
 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА БЮДЖЕТНІ 
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Мета: продовжити формувати системи знань у сфері державних фінансів, 

бюджетів усіх рівнів, бюджетного процесу, набуття студентами практичних навичок 

щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами; розглянути 

бюджетні повноваження органів Державного казначейства та структуру 

казначейської системи України; вивчити послідовність управління єдиним 

казначейським рахунком та загальну характеристику рахунків, які відкриваються в 

органах Державного казначейства. 
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1 Сутність діяльності та функції казначейства 
 

Державне казначейство України є центральним органом виконавчої влади і 

керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 

декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

Національного банку України, наказами Міністерства фінансів України, 

Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України 31 липня 1995 р. № 590. 

Діяльність Державного казначейства фінансується за рахунок державного 

бюджету України. Державне казначейство України та його територіальні органи є 

юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків. 

Державне казначейство у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і 

виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими 

учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями. Воно виступає 

з'єднувальним ланцюгом у бюджетному процесі між органами виконавчої влади та 

установами банківської системи. Цей процес розпочинається з контролю за 

плановими показниками, що надходять від Міністерства фінансів та розпорядників 

бюджетних коштів (розпис доходів та видатків державного бюджету, кошториси та 

плани асигнувань), та закінчується складанням звітності після проведення процедур 

попереднього контролю перед здійсненням платежу. 

Суть діяльності Державного казначейства полягає в тому, що воно забезпечує 

виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через 

оплату рахунків об'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали 

послуги відповідним розпорядникам коштів. 

Сутність казначейства як і будь якого іншого поняття чи категорії 

проявляється у виконуваних функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а 

також завдання, права та обов'язки, пов'язані з його діяльністю. 

Відповідно до Положення про Державне казначейство за № 590 від 31 липня 

1995 р. на Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: 

- здійснює касове виконання державного бюджету та бюджетів 

самоврядування за доходами та видатками; 



- організовує управління наявними коштами державного бюджету, державних 

позабюджетних фондів і бюджетів самоврядування у межах видатків, установлених 

на відповідний період; 

- здійснює контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії 

проведення платежу на підставі підтверджуючих документів, наданих 

розпорядниками бюджетних коштів; 

- проводить облік касового виконання та складання звітності про стан 

виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування; 

- здійснює облік, обслуговування та погашення зовнішнього і внутрішнього 

боргів держави відповідно до чинного законодавства; 

- здійснює розмежування загальнодержавних податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів між державним бюджетом та бюджетами Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, проводить взаєморозрахунки 

між ними. Розмежування з бюджетами нижчого рівня здійснюються за умови 

укладання угод між органами Держказначейства та відповідними Радами; 

- відповідно до укладених угод відкриває та обслуговує рахунки 

розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства; 

- здійснює оплату рахунків за дорученням розпорядників бюджетних коштів 

відповідно до чинних нормативних актів. При цьому Держказначейство не несе 

відповідальності за зобов'язаннями, прийнятими розпорядниками бюджетних 

коштів; 

- отримує звіти про виконання кошторисів доходів і видатків від 

розпорядників бюджетних коштів, здійснює звірку даних обліку органів 

Держказначейства з даними обліку розпорядників; 

- здійснює у безспірному порядку стягнення належних державному бюджетові 

коштів по взаєморозрахунках між бюджетами; 

- забезпечує роботу інформаційно-обчислювальної системи Держказначейства 

та її взаємодію з інформаційними системами Національного та комерційних банків 

України, міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, установ та 

організацій; 



- управляє поточними залишками казначейських рахунків з метою отримання 

доходів та зарахування їх до загального та спеціального фондів державного 

бюджету; 

- розробляє та затверджує нормативно-правові акти та єдині правила 

організації роботи з питань казначейського виконання бюджетів усіх рівнів, ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету 

та бюджетів самоврядування, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, 

відкриття рахунків в органах Державного казначейства; 

- здійснює роботу щодо добору, розстановки кадрів, створення ефективної 

системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечує проведення 

єдиної державної політики з питань державної служби в органах Держказначейства; 

