, зовнішніх контролюючих органів; 

 ● інформацію щодо звітності (наприклад, із фінан-
сової та бюджетної звітності, звітів про виконання 
паспорту бюджетної програми, звітів про виконан-
ня фінансових планів державних підприємств);

 ● інформацію про заходи впливу за порушення бю-
джетного законодавства, що застосовувались орга-
ном Казначейства (попередження про неналежне 
виконання бюджетного законодавства) до учасни-
ків бюджетного законодавства;

 ● зміна структури органу Казначейства або технології 
проходження документів;



Казначейська система328

 ● виконання аудиторських рекомендацій за результа-
тами проведених внутрішніх аудитів;

 ● інформацію керівника Казначейства про суттєві або 
системні проблеми в роботі територіального органу 
та інші.

Роль внутрішніх аудиторів полягає в тому, що вони 
під час оцінки ефективності процесу управління ризиками 
(рис. 10.5) на основі вивчення кращої практики у цій сфе-
рі можуть рекомендувати керівництву необхідні заходи не 

Запровадження заходів 
контролю відповідальними 
за діяльність особами для 
зменшення ризиків, оцінка 
їх достатності (на думку 
внутрішніх аудиторів) – 
до якого рівня заходи 
контролю забезпечують 
зниження залишкових 

ризиків. 

Ефективність 
запроваджених 
відповідальними 

за діяльність особами 
заходів контролю щодо 
зменшення ризиків. 

Виявлення ризиків 
не ідентифікованих 
відповідальними 

за діяльність особами 
та залишкові ризики, 
які, незважаючи 

на запроваджені заходи 
контролю, залишаються 

високими. 

Ризики, які було 
класифіковано 
відповідальними 

за діяльність особами, 
обрані ними способи 
реагування на ризики, 

оцінка співпадіння обраних 
способів реагування на 
ризики з аудиторським 

судженням. 

Виявлення та 
ідентифікація ризиків, 
які не мають впливу 

на цілі. 

РИЗИКИ,  
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ДОСЛІДЖЕННЮ  
ТА АНАЛІЗУ 

Рис. 10. 5. Контроль управління ризиками в органах Казначейства
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лише щодо усунення виявлених проблем, але й також щодо 
підвищення ефективності процесу управління ризиками в 
установі.

У сучасних умовах, коли внутрішнє середовище зазнає 
змін (наприклад, у наслідок перерозподілу завдань та функ-
цій між відповідними державними органами або ліквідації 
чи реорганізації установ, передачі в сферу управління іншо-
му державному органу) доцільно здійснювати актуалізацію 
(уточнення) простору аудиту.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте економічну сутність казначей-
ського контролю.

2. Охарактеризуйте контрольні повноваження органів 
Державної казначейської служби України. 

3. У чому полягає особливість фінансового контролю, 
що здійснюється органами Державної казначейської служби 
України?

4. У чому полягають особливості внутрішнього контролю?
5. У чому полягають особливості внутрішнього аудиту?
6. З яких етапів складається система внутрішнього 

контролю у Казначействі?
7. Охарактеризуйте шляхи організації та здійснення 

внутрішнього контролю в Казначействі.
8. Якими є функції підрозділу внутрішнього аудиту?
9. Чим забезпечується ефективність діяльності під-

розділу внутрішнього аудиту в Казначействі?
10. Що є результатом здійснення внутрішнього аудиту?
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Розділ 11
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ

11.1. Міжнародні організації казначейських служб

Глобалізація і сучасні економічні та фінансові виклики 
посилюють потребу держав у міжнародній співпраці, об-
міні кращими практиками та скоординованій модернізації 
управління у сфері державних фінансів. Сучасні країни сти-
каються з багатьма проблемами, які складно вирішувати са-
мостійно, а саме: прийняття міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку, впровадження нових методів і інструментів 
контролю державних витрат, використання систем даних у 
бухгалтерському обліку та бюджеті, підтримка процесів де-
централізації тощо. Для вирішення цих проблем створюють-
ся різні міжнародні організації, платформи, бази даних, що 
призначені для координації діяльності, обміну досвідом та ін-
формацією. Розглянемо окремі з них, функціонування яких 
має відношення до казначейських органів.

PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted 
Learning) – мережа «Взаємне навчання та обмін досвідом в 
управлінні державними фінансами» – це платформа для об-
міну досвідом та інформацією між країнами-учасниками та 
міжнародними фінансовими організаціями, зокрема зі Сві-
товим банком і Міжнародним валютним фондом, які є до-
норами програми, а також для навчання та професійного об-
міну між фахівцями з метою ефективного і результативного 
використання державних коштів шляхом застосування но-
вітніх методів управління державними фінансами.

PEMPAL була створена в 2006 р. з ініціативи Світового 
банку. Членами PEMPAL є представники міністерств фінан-
сів і національних казначейств 23 країн: Албанії, Азербай-
джану, Білорусі, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Вірменії, 
Грузії, Казахстану, Киргизстану, Косово, Молдови, Македонії, 



Казначейська система332

Росії, Румунії, Сербії, Туреччини, Таджикистану, Угорщини, 
Узбекистану, України, Хорватії, Чехії, Чорногорії. 

PEMPAL здійснює свою роботу на трьох офіційних мо-
вах: англійській, російській і боснійській. Стратегія  PEMPAL 
на 2017–2022 рр. представлена на рис. 11.1.1

Діяльність PEMPAL організована в рамках трьох практи-
куючих співтовариств:

 ● Бюджетного співтовариства (БС);
 ● Казначейського співтовариства (КС);
 ● Співтовариства внутрішнього аудиту (СВА).

1 Стратегія PEMPAL 2017–2020. URL: https://www.pempal.org.

ГЛИБИНА І АКТУАЛЬНІСТЬ 
Розгляд у рамках платформи пріоритетних завдань країн-членів 
у реформуванні систем УДФ за такими напрямами, як бюджет, 
казначейство і внутрішній аудит / внутрішній контроль. 

ЯКІСТЬ 
Розробка і надання актуальних високоякісних послуг для 
підтримки практики УДФ і забезпечення потреб країн-членів у 
реформуванні відповідних систем. 

ВПЛИВ 
Функкціонування PEMPAL як життєздатної мережі, 
підтримуваної фахівцями у сфері УДФ, країнами-членами і 
партнерами, які розглядають цінність і переваги участі як 
інструмент підвищення ефективності систем УДФ. 

РЕЗУЛЬТАТ 
Наявність ефективно функціонуючої професійної 
платформи взаємного навчання, на базі якої 
здійснюється мережева взаємодія між фахівцями-
практиками у сфері державних фінансів з метою 
підвищення їхніх здібностей і забезпечення 
можливостей для створення знань, їхнього обміну 
та проведення порівняльного аналізу. 

МЕТА 
Підвищення ефективності та результативності 
використання державних фінансів урядами країн-
членів PEMPAL з регіонів Європи і Центральної Азії 
в результаті застосування належної та вдосконаленої 
практики УДФ, розробленої або впровадженої  
завдяки сприянню PEMPAL. 