- організовує та здійснює внутрішньосистемний контроль і аудит; 

- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України. При 

цьому Державне казначейство має реалізувати принцип Єдиного 

казначейського рахунку державного бюджету у поєднанні з централізованою 

системою, яка дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан 

державних фінансів, забезпечить можливість маневрування фінансовими ресурсами 

держави. За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій 

акумуляції коштів Державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за 

дорученням органів Державного казначейства, а також прийом, зберігання та видачу 

готівки. А за міністерствами та відомствами залишається право розподілу 

асигнувань за напрямами видатків коштів, затвердженими державним бюджетом 

України. 

Як свідчить світовий досвід, такий розподіл функцій щодо касового 

виконання державного бюджету між фінансовою та банківською системами є 

найбільш ефективним, оскільки дає можливість зосередити всі важелі управління 

державним бюджетом у руках головного фінансового агента держави в особі 

Державного казначейства України. 

Для виконання своїх функцій Державне казначейство має право: 

- бути учасником системи електронних платежів Національного банку 

України; 



- відкривати, використовувати та закривати в установах банків 

кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах; 

- отримувати безоплатно від Національного та комерційних банків 

інформацію про наявність та рух коштів за поточними, депозитними, бюджетними 

та іншими рахунками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

- отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих 

органів інформацію про статистичні дані щодо виконання державного бюджету та 

бюджетів самоврядування; 

- вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та банків дотримання 

встановленого порядку виконання бюджетів; 

- призупиняти або обмежувати за рішенням Голови Держказначейства та його 

заступників, а також керівників територіальних органів Держказначейства 

здійснення операцій за рахунками розпорядників бюджетних коштів у разі 

порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також 

неподання кошторисів та звітності про їх надходження та використання; 

- вживати заходи щодо усунення виявлених порушень при проведенні 

розрахунків (взаєморозрахунків) за доходами та видатками державного бюджету та 

бюджетів самоврядування за повідомленням контролюючих 

та правоохоронних органів, а також вимагати усунення виявлених порушень 

від усіх учасників зазначених розрахунків; 

- укладати з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності 

угоди, що забезпечують виконання функцій, покладених на Держказначейство; 

- відмовляти розпорядникам бюджетних коштів у відкритті рахунків без 

укладання відповідної угоди; 

- видавати разом з Національним банком України, іншими центральними і 

місцевими органами виконавчої влади спільні нормативні акти; 

- має інші права, передбачені чинним законодавством України. 

Свою роботу Державне казначейство організовує відповідно до Положення 

«Про Державну казначейську службу України», затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 р. N 215 

 



2. Організаційна структура казначейської системи України 

Казначейство України відповідно до Указу Президента від 27 квітня 1995 р. № 

335 "Про Державне казначейство України" створено при Міністерстві фінансів для 

забезпечення ефективного управління коштами бюджету, підвищення оперативності 

у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів. Казначейство 

входить до системи органів виконавчої влади та утворено для реалізації державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Воно 

утримується за рахунок коштів державного бюджету. Казначейство та його 

територіальні органи мають самостійні кошториси, реєстраційні та інші бюджетні 

рахунки, відкриті в Казначействі, а також в установах банків. 

З розширенням бюджетних повноважень органів казначейства, збільшенням 

обсягів робіт з обслуговування бюджетів і державних цільових фондів, зростанням 

ролі органів казначейства в управлінні державними фінансами змінювалась 

організаційна структура центрального апарату та територіальних органів 

казначейства, а також їх юридичний статус. 

Указом Президента України від 09.12.2010 року № 1085 "Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади", який прийнятий з метою 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх 

повноважень та підвищення ефективності державного управління, Державне 

казначейство було перейменовано в Державну казначейську службу України. Згідно 

з Указом Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через 

Міністра фінансів України. 

У Положенні про Державну казначейську службу України, затвердженому 

Указом Президента України від 13.04.2011 року № 460/2011, закріплено статус 

Казначейства України як центрального органу виконавчої влади. Воно входить до 

системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

Організаційна структура Державної казначейської служби України 

максимально наближена до адміністративно-територіального устрою держави (рис. 