ЗАВДАННЯ 

Рис. 11.1. Основні елементи Стратегії  PEMPAL на 2017–2022 рр.1
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Казначейське співтовариство зосереджує свою діяль-
ність на питаннях реформування роботи національних каз-
начейств. Зокрема, відповідно до стратегічного плану, КС 
прагне до зміцнення казначейської функції уряду шляхом:

 ● підтримки і сприяння реформуванню систем управ-
ління державних фінансів у країнах-членах PEMPAL, 
зосередження на реформах діяльності національних 
казначейств;

 ● надання високоякісних ресурсів і послуг за питан-
нями, що становлять пріоритетний професійний ін-
терес для членів КС;

 ● створення і зміцнення високопрофесійного співтова-
риства казначейських експертів, зацікавлених у про-
суванні казначейських реформ та удосконаленні сис-
тем управління державних фінансів у своїх країнах;

 ● залучення керівників казначейств і міністерств фі-
нансів країн-членів для підтримки діяльності КС і 
мережі PEMPAL.

У 2019 р. відбулося сім заходів Казначейського співтова-
риства, в тому числі три очних зустрічі та чотири відеокон-
ференції. В центрі уваги цих зустрічей були такі питання:

 ● еволюція ролі та функцій національних казначейств 
(еволюція механізмів контролю бюджетних витрат і 
взаємозв’язок між виконанням державного бюдже-
ту та процесами закупівель), а також досвід країн у 
сфері інституційної реорганізації;

 ● управління ліквідністю (формування обґрунтованих і 
високоефективних прогнозів руху грошових коштів, 
а також встановлення взаємозв’язку між прогнозу-
ванням грошових потоків і виконанням бюджету);

 ● використання інформаційних технологій у казна-
чейських операціях (впровадження інформаційних 
систем управління фінансами та їхня функціональ-
на сумісність з системами державних закупівель);

 ● бухгалтерський облік і звітність у державному сек-
торі (оптимізація структури плану рахунків)1.

Для подальшого розвитку національних казначейських 
систем важливу роль нині відіграє Міжнародна асоціація 
органів казначейства  (International Association of Treasury 
Services (AIST)), створена у 2006 р. в Антананаріву (Мадагас-

1 Годовой отчет PEMPAL 2019. URL: https://www.pempal.org.
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кар) як платформа для обміну досвідом і дискусій щодо спіль-
ного вирішення проблем модернізації державних фінансів. 
Головною метою діяльності AIST є обмін досвідом роботи та 
сприяння її членам у впровадженні в національних казна-
чействах нових форм і методів роботи відповідно до існую-
чих міжнародних норм і стандартів.

Основні завдання і ресурси AIST представлені на рис. 11.2.1

Особлива увага в AIST приділяється питанням послі-
довності казначейських реформ, модернізації документо-
обігу, зокрема впровадженню інноваційних технологій об-
міну інформацією. Керівники казначейських служб мають 
можливість для обміну досвідом роботи з питань управління 
державними фінансами у контексті сучасних викликів для 
фінансово-економічних систем країн. 

За період існування AIST досягла значного розвитку і 
сьогодні характеризується високим рівнем професіоналізму, 

1 The International Association of Treasury Services celebrates its 10th anniversary. URL: https://
www.aistresor.org.

 

Завдання

Сприяти діалогу, 
обміну досвідом та 

об’єднанню найкращих 
практик

Захист цінностей, 
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належного 

функціонування 
казначейських служб

Підтримка членів 
в їхніх реформах щодо 
модернізації держави 

та зміцнення 
потенціалу

Ресурси

Фінансові ресурси: 
членські внески та 

субвенції, індексовані 
відносно ВНП на душу 
населення держав-членів

Людські ресурси:
головний секретар,

радник,
асистент

Рис. 11.2. Завдання і ресурси AIST1
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має важливе міжнародне значення та об’єднує значну кіль-
кість країн: 29 країн-членів з Африки, Карибського басейну, 
Тихого океану, Європи, СНД та Азії (Алжир, Бенін, Буркіна-
Фасо, Камерун, Центральноафриканська республіка, Чад, 
Коморські Острови, Конго, Демократична Республіка Кон-
го, Джибуті, Франція, Габон, Гвінея, Гаїті, Угорщина, Кот-
д’Івуар, Кувейт, Ліван, Мадагаскар, Малі, Мавританія, Ма-
рокко, Нігер, Сенегал, Сербія, Того, Туніс, Україна, В’єтнам). 

Організація діяльності AIST представлена на рис.11.3.
Для посилення обміну інформацією та співпраці АІSТ 

організовує такі види заходів, як симпозіуми і тематичні се-
мінари. Симпозіум збирає керівників казначейських служб 
країн-членів AIST, а також представників численних міжна-
родних організацій, викладачів університетів та експертів з 
державних фінансів. Упродовж двох днів учасники дискуту-
ють на різні теми, обговорюють проблемні питання за кру-
глим столом та у ході дебатів.

AIST

Досвід 
діяльності  
з 2006 р. 

Члени 
асоціації: 
29 країн 

Управління: 
Генеральна 
асамблея, 
Виконавчий 
комітет, 

Секретаріат 

Заходи: 
симпозіуми, 
тематичні 
семінари 

Партнерство з 
міжнародними 
організаціями 
та експертами 

Робочі мови: 
французька  
і англійська 

Рис. 11.3. Складові організація діяльності AIST
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Формат семінарів відрізняється від симпозіуму, оскільки 
зазвичай  обмежується членами АІSТ і збирає експертів-чле-
нів казначейських служб AIST. На таких семінарах упродовж 
двох днів учасники обмінюються думками та обговорюють 
попередньо обрану тему.

Значну увагу учасники симпозіумів та семінарів при-
діляють питанням гармонізації бухгалтерського обліку і фі-
нансової звітності із міжнародними стандартами; структури 
єдиного плану рахунків у державному секторі; удосконален-
ня процедур внутрішнього контролю та управління ризика-
ми; пошуку нових засобів управління готівкою; удоскона-
лення процедур управління боргом; впровадження новітніх 
інформаційних систем, які підтримуватимуть нововведення 
реформи.

Симпозіуми та семінарські заняття AIST транслюються 
двома мовами: французькою та англійською. За кожною те-
мою надається вичерпна інформація і документація, а всі де-
бати оформляються у письмовій формі.

Україна є членом AIST з 2007 р. У 2019 році у рамках 
засідання Генеральної асамблеї, яка є вищим органом Асоці-
ації, було оновлено склад Виконавчого комітету AIST і обрано 
Президентом AIST Голову Державної казначейської служби 
України Тетяну Слюз. Важливою подією для Державної каз-
начейської служби України стало отримання права на про-
ведення в Україні XIV Щорічного симпозіуму та Генеральної 
асамблеї AIST (2020 р.).

11.2. Загальні особливості  
казначейств зарубіжних країн

Функції казначейств різних країн змінювалися з ураху-
ванням національних особливостей їхнього функціонування. 
Наприклад, унаслідок довготривалих війн, які призводили до 
зменшення багатства держави, казначейства почали вико-
нувати нову функцію – випуск внутрішніх і зовнішніх борго-
вих зобов’язань, а з утворенням фінансових монополій – при-
йняття на збереження акцій. 

Із розвитком системи комерційних банків функції каз-
начейств також набували певних змін, зокрема функції емісії 
грошей і карбування монет передали центральним банкам. 
В окремих випадках казначейство працювало як банківська 
установа, що приймала вклади від населення.
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У сучасному світі казначейські установи різних країн та-
кож мають свої особливості, зумовлені державним устроєм, 
територіально-адміністративним поділом, рівнем розвитку 
економіки та її структурними рисами1. 

У таких країнах, як Великобританія і США, органи каз-
начейства й органи Міністерства фінансів представляють 
собою єдиний організм, наділений широкими повноважен-
нями, і його роль у виконанні бюджету є гіперактивною. В 
США казначейство займається також фінансовими розсліду-
ваннями. У таких країнах, як Франція, Бразилія, Австралія, 
казначейства мають також широке коло повноважень і їхня 
роль активна. В інших розвинених країнах функції казна-
чейств більш сконцентровані й обмежені, зокрема в Канаді, 
Німеччині, Італії2.

Моделі казначейського виконання бюджету поділяють за 
такими ознаками:
1) за роллю казначейства виділяють пасивну, активну і гі-

перактивну моделі. Пасивною є така діяльність казна-
чейства, яка обмежується простим виділенням ресурсів 
бюджетним установам згідно із затвердженими бюдже-
тами. Активна роль казначейства полягає в тому, що, 
крім виділення фінансових ресурсів, воно може встанов-
лювати ліміти на зобов’язання і на здійснення витрат. 
А гіперактивна – коли казначейство на основі заздалегідь 

установлених критеріїв може дозволяти проводити певні ви-
тратні операції. В таких країнах, як Франція, Бразилія і Австра-
лія, казначейство виконує активну роль, а США і Великобрита-
нії – гіперактивну, оскільки в цих країнах органи казначейства 
і органи Міністерства фінансів функціонують як єдиний меха-
нізм і наділені широкими повноваженнями (табл. 11.1);
2) в окремих моделях казначейського виконання бюджету 

можуть використовуватися різні інструменти казначей-
ського виконання бюджету: 
а) ліміти бюджетних зобов’язань; 
б) бюджетні та фінансові ліміти; 
в) бюджетні асигнування тощо; 

3) за основними функціями, які виконує казначейство. Це 
може бути касове виконання бюджету за видатками та 

1 Казначейська справа: з давніх-давен і дотепер. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/news/
kaznacheyska-sprava-z-davnikh-daven-i-doteper
2 Саранцев В. Н. Сравнительный анализ функций казначейских органов зарубежных стран. 
Бюджет, 2010. №1. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2016_3_015-020.pdf. 



Казначейська система338

доходами, управління готівкою, управління єдиним ра-
хунком, управління державним боргом та ін. (табл. 11.2).1
У зарубіжній науковій літературі за більш укрупненими 

ознаками діяльності служб виділяють дві моделі організації 
казначейства (табл. 11.3):

1) централізована, за якої всі функції казначейства, в 
т. ч. платіжні та контрольні, централізовані в мініс-
терстві фінансів (Франція, Іспанія);

2) децентралізована, за якої оперативні функції (як 
правило, обробка платежів і контроль) децентралі-
зовані та є юрисдикцією відповідних галузевих мі-
ністерств, але функції ведення центральної політи-
ки і нагляду зосереджені або в міністерстві фінансів 
(Великобританія), або у незалежних агенствах при 
міністерстві фінансів (Ірландія, Скандинавські 
країни). 

В організаційному аспекті казначейство може функці-
онувати як департамент (дирекція) міністерства фінансів 
(наприклад, Австралія, Франція, Великобританія), як окреме 
міністерство (наприклад, Бразилія, Індонезія, Туреччина) або 
як незалежне агентство при міністерстві фінансів (напри-
клад, Ірландія, Скандинавські країни).

1 Саранцев В. Н. Сравнительный анализ функций казначейских органов зарубежных стран. 
Бюджет. 2010. № 1. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2016_3_015-020.pdf.

Таблиця 11.1
Роль казначейських органів та їхні основні інструменти в країнах світу1

Країна Роль казначейських 
органів

Інструменти, які використовують  
органи казначейства

США Гіперактивна Бюджетні асигнування

Великобританія Гіперактивна Ліміти бюджетних зобов’язань

Японія Пасивна Бюджетні і касові ліміти

Франція Активна Ліміти бюджетних зобов’язань

Бразилія Активна Бюджетні і фінансові ліміти за видами витрат

Австралія Активна Ліміти бюджетних зобов’язань

Канада Пасивна Ліміти бюджетних зобов’язань

Італія Пасивна Ліміти бюджетних зобов’язань

Німеччина Пасивна Ліміти бюджетних зобов’язань
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1 Саранцев В. Н. Сравнительный анализ функций казначейских органов зарубежных стран. 
Бюджет. 2010. №1. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2016_3_015-020.pdf

Таблиця 11.2
Основні функції, які виконують органи казначейства розвинутих країн1 
Країна Організація Основні функції Примітки

США
Казначейство 
(Міністерство 
фінансів)

– Контроль єдиного рахунка (управління готів-
кою);
–  короткострокове фінансове планування;
– виконання бюджету за видатками, а також 
збір надходжень;
– контроль випуску державних цінних паперів;
– контроль банківських рахунків уряду;
– витрати за запитом небюджетних асигнувань

В управлінні бюджетом заді-
яні також адміністративно-бю-
джетне управління і бюджет-
но-контрольне управління. 
Податкове і митне управління є 
частиною казначейства

Велико-
британія

Казначейство 
Її Величності 
(Міністерство 
фінансів)

– Управління готівкою;
– короткострокове фінансове прогнозування;
– управління державним боргом;
– контроль за надходженнями і виплатами з 
консолідуючого фонду (виплати здійснюються 
«управлінням головного казначея»)

В управлінні бюджетом задіяно 
також «управління головного 
казначея», яке займається об-
ліком платежів і виплатами з 
консолідуючого бюджету в меж-
ах ліміту

Японія

Казначейський 
відділ при 
фінансовому 
бюро Міністер-
ства фінансів

– Підготовка фінансового плану;
– контроль за надходженнями і виплатами дер-
жавного рахунка

В Японії найбільш розгалужена 
і багатоступенева схема управ-
ління бюджетними коштами. 
Наприклад, управлінням бю-
джетом займаються також бю-
джетний відділ; відділ виконан-
ня бюджету бюджетного бюро; 
фінансовий відділ; відділ управ-
ління боргом фінансового бюро

Франція

Головне управ-
ління держав-
них фінансів 
Міністерства 
бюджету, 
державних 
рахунків та дер-
жавної служби

– Контроль за надходженням коштів; 
– короткострокове фінансове прогнозування; 
– управління державним боргом; 
– прогноз рівня дефіциту; 
– податкові функції

Державне казначейство реор-
ганізовано в 2008 р. шляхом 
злиття з податковою службою 
та утворення нового управління 
всередині Міністерства бюдже-
ту, державних рахунків та дер-
жавної служби

Бразилія Казначейський 
секретаріат

– Управління єдиним рахунком; 
– контроль за надходженнями і виплатами; 
– робота з цінними паперами; 
– контроль зовнішнього та внутрішнього боргу