1). Створена за територіальним принципом казначейська система України має 

трирівневу структуру і складається з: 



- Державної казначейської служби України, яка знаходиться у столиці 

держави і представляє її центральний рівень; 

- Головних управлінь Державної казначейської служби обласного значення, 

які розміщені таким чином: 1 головне управління - в Автономній Республіці Крим; 2 

головних управління - у містах Києві та Севастополі; 24 головних управління 

функціонують в областях; 

- Управлінь (відділень) Державної казначейської служби, зосереджених у 

найважливіших місцевих адміністративних центрах (районах, містах, районах у 

містах). 

 

Рис. 1 Структура казначейської системи України 

Слід зазначити, що кількість управлінь (відділень) казначейства не є 

величиною сталою і може змінюватися. На це впливають різні фактори, як, 

наприклад, об'єднання й укрупнення однойменних управлінь у районах та містах 

обласного підпорядкування, чи, навпаки, їх поділ та відокремлення, що відбувається 

в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні. У деяких випадках 

районні управління казначейства можуть одночасно обслуговувати бюджетні 

установи, які розташовані як у сільській місцевості, так і у районному центрі, або не 

створюватися взагалі як окремі органи, оскільки деякі адміністративні райони 

великих міст об'єднують свої функції, зливаючись у єдине районне управління. 

Єдина система Казначейства України, яка об'єднує центральний апарат і його 

територіальні органи, створена з метою забезпечення фінансової безпеки платіжної 

системи й ефективного управління ресурсами єдиного казначейського рахунка для 

своєчасного та в повному обсязі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення 

оперативності проведення видатків при виконанні бюджетних програм, посилення 



контролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, 

підвищення дієвості бюджетної політики держави. 

Державну казначейську службу України очолює Голова, якого призначає на 

посаду та звільняє з неї Президент України за поданням Прем'єр-міністра на підставі 

пропозицій Міністра фінансів України. Голова Казначейства України має двох 

заступників, у тому числі одного першого, яких за поданням Прем'єр-міністра, 

внесеним на підставі пропозицій Голови Казначейства, погоджених з Міністром 

фінансів, призначає та звільняє з посади Президент України. Встановлення 

повноважень і розподіл обов'язків між заступниками проводиться Головою 

Казначейства. 

Голова Казначейства України здійснює загальне керівництво його діяльністю, 

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Казначейство 

завдань і здійснення ним своїх функцій, за стан справ у системі казначейства в 

цілому. Він також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та 

Положенням про Державну казначейську службу України: 

- вносить на розгляд Міністру фінансів пропозиції щодо формування 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а 

також проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери 

діяльності Казначейства; - затверджує за погодженням з Міністром фінансів 

схвалені на засіданні колегії річний план роботи Казначейства, заходи щодо 

реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до 

визначених завдань; - призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з 

Міністром фінансів керівників структурних підрозділів, їх заступників та інших 

працівників апарату Казначейства; 

- призначає на посади за погодженням із Міністром фінансів та головами 

відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників 

територіальних органів Казначейства та їх заступників; - визначає ступінь 

відповідальності заступників голови, структурних підрозділів та 

інших працівників Казначейства і керівників територіальних органів; - 

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та 

інших працівників Казначейства, керівників територіальних органів казначейства та 

їх заступників; - підписує видані в межах компетенції Казначейства накази 



організаційно-розпорядчого характеру та організовує контроль за їх виконанням. 

Голова Державної казначейської служби за погодженням з Міністром фінансів 

затверджує структуру апарату Казначейства, його штатний розпис та кошторис. 

Структуру центрального апарату Казначейства України наведено у додатку 5. 

Організація діяльності та взаємовідносини між структурними підрозділами 

центрального апарату Казначейства, планування їх роботи, внутрішній трудовий 

розпорядок і режим роботи, робота колегій, а також комісій з процедур державних 

закупівель здійснюються на основі Регламенту роботи Державної казначейської 

служби України. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Казначейства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності 

створюється колегія у складі Голови Казначейства (голова колегії), його заступників 

та керівників структурних підрозділів Казначейства. Рішення колегії реалізуються 

шляхом видання відповідного наказу Казначейства України. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з 

основних питань діяльності у Казначействі України можуть утворюватися постійні 

або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення та ліквідацію 

колегії, консультативних і дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, 

положення про них затверджуються Головою Казначейства. 