Підготовкою бюджету займаєть-
ся бюджетний департамент

Австра-
лія

Казначейське 
управління 
Департаменту 
фінансів та 
адміністрації

– Збір надходжень; 
– управління єдиним рахунком; 
– короткострокове фінансове прогнозування; 
– контроль за випуском цінних паперів

У складі казначейського депар-
таменту знаходиться податкове 
управління. Кошти витрачають-
ся бюджетними міністерства-
ми на основі графіка платежів. 
Контролем витрат займається 
фінансовий департамент

Канада Рада казначей-
ства

– Встановлення стандартів і правил  
управління бюджетними видатками; 
– розміщення фінансових ресурсів уряду; 
– короткострокове фінансове прогнозування

Рада казначейства входить до 
складу Кабінету міністрів Ка-
нади, який відповідає за підго-
товку бюджету і подання його в 
парламент

Італія

Казначейський 
департамент 
Міністерства 
економіки та 
фінансів Італії

– Облік руху державного боргу; 
– управління державним майном

Касовим обслуговуванням ви-
конання бюджетів на основі 
контрольних принципів ліміту-
вання і санкціонування займа-
ється Генеральне управління з 
бухгалтерського обліку 

Німеч-
чина

Відділ Міністер-
ства фінансів

– Методичний супровід діяльності  
Федеральних кас; 
– контроль за видатковими операціями; 
– короткострокове фінансове планування

Операціями зі здійснення ка-
сових виплат безпосередньо за-
ймаються Центр компетенції (м. 
Бонн) і федеральні каси (в м. 
Кіль, Вайден, Халі, Трір)
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11.3. Казначейство Великобританії

1Скарбниця Королівства Англії виникла в 1126 р. за прав-
ління Генріха I. В середині XVII ст. склався один з основних 
принципів роботи Казначейства Великобританії, чинний дони-
ні: всі витрати мають бути затверджені казначейством, навіть 
якщо Парламент проголосував за виділення коштів на конкретні 
потреби. В казначействі працювали такі відомі особистості, як 
філософ Д. Локк і вчений І. Ньютон2. З прийняттям Закону про 
Казначейство і Департамент аудиту 1866 р., повноваження з ор-
ганізації бюджетного процесу були законодавчо передані Казна-
чейству Її Величності (Her Majesty’s Treasury; НМ Treasury)3.

1 Marco Cangiano Treasury Core Functions. Rome, February 6-8, 2017. URL: http://
www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/
Seminario_2017-02-6_8/08_-_Treasury_Functions_and_Cash_Management_-_Cangiano.pdf.
2 Дорофеев В. Г. Казначейская система исполнения бюджета в Республике Беларусь: уч. 
пособ. для студ. учреж. высш. образования по спец. «Финансы и кредит» : с электронным 
приложением. Минск : Вышэйшая шк., 2017. 398 с.
3 Exchequer and Audit Departments Act 1866. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/29-
30/39/contents. 

Таблиця 11.3
Моделі та організаційна структура казначейства в зарубіжних країнах1 

Моделі Організаційна структура

Центра-
лізована

Децентра-
лізована

Зміша-
на

Міністерство фінансів
(підпорядкування) агенство

Болгарія +

Данія + +

Естонія + + +

Франція + +

Фінляндія + +

Угорщина + +

Ірландія + +

Нідерланди + +

Польща + +

Сербія + +

Швеція +

Великобританія + + +
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Казначейство Великобританії відповідає за розробку поло-
жень податкової та бюджетної політики держави, за здійснення 
контролю над бюджетними витратами, а також за забезпечен-
ня стабільності й стійкості економіки Великобританії загалом. 

Діяльність Казначейства Великобританії характеризується 
багатьма стадіями бюджетного процесу: починаючи від організа-
ції процесу складання проєкту бюджету, його виконання і закін-
чуючи складанням звітності про виконання бюджету (рис. 11.4).1

1 Дорофеев В. Г. Казначейская система исполнения бюджета в Республике Беларусь: уч. 
пособ. для студ. учреж. высш. образования по спец. «Финансы и кредит» : с электронным 
приложением. Минск : Вышэйшая шк., 2017. 398 с.

СТАДІЯ РОЗГЛЯДУ І СХВАЛЕННЯ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ 
Канцлер казначейства в «бюджетний день» представляє 

нижній палаті Парламенту – Палаті громад проєкт бюджету 
Великобританії, доповідь про поточний фінансовий стан 
Великобританії, програму управління національним боргом і 
стратегію економічного розвитку. Доповідь має бути публікована не 
пізніше, ніж за три місяці до подання Парламенту проєкту бюджету. 

Особливістю Великобританії є відсутність єдиного закону про 
бюджет, який об’єднує всі надходження і видатки державного 
бюджету. Щорічно у Великобританії приймаються Закон про 
фінанси, що регламентує дохідну частину бюджету, і Закон про 
асигнування, що регулює видаткову частину.

СТАДІЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ 
Бюджетне управління Казначейства Великобританії 

встановлює для департаментів і агентств виконавчої влади 
рекомендації щодо планування фінансових потреб на наступний 
фінансовий рік і плановий період.  

Розроблені кошториси затверджуються Управлінням з 
видатків Казначейства Великобританії, яке очолює Головний 
скарбник, і об’єднануються в проєкті бюджету. Проєкт бюджету 
передається Кабінету міністрів Великобританії для схвалення.

СТАДІЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
Ця стадія починається після прийняття Закону про фінанси і 

Закону про асигнування. Процес виконання також регламентується 
Законом про Казначейство і Департамент аудиту. 

СТАДІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
Служба національної статистики Великобританії спільно з 

Казначейством Великобританії щомісячно публікують основні 
результати і статистику використання публічних коштів, які 
засновані на звітних даних, наданих виконавчими органами. Ці дані 
містять інформацію про надходження і видатки, які здійснюються 
центральним урядом, про обсяги запозичень і розміри боргу 
центрального і місцевих урядів, а також держави загалом. 

Рис. 11.4. Казначейство Великобританії у бюджетному процесі1



Казначейська система342

За організаційною структурою Казначейство Великобри-
танії охоплює виконавчі департаменти і відокремлені агенції, 
які допомагають йому досягти стратегічних цілей (рис. 11.5).1  

1 HM Treasury. DEPARTMENTAL OVERVIEW 2019. URL: https://www.nao.org.uk/report/
departmental-overview-department-for-hm-treasury-2019/attachment/departmental-overview-
department-for-hm-treasury-2019.
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Керують роботою Казначейства Великобританії канцлер 
казначейства (міністр фінансів), головний секретар і прав-
ління казначейства. Канцлер казначейства (Chancellor of the 
Exchequer) відповідає за фіскальну і грошово-кредитну полі-
тику, встановлення цільових показників інфляції та виконує 
міністерські обов’язки як Другий лорд казначейства.

Основна частина ресурсів державного бюджету прохо-
дить через Консолідований фонд Великобританії – єдиний 
державний рахунок, відкритий Казначейству Великобрита-
нії в Банку Англії, на який зараховуються всі надходження 
і списуються всі виплати з державного бюджету. Казначей-
ство постійно контролює хід виконання бюджету. Крім цього, 
окремо відкривається рахунок для Національного фонду по-
зик, через який здійснюється управління тимчасово вільни-
ми залишками коштів і залучення позик.