Казначейство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через 

свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, районах, містах, районах у містах. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2011 року № 651 "Про утворення територіальних 

органів Державної казначейської служби" територіальні органи Державної 

казначейської служби є правонаступниками прав та обов'язків територіальних 

органів Державного казначейства - урядового органу, що діяв у системі 

Міністерства фінансів і діють в статусі юридичних осіб публічного права 

Головне управління Казначейства діє на підставі положення, що 

затверджується Головою Державної казначейської служби України. При розробці 

положення головні управління керуються Положенням про головні управління 

Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 



від 12.10.2011 року № 1280, а також чинними нормативно-правовими актами. Згідно 

з Положенням головні управління є територіальними органами Державної 

казначейської служби України. У межах своїх повноважень головне управління 

видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання. 

Головне управління Казначейства очолює начальник, який призначається на 

посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України 

за погодженням з Міністром фінансів (при призначенні погоджується також з 

головою відповідної місцевої державної адміністрації). Начальник головного 

управління Казначейства може мати не більше двох заступників, які призначаються 

на посади та звільняються з посад Головою Державної казначейської служби 

України за погодженням з Міністром фінансів. 

Начальник головного управління відповідно до чинного законодавства та 

Положення про головне управління: 

- здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності; 

- організовує та забезпечує виконання головним управлінням актів 

законодавства, наказів організаційно-розпорядчого характеру Міністерства фінансів 

і Державної казначейської служби України, доручень Міністра фінансів та Голови 

Казначейства; 

- вносить Голові Державної казначейської служби України пропозиції щодо 

пріоритетів роботи головного управління Казначейства і шляхів виконання 

покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи головного 

управління Казначейства й управлінь (відділень) Казначейства (річні, піврічні); 

- звітує перед Головою Державної казначейської служби України про 

виконання покладених на головне управління завдань та планів роботи; 

- визначають ступінь відповідальності заступників начальника головного 

управління та керівників структурних підрозділів, начальників управлінь (відділень) 

у містах, районах, районах у містах, інших працівників головного управління; 

- здійснює добір кадрів у головному управлінні Казначейства, формує 

кадровий резерв на відповідні посади; 

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників; 



- призначає на посади та звільняє з них керівників структурних підрозділів та 

інших працівників головного управління, присвоює їм ранги державних службовців, 

приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності (крім своїх заступників); 

- підписує накази головного управління Казначейства; 

- розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 

- затверджує положення про структурні підрозділи головного управління 

Казначейства та посадові інструкції працівників; - здійснює інші повноваження 

відповідно до законодавства. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного 

управління, обговорення найважливіших напрямків його діяльності може 

утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання 

відповідного наказу головного управління Казначейства. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з 

основних питань діяльності у головному управлінні можуть утворюватися інші 

постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та 

персональний склад, положення про них затверджуються начальником головного 

управління Казначейства. 

Штатний розпис та кошторис головного управління затверджує Голова 

Державної казначейської служби України. Структуру головного управління 

затверджує Голова Державної казначейської служби за погодженням з Міністром 

фінансів України. 

Начальникам головних управлінь казначейства надано право самостійно 

вирішувати питання щодо доцільності створення окремих структурних підрозділів 

(управлінь, відділів, секторів) залежно від обсягів роботи в рамках доведеної 

Державною казначейською службою структури. При цьому вони можуть подавати 

свої пропозиції щодо формування структури очолюваного ними органу з 

відповідними обґрунтуваннями. 

Відповідно до затвердженої Головою Державної казначейської служби 

структури начальники головних управлінь можуть вносити зміни до штатних 



розписів управлінь у межах наявної штатної чисельності працівників і подавати їх 

на затвердження до Казначейства України. Формуючи структуру головного 

управління, керівник повинен намагатися привести її у відповідність до 

виконуваних функцій. Це дозволить досягнути найкращих результатів через 

оптимальний розподіл функціональних обов'язків та мінімізацію витрат праці. 

Діяльність конкретного головного управління регламентується Положенням. 

Основні завдання та функції структурних підрозділів головного управління 

деталізуються у Положенні про управління (відділ, сектор). Слід зазначити, що 

регламентація функціональних повноважень та обов'язків окремих структурних 

підрозділів носить певною мірою умовний характер, оскільки їх діяльність тісно 

переплітається і здійснюється практично одночасно. Повноваження та функції 

кожного структурного підрозділу мають бути регламентовані таким чином, щоб 

діяльність підрозділу не залежала від особистості виконавця і плинності кадрів. 

Права, функціональні обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність 

посадових осіб конкретизуються у посадових інструкціях. Разом з тим, професійна 

етика вимагає від працівників органів казначейства виконання не тільки своїх 

прямих посадових обов'язків, а й дотримання твердих етичних норм, правильної 

коректної поведінки у нестандартних ситуаціях, узгодження своїх дій з іншими 

учасниками бюджетного процесу. Лише за умови узгодження дій та координації 

зусиль, дотримання працівниками виконавської дисципліни можна забезпечити 

ефективне функціонування окремої організаційної структури. 

Управління (відділення) Державної казначейської служби України 

розташовані у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського 

значення є територіальними органами Державної казначейської служби. Відповідно 

до Положення про управління (відділення) Державної казначейської служби 

України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2011 року № 1280 

вони є юридичними особами публічного права і підпорядковуються Державній 

казначейській службі та відповідному головному управлінню Казначейства. 

Очолює управління (відділення) казначейства начальник, який призначається 

на посаду і звільняється з неї Головою Державної казначейської служби за 

погодженням з Міністром фінансів та головою відповідної місцевої державної 



адміністрації, за пропозиціями, внесеними начальником відповідного головного 

управління Казначейства. Начальник управління (відділення) казначейства може 

мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління за 

погодженням з Головою Державної казначейської служби України. Заступники 

начальника управління (відділення) призначаються на посади та звільняються з 

посад Головою Державної казначейської служби України за погодженням з 

Міністром фінансів за пропозиціями, внесеними начальником відповідного 

головного управління. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з 

основних питань діяльності в управлінні (відділенні) казначейства можуть 

утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та 

персональний склад, положення про них затверджуються начальником управління 

(відділення) казначейства. 

Штатні розписи та кошториси управління (відділення) казначейства 

затверджує Голова Державної казначейської служби України. Структури управлінь 

(відділень) казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби 

України за погодженням з Міністром фінансів. При формуванні структури 

управління (відділення) до уваги береться обсяг виконуваної роботи та чисельність 

працівників даного органу казначейства (з чисельністю до 12 осіб включно, від 13 

до 22 осіб, більше 22 осіб). 

В основному управління (відділення) казначейства складаються з: 

- відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників 

коштів та інших клієнтів; 

- відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів. 

Зі зростанням обсягів робіт та відповідно чисельності працюючих можуть 

також створюватися відділи інформаційних технологій та захисту інформації, 

юридичний та адміністративно-господарський сектори. За необхідності в складі 

управлінь (відділень) для виконання окремих функцій можуть створюватися сектори 

або вводитись обслуговуючий персонал. За рішенням начальника управління 



залежно від обсягів роботи можуть вводитися також посади спеціалістів (спеціаліст 

з діловодства, головний спеціаліст - юрисконсульт). 

Слід зазначити, що внутрішні структури головних управлінь і управлінь 

(відділень) казначейства відображають особливості роботи кожної структурної 

одиниці і не завжди збігаються. Водночас можна виділити загальні для більшості 

територіальних органів казначейства структурні підрозділи (відділи, сектори): 

видатків державного та місцевих бюджетів; бухгалтерського обліку та звітності 

тощо, які безпосередньо займаються касовим виконання бюджетів. 