Якщо на рахунку Консолідованого фонду відбувається 
перевищення надходжень над витратами, то цей надлишок 
перераховується на рахунок Національного фонду позик, а 
якщо спостерігається дефіцит грошових коштів або тимчасо-
вий касовий розрив, то він покривається позикою з рахунка 
Національного фонду позик і на цю суму уряд збільшує дер-
жавний борг.  

Витрати Консолідованого фонду поділяють на дві осно-
вні групи: витрати, які щорічно затверджуються Парламен-
том (військові асигнування, витрати на промисловість, сіль-
ське господарство, управління, соціально-культурні заходи, 
субсидії місцевим органам влади, допомога країнам, що роз-
виваються, і умовно-постійні витрати, які не розглядаються 
в Парламенті (витрати на обслуговування державного боргу, 
а також відрахування до фондів Євросоюзу). 

Виконавчі агенції – це підрозділи казначейства, які 
чітко фокусуються на виконанні своїх завдань. Так, напри-
клад, Національна комісія з інфраструктури надає експерт-
ні та неупереджені поради щодо інфраструктури, розробляє 
оцінку національної інфраструктури, а також здійснює кон-
кретні дослідження та взаємодіє з державним і приватним 
секторами для консультацій щодо майбутніх потреб інфра-
структури.

Консультативні та незалежні наглядові органи працю-
ють відокремлено від департаменту казначейства. Зокрема, 
Управління з питань бюджетної відповідальності (OBR) було 
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створено в 2010 р. для проведення незалежного та автори-
тетного аналізу державних фінансів Великобританії.

Компенсаційна схема фінансових послуг (FSCS) є уста-
новою, що фінансується за рахунок податків і незалежна від 
казначейства. FSCS передбачає компенсацію у разі, якщо 
суб’єкти фінансових послуг, наприклад, банки, не зможуть 
задовольнити вимоги, відсутні до них. Так, FSCS надав під-
тримку банку «Бредфорд та Бінглі» (B&B) під час фінансової 
кризи. 

Управління Королівського двору розпоряджається суве-
ренним грантом від імені Департаменту казначейства. Су-
веренний грант використовується для підтримки Королеви у 
виконанні її службових обов’язків та утримання королівських 
палаців. 

Інші суб’єкти господарювання – це декілька компаній, 
що підзвітні Казначейству Великобританії. Так, компанія UK 
Asset Resolution Ltd (UKAR) – це холдингова компанія для бан-
ків, придбаних під час фінансової кризи, що об’єднує бізнес 
компаній «North Rock Asset Management Limited» (NRAM) та 
«B&B». З моменту свого створення UKAR проводить інвести-
ційну стратегію розпорядження своїми інвестиціями в ком-
паніях «NRAM» та «B&B»1.

11.4. Казначейство Франції

Казначейство Франції було створене у 1806 р. за назвою 
«Каса обслуговування», у 1914 р. воно називалось «Управлін-
ня руху фондів», а з 1940 р. – «Управління казначейства». 

Основним законодавчим актом, який регулює бюджет-
ні процеси у Франції, в тому числі у сфері казначейського 
виконання бюджету, є Органічний закон про Бюджет 2001 
р. (кодекс). Він є базовим щодо інших бюджетних законів; 
встановлює принципи змісту, підготовки і виконання річ-
ного державного бюджету, обліку та звітності. Є також під-
законні акти, які конкретизують локальні питання касового 
виконання бюджету – Декрет президента Франції «Про за-
гальні положення щодо обліку державних фінансових опе-
рацій», інструкції Мінфіну «Про організацію служби держав-

1 HM Treasury. DEPARTMENTAL OVERVIEW 2019
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них бухгалтерів» (1966 р.), «Систему національних рахунків» 
(1999 р.) тощо1.

Казначейство Франції (DG Trésor) входить до скла-
ду Міністерства економіки і фінансів Франції (ministère de 
l’Economie et des Finances) та організовує процеси формуван-
ня і виконання державного бюджету у країні.

Для виконання своєї місії DG Trésor об’єднує майже 1500 
представників (717 – в центральному управлінні в Парижі і 
758 – за кордоном у 106 зарубіжних країнах у посольствах 
Франції та представництвах європейських та міжнародних 
установ)2. Крім цього, тисячі представників працюють у те-
риторіальних органах і департаментах казначейства, які роз-
ташовані в регіонах і комунах. 

Основними завданнями DG Trésor є:
 ● підготовка економічних прогнозів і консультацій з 

економічної та державної політики у фінансовій і 
соціальній сферах;

 ● фінансове регулювання економіки й установ, що за-
ймаються страхуванням, банківською діяльністю та 
інвестиціями на фінансових ринках;

 ● двосторонні та багатосторонні фінансові й торго-
вельні переговори;

 ● підтримка експорту та інвестицій за кордон;
 ● управління готівкою та боргом держави через 

Agence France Trésor (AFT)3.

У Франції функціонує дворівнева модель казначейського 
виконання бюджету з чітким розподілом функцій і повнова-
жень:

 ● підрозділи Державного казначейства Франції в Мі-
ністерстві економіки і фінансів Франції, в регіонах і 
муніципалітетах, завданнями яких є: збір, облік по-
даткових і неподаткових платежів, витрачання дер-
жавних коштів після необхідних контрольних захо-
дів, облік операцій державного боргу, бухгалтерська 
регламентація дохідних і видаткових операцій (у т. 
ч. підготовка змін у плані рахунків і бюджетній кла-
сифікації), надання консалтингових послуг, ведення 
контрольної роботи щодо державних установ і т.ін.;

1 Прокофьев С. Казначейская система исполнения бюджета. Финансы. 2003. № 6. URL: 
http://bujet.ru/article/20243.php?print=Y.
2 Direction Géneralé Trésor Rapport Annuele 2018. URL:  https://www.tresor.economie.gouv.fr.
3 Сайт Міністерства економіки і фінансів Франції. URL: https://www.economie.gouv.fr.
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 ● Державне агентство казначейства «Франс-Трезор» 
(Agence France Trésor (AFT)) – це окрема служба, 
створена в 2001 р., що перебуває під керівництвом 
Міністерства економіки і фінансів Франції та гене-
рального директора Казначейства Франції.

Основними функціями агентства є ефективне управлін-
ня коштами єдиного казначейського рахунка (ЄКР), відкри-
того в Центральному банку Франції (Banque de France), і ор-
ганізація роботи з обслуговування державного боргу.

Наприкінці 2018 р. штат AFT складався з 47 осіб (18 пра-
цівників за контрактом і 29 державних службовців)1.

Організаційна структура Державного агентства казна-
чейства «Франс-Трезор» представлена на рис. 11.6.

1 Сайт Агенції Франс Трезор (Agence France Trésor AFT). URL: https://www.aft.gouv.fr/index.
php/fr/presentation
2 Там само.
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Рис. 11.6. Організаційна структура AFT2
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Кожен відділ AFT виконує певні функції:
1) відділ готівки відповідає за: складання касових про-

гнозів; відносини з Банком де Франс (Banque de 
France) – банкіром казначейства та з державними 
уповноваженими і бухгалтерами; операції з управлін-
ня готівкою: позики та депозити, репозиції держав-
них цінних паперів;

2) відділ боргу відповідає за: аукціони, синдикації, ви-
купи; відносини з первинними дилерами; активні 
операції з управління боргом; просування казначей-
ських цінних паперів для інвесторів;

3) відділ з моніторингу операцій та ризиків здійснює: 
перегляд і розрахунок фінансових операцій та веден-
ня звітності; погашення боргу та купонні виплати; 
моніторинг кредитних, контрагентських і розрахун-
кових ризиків для всіх фінансових операцій; управ-
ління Фондом державного боргу;

4) підрозділ досліджень та стратегій проводить: аналіз 
операцій; моделювання пропозицій та перевірку їх-
ньої актуальності, формулювання умов оптимізації; 
моніторинг міжнародних робочих груп;

5) відділ з макроекономіки проводить: оцінювання 
впливу макроекономічного і фінансового клімату, 
фіскальної та грошово-кредитної політики й обгово-
рення структурної політики на ринки з фіксованим 
доходом; формує відносини з французькими й іно-
земними інвесторами, іншими зацікавленими сторо-
нами на ринку та рейтинговими агенціями;

6) підрозділ зв’язку здійснює: зовнішнє спілкування: 
звітування про роботу та завдання AFT і просування 
подій у ЗМІ; внутрішню комунікацію: моніторинг та 
збір інформації, створення засобів комунікації; циф-
ровий зв’язок: управління вебсайтом і розгортання 
цифрової присутності AFT;

7) ІТ-підрозділ проводить: адміністрування та експлу-
атацію інформаційної системи для забезпечення за-
собів інформаційних технологій, необхідних для ви-
конання завдань AFT; впроваджує нове програмне 
забезпечення та послуги; моніторинг і застосування 
політики безпеки інформаційної системи;
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8) відділ внутрішнього контролю, законності, політики 
ризику та правових питань займається: проведенням 
внутрішнього контролю за операціями; визначенням 
загальної бази діяльності та підготовки карт ризиків 
для AFT; управлінням правилами поведінки персона-
лу AFT, визначенням політики конфіденційності AFT 
та контролем за їхнім виконанням.

У Франції використовується єдиний казначейський ра-
хунок (ЄКР), який відкрито у Центральному банку Франції 
(Banque de France). Загальний принцип функціонування ЄКР 
у Франції має тривалу історію. Імператорським указом від 
27 лютого 1811 р. було введено в дію принцип вимоги депо-
нування ліквідних активів муніципалітетами. Він був поши-
рений на департаменти за часів Третьої республіки, а потім 
у 2001 р. визначений у ст. 26.3 Конституційної постанови 
по бюджетні акти так: «Місцеві та регіональні органи вла-
ди зобов’язані передати всі свої ліквідні активи в депозит 
державі»1.

На єдиному казначейському рахунку Франції здійсню-
ється щоденне вирівнювання сальдо близько 7 тисяч опера-
ційних рахунків бюджету держави, регіональних органів вла-
ди, органів місцевого самоврядування та інших державних 
організацій. Використовуючи ЄКР, держава має можливість 
інвестувати щоденні надлишки грошових коштів (зменшую-
чи тягар боргу), звівши до мінімуму сальдо державного ра-
хунка в Центральному банку Франції в кінці кожного дня, 
навіть якщо у бюджеті є структурний дефіцит. Схема цен-
тралізованого управління бюджетними коштами у Франції 
представлена на рис. 11.7.

ЄКР також надає певні вигоди для регіональних органів 
влади та органів місцевого самоврядування. Це такі вигоди:

 ● державна гарантія за депозитами коштів;
 ● рахунки органів місцевого самоврядування веде і 

обслуговує держава;
 ● безкоштовні бухгалтерські та банківські послуги, що 

надаються державою;
 ● облік податкової бази, збір і контроль місцевих по-

датків здійснює держава;
 ● гарантована оплата щомісячної 1/12 частки прямих 

місцевих податків;
 ● податкові та фінансові консультації.

1 Стратегія PEMPAL 2017–2020. URL: https://www.pempal.org.
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З бюджетними коштами на ЄКР у Франції мають право 
працювати тільки державні бухгалтери, а саме:1

 ● бухгалтери з Генеральної дирекції державних фі-
нансів (бухгалтери казначейства і бухгалтери Гене-
ральної дирекції з податків);

 ● бухгалтери Генеральної дирекції митниці;
 ● державні службовці із зазначених генеральних ди-

рекцій, які пройшли спеціальне навчання, або старші 
адміністративні посадові особи (головні бухгалтери).

Державні бухгалтери звітують про фінансові кошти, з 
якими вони працюють. Крім того, у Франції діють спеціальні 
етичні кодекси діяльності бухгалтерів, що передбачають дис-
циплінарні покарання в разі порушення службової етики при 
роботі з державними фінансами. 

11.5. Казначейство Австралії

Казначейство Австралії є одним з двох урядових ві-
домств (інше відомство – Департамент Генерального проку-
рора), які існували з часу створення Австралійського Союзу 
(Співдружності) – з 1901 р. В ті часи це був найменший де-
партамент зі семи утворених урядом, до складу якого вхо-
дило п’ять бухгалтерів. Однак з часом на казначейство було 
покладено обов’язки щодо проведення політики у сферах 

1 Стратегія PEMPAL 2017–2020. URL: https://www.pempal.org.
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державної служби, пенсійного забезпечення, оподаткуван-
ня тощо1.

Казначейство Австралії має статус міністерства і підпо-
рядковується уряду2. Казначейство є важливим «економічним 
радником» уряду, оскільки здійснює ґрунтовний економічний 
аналіз та розробляє рекомендації уряду з питань економіки, 
бюджету, оподаткування, фінансового сектору, іноземних ін-
вестицій, структурної політики, малого бізнесу, доступності 
житла та міжнародної економічної політики країни. 

У Парламенті Австралії бюджет представляє казначей, 
який у своїй доповіді робить огляд економічного стану краї-
ни, дає оцінку показників звітного року і презентує очікувані 
доходи і витрати в плановому році (бюджетний рік в Австра-
лії починається 1 липня і завершується 30 червня).

У структурі казначейства функціонує 5 підрозділів: 
1) фіскальний; 2) макроекономічний; 3) доходів; 4) ринків; 
5) корпоративних та іноземних інвестицій (рис. 11.8). 

Окрім офісу в м. Канберрі, казначейство має управлін-
ня в м. Сіднеї, Мельбурні та Перті, що дозволяє регулювати 
економіку у всіх секторах та регіонах і допомагає формувати 
міцні відносини з приватним сектором. 

Фіскальна група казначейства надає консультації з пи-
тань бюджетної і податкової політики, аналізує надходження 
Співдружності, основні фіскальні та фінансові інструменти, 
програми видатків, пенсій, заходи фінансової політики Спів-
дружності та державних служб.

Група щодо ринків консультує щодо політичних про-
цесів і реформ, що сприяє ефективності функціонування 
фінансової системи та ведення дієвої корпоративної прак-
тики; дає змогу усувати недобросовісну конкуренцію на 
ринках товарів та послуг і належним чином захистити пра-
ва споживачів.

Група з макроекономіки здійснює моніторинг й оціню-
вання економічних умов і перспектив в Австралії та за кор-
доном і надає консультації щодо формування та реалізації 
ефективної макроекономічної політики, в т. ч. грошово-кре-
дитної і фіскальної політики, а також аналізує питання рин-
ку праці.

1 Пивторак Ю. Ф. Как в Австралии казначеи живут. Бюджет. 2015. С. 80-83. 
2 Казначейська справа: з давніх-давен і дотепер. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/news/
kaznacheyska-sprava-z-davnikh-daven-i-doteper
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1 Офіційний сайт Казначества Австралії. URL: https://treasury.gov.au/the-department/about-treasury. 
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Рис. 11.8. Організаційна структура Казначества Австралії1
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Група доходів надає консультації та допомагає у фор-
муванні та впровадженні урядової політики оподаткування 
і пенсій, а також надає інформацію про суттєві зміни в про-
гнозах оподаткування.

Група корпоративних та іноземних інвестицій надає 
консультації й послуги у сферах інформаційних технологій, 
комунікацій, управління людськими ресурсами та управлін-
ня ризиками, а також несе відповідальність за зовнішню ін-
вестиційну політику та інвестиційні пропозиції. 

Казначейство Австралії активно співпрацює з 17 різни-
ми інституціями, такими як: Резервний банк Австралії; Бюро 
статистики Австралії; Австралійська комісія з питань конку-
ренції та споживачів; Австралійське управління фінансового 
менеджменту; Австралійська податкова служба; Національ-
на рада з питань конкуренції; Королівський монетний двір 
Австралії, Національна корпорація з фінансування житла та 
інвестицій тощо. 

Резервний банк Австралії (Reserve Bank Board, RBA), 
який функціонує з 1960 р., є банкіром для австралійського 
уряду і надає йому спеціалізовані послуги для задоволення 
банківських і платіжних потреб. Окрім цього, RBA є цен-
тральним банком, який визначає і проводить грошово-кре-
дитну політику, здійснює нагляд і виконує операційну функ-
цію в системі платежів. 

Державні кошти концентруються в Резервному банку 
Австралії (RBA) на рахунках, які називаються «Група офі-
ційних державних рахунків» (Official Public Account (OPA) 
Group), сукупний баланс яких становить щоденний касо-
вий залишок уряду. Правління RBA забезпечує рада з 9 
осіб: президент, його заступник, секретар казначейства і 
6 банкірів.

11.6. Казначейство США

Казначейство в США (United States Department of the 
Treasury) функціонує з 1789 р. і є найстарішим департамен-
том федерального уряду. За 230 років діяльності Казначей-
ства США на посаду головного казначея було призначено 
77 осіб. Першим казначеєм США впродовж 1789–1795 рр. 
був особистий секретар Джорджа Вашингтона – Александер 
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Гамільтон, який відіграв важливу роль у закладенні основ фі-
нансової стабільності держави.

Казначейство США відповідальне за економічний роз-
виток та забезпечення фінансової безпеки країни і здійснює 
широкий спектр заходів, таких як консультування президен-
та з економічних та фінансових питань, заохочення сталого 
економічного зростання і сприяння вдосконаленню управ-
ління у фінансових установах. 

Основними функціями Казначейства США є:
 ● управління федеральними фінансами;
 ● стягнення податків і зборів та здійснення видатків 

з бюджету США;
 ● управління державними коштами та державним 

боргом;
 ● нагляд за банками та іншими фінансовими уста-

новами;
 ● консультування з питань внутрішньої та міжнарод-

ної фінансової, грошово-кредитної, економічної, 
торговельної та податкової політик;

 ● забезпечення виконання федерального законодав-
ства про фінанси та податки;

 ● розслідування і кримінальне переслідування за ухилен-
ня від сплати податків, фальсифікації та підробки1.

Казначейство США виконує важливу роль у підвищен-
ні національної безпеки, застосовуючи економічні санкції 
щодо іноземних загроз для США. В організаційній структурі 
казначейства США працює 12 департаментів і 9 бюро. Де-
партаменти складаються з підрозділів і відповідають за роз-
робку політик та загальне управління казначейства загалом 
(рис. 11.9).

Казначейство США співпрацює з іншими федеральни-
ми відомствами, закордонними урядами та міжнародними 
фінансовими установами для заохочення глобального еконо-
мічного зростання, підвищення рівня  прогнозування та за-
побігання економічним та фінансовим кризам. 

Традиційно департамент фінансів розробляє фінансо-
ву політику та політику у банківській сфері, федерального 
боргового фінансування, фінансового регулювання і ринків 
капіталу. Департамент податкової політики розробляє та 

1 Офіційний сайт казначейства США. URL: https://home.treasury.gov/about/general-
information/role-of-the-treasury.
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впроваджує податкову політику; узгоджує податкові угоди; 
аналізує міжнародну податкову політику тощо. А такий не-

1 Офіційний сайт Казначейства США. URL: https://home.treasury.gov/about/general-
information/role-of-the-treasury.
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Рис. 11.9. Організаційна структура казначейства США1
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характерний для інших країн департамент, як Департамент 
з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки, роз-
робляє та впроваджує урядові стратегії щодо боротьби з фі-
нансуванням тероризму на національному і міжнародному 
рівнях, розробляє та впроваджує Національну стратегію бо-
ротьби з відмиванням грошей, а також інші програми з бо-
ротьби з фінансовими злочинами.

Бюро виконують конкретні операції, покладені на 
Казначейство США. в них працює 98% спеціалістів казна-
чейської системи. За весь період розвитку американсько-
го казначества бюро утворювалися, переформовувалися, 
об’єднувалися і перейменовувались. Кілька бюро були за-
сновані порівняно недавно, протягом останніх 15–20 років. 
Наприклад, бюро фіскальної служби було утворене шляхом 
консолідації служби фінансового менеджменту та бюро дер-
жавного боргу. Його місія полягає у сприянні фінансовій ці-
лісності та операційній ефективності діяльності уряду США 
у сфері управління боргом, платежів та державного обліку і 
звітності (рис. 11.10).

Всі касові потоки грошових коштів Федерального уря-
ду США проходять через рахунок казначейства, відкритий 
у Федеральному резервному банку США – центральному дер-
жавному банку країни. Завданням банку є ведення рахун-
ка казначейства і забезпечення проведення платежів через 
електронну платіжну систему.

У Федеральному резервному банку, казначействі й агент-
ствах впроваджені різні системи електронних розрахунків і 
платіжні системи. Масштабне поширення таких систем по 
ланцюгу проходження бюджетних коштів дозволило центра-
лізувати й оптимізувати потоки коштів, максимально змен-
шити час проходження коштів і забезпечити всіх учасни-
ків процесу різними можливостями здійснення платежів та 
отримання грошових коштів1.

Казначейство США є динамічною частиною органів дер-
жавного управління, яка постійно змінюється і розвивається, 
однак фіскальна функція   залишається незмінною впродовж 
двох століть. 

1 Прокофьев С. Казначейская система исполнения бюджета.  Финансы. № 6. 2003. URL: 
http://bujet.ru/article/20243.php?print=Y.
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1 Офіційний сайт казначейства США. URL: https://home.treasury.gov/about/general-
information/role-of-the-treasury.

 

•Стежить за виконанням законів щодо виробництва,
продажу та вживання алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. Збирає також акцизний збір на вогнепальну зброю
та боєприпаси

Бюро  оподаткування торгівлі  
тютюновими виробами 

та алкогольними напоями  

•Здійснює нагляд та контроль за банківською системою;
здійснює керівництво діяльністю 1900 банківських
ревізорів по країні

Бюро контролера грошового обігу

•Карбує  монети США;
•забезпечує збереження золота, срібла та інших грошових 
активів Казначейства США;

•випускає і продає золоті, срібні та платинові нумізматичні,
пам’ятні монети і національні медалі

Монетний двір США

•Робить кліше і друкує всі паперові грошові знаки;
•випускає бланки свідоцтв про присвоєні президентом
звання, військових квитків, документів про прийняття
громадянства тощо

Бюро з випуску грошових знаків 
і цінних паперів

•Виявляє, розслідує і притягає до відповідальності за
легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом у
США та за кордоном, а також інші фінансові злочини

Мережа з боротьби з фінансовими 
злочинами

•Здійснює  операціії з  казначейськими цінними паперами; 
•управляє державним боргом та депозитами уряду;
• здійснює державний облік і звітність.

Бюро фіскальної служби

•Відповідає за нарахування, оцінювання та збір внутрішніх
доходу у бюджет США;

•допомагає платникам податків розуміти і правильно
застосовувати податкове законодавство.

Бюро обслуговування  внутрішніх 
доходів

•Розробляє політику сприяння економії та ефективності
управління доходами;

•розробляє заходи щодо запобігання та виявлення
шахрайств і зловживань в управлінні доходами

Бюро головного інспектора  
з питань податкового  
адміністрування

•Проводить  незалежні ревізії та розслідування; 
• інформує секретаря і Конгрес США про проблеми та 
недоліки в діяльності Казначейства США;

•вдосконалює програми  і операції в казначейській системі

Бюро  головного інспектора

Рис. 11.10. Бюро Казначейства США1
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Питання для самоконтролю

1. З якими міжнародними організаціями казначейських 
служб співпрацює Державна казначейська служба України?

2. Назвіть основні завдання, які виконує Казначейське 
співтовариство PEMPAL

3. Вкажіть країни, в яких Казначейство відіграє гіпе-
рактивну роль і поясніть чому

4. Порівняйте і проаналізуйте організаційну струк-
туру і функції Казначейств розвинутих країн (на прикладі 
двох країн)

5. В чому зміст функціонування децентралізованої мо-
делі організації Казначейства?

6. Вкажіть основні особливості діяльності Казначей-
ства Великобританії

7. Як функціонує дворівнева модель казначейського ви-
конання бюджету у Франції? 

8. Як у Франції називають службовців, які мають пра-
во працювати з коштами ЄКР?

9. Яким чином Казначейство Австралії співпрацює з 
Резервним банком Австралії?

10.  В чому полягає специфіка діяльності Казначейства 
США?
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ДОДАТКИ

Додаток А
План рахунків бухгалтерського обліку  

виконання державного та місцевих бюджетів
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Облікове призначення рахунку

1 2 3 4 5

Клас 2. Фінансові активи

20 Довгострокова дебіторська заборгованість

203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

А 2031 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

А 2032 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з держав-
ного бюджету

А 2033 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридич-
ними особами – позичальниками

А 2034 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного 
бюджету

А 2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під 
державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під 
державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2037
Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під 
державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідова-
ними юридичними особами – позичальниками

А 2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні 
гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

А 2041 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

А 2042 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місце-
вих бюджетів

А 2043 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридични-
ми особами – позичальниками

А 2044 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

А 2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під міс-
цеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під 
місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2047
Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під 
місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за 
ліквідованими юридичними особами - позичальниками

А 2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві 
гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
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1 2 3 4 5

21 Поточна дебіторська заборгованість

213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

А 2130 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

А 2131 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з дер-
жавного бюджету

А 2132 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юри-
дичними особами - позичальниками

А 2133 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного 
бюджету

А 2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під 
державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались 
під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2136
Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під 
державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідова-
ними юридичними особами - позичальниками

А 2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під дер-
жавні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

А 2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

А 2140 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

А 2141 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місце-
вих бюджетів

А 2142 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридич-
ними особами – позичальниками

А 2143 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих 
бюджетів

А 2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під 
місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались 
під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2146
Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під 
місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за 
ліквідованими юридичними особами - позичальниками

А 2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві 
гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

А 2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР

А 2150 Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

А 2151 Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

А 2152 Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

А 2153 Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Продовження дод. А
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Продовження дод. А

1 2 3 4 5

А 2154 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського ра-
хунку головним розпорядникам коштів

А 2155* Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку головним розпорядникам коштів

А 2156 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського ра-
хунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

А 2157 Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

А 2158 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

А 2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

23 Грошові кошти на рахунках

233 Кошти на рахунках державного бюджету

А 2331 Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків

А 2332 Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, від-
критих в установах банків

А 2333 Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі

А 2334 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами 
державного бюджету

А 2335 Депозити державного бюджету

А 2336 Кошти державного бюджету заблоковані на рахунках в установах банків

234 Кошти на рахунках місцевих бюджетів

А 2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

А 2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, від-
критих в установах банків

А 2343 Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі

А 2344 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами 
місцевого бюджету

А 2345 Депозити місцевих бюджетів

А 2346 Кошти місцевих бюджетів заблоковані на рахунках в установах банків

А 2347 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

235 Інші кошти

А 2351 Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів

А 2352 Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам

А 2353 Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам

24 Єдиний казначейський рахунок

245 Єдиний казначейський рахунок

А 2451 Єдиний казначейський рахунок

А 2452 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
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Продовження дод. А

1 2 3 4 5

25 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

253 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного 
бюджету

А 2531 Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету

А 2532 Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій

А 2533 Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету

254 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих 
бюджетів

А 2541 Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету

А 2542 Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій

А 2543 Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів

26 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

263 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету

А 2631 Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету

А 2632 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

А 2633 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом

А 2634 Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету

264 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів

А 2641 Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів

А 2642 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом

А 2643 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами 
інших рівнів

А 2644 Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів

27 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

273 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного 
бюджету

А 2731 Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку 
доходів

274 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бю-
джетів

А 2741 Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку до-
ходів

275 Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

А 2751 Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку

А 2752 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства





НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Підручник

КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА

Комп’ютерна верстка Надії Демчук
Дизайн обкладинки Марії Юрків

Підписано до друку 14.12.2020 р.
Формат 70x100 1/16. Гарнітура Bookman.  

Папір офсетний. Друк на дублікаторі.
Умов. друк. арк. 29,3.  Облік.-вид. арк. 24,8. 

Тираж  прим. 300. 

Видавець та виготовлювач:
Західноукраїнський національний університет

вул. Бережанська, 2, м. Тернопіль 46004

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців ДК № 3467 від 23.04.2009 р.

Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»
вул. Бережанська, 2, м. Тернопіль 46004 

тел. (0352) 47-58-72
E-mail: edition@tneu.edu.ua