Поряд з цими відділами в органах казначейства створені структурні 

підрозділи, що забезпечують оптимальний режим роботи, безперебійне виконання 

функцій з обслуговування бюджетів. Так, вища й середня ланки казначейської 

системи мають: управління (відділ) обслуговування операційного дня; департамент 

(управління) інформаційних технологій та захисту інформації тощо. В управліннях 

(відділеннях) передбачена посада спеціаліста інформаційних технологій та захисту 

інформації, до компетенції якого належить встановлення та супровід програмного 

забезпечення, а також обслуговування комп'ютерних мереж і захист інформації. 

Разом з тим є структурні підрозділи, які забезпечують діяльність органу 

казначейства як розпорядника бюджетних коштів відповідно до кошторису 

бюджетної установи: планово-фінансове управління (відділ), юридичне управління 

(відділ), управління (відділ) персоналу та запобігання корупції, адміністративно-

господарський відділ. 

 

3. Розрахункові палати у системі казначейства 

 

Розрахункові палати - це проміжна ланка (зв'язуючий вузол) між 

Національним банком України та органами Державного казначейства, що 

забезпечує планомірне та своєчасне проведення міжбанківських та внутрісистемних 

розрахунків по обслуговуванню державного бюджету за доходами та видатками, а в 

перспективі - і місцевих бюджетів. 

Метою створення розрахункових палат є: 

- забезпечення прискорення розрахунків між банками в Україні; 

- підвищення рівня надійності розрахунків; 



- сприяння раціональному використанню тимчасово вільних ресурсів банків і 

створення фінансового ринку; 

- впровадження сучасних міжнародних технологій, стандартів, протоколів і 

поступове входження банківської системи України в світову банківську систему; 

- посилення контрольних функцій Національного банку за станом 

кореспондентських рахунків комерційних банків; 

- забезпечення багаторівневого захисту даних від несанкціонованого доступу, 

використання, викривлення і фальсифікації на ступенях опрацювання і зберігання; 

- контроль достовірності даних на всіх ступенях розрахунків; 

- надання учасникам розрахунків інформаційних послуг. Система 

розрахункових палат в Україні має дворівневу структуру: 

- регіональні розрахункові палати, які обслуговують міжбанківські розрахунки 

на регіональному та міжрегіональному рівнях; 

- Центральна розрахункова палата, яка обслуговує міжрегіональні банківські 

розрахунки, контролює та виконує балансування міжрегіональних платіжних 

оборотів. 

Центральна розрахункова палата (ЦРП) організовує функціонування Системи 

електронних платежів та керує роботою Регіональних розрахункових палат. 

Основним принципом діяльності Центральної розрахункової палати є 

перерахування платежів через ЦРП відповідним Регіональним розрахунковим 

палатам. 

Центральна розрахункова палата взаємодіє з усіма Регіональними палатами і 

представляє верхній рівень Системи електронних платежів. 

Регіональні розрахункові палати (РРП) є самостійними структурними 

підрозділами регіональних управлінь Національного банку України, які 

обслуговують у Системі електронних платежів банки-учасники СЕП відповідного 

регіону. У своїй діяльності РРП керується діючим законодавством України, 

Положенням про Державне казначейство України, наказами та розпорядженнями 

ДКУ, Управління інформаційних технологій ДКУ, наказами, нормативними актами 

та розпорядженнями і вказівками НБУ, Департаменту інформатизації НБУ, 

Центральної розрахункової палати, територіального Управління НБУ регіону, в 

якому обслуговується Обласне Управління Державного казначейства. 



Технологічна дисципліна Регіональної розрахункової палати визначається 

Положенням про міжбанківські розрахунки в Україні, Тимчасовим положенням про 

порядок здійснення міжбанківських розрахунків органами ДКУ та іншими 

нормативними документами. Робота РРП ведеться за затвердженими квартальними 

планами (з розбивкою по місяцях), згідно з інструктивними та методологічними 

матеріалами у взаємодії з іншими відділами органів Державного казначейства, 

Управління інформаційних технологій ДКУ, Департаментом інформатизації НБУ та 

Центральною розрахунковою палатою. 

Основними завданнями Регіональних розрахункових палат є: 

- безперебійне та своєчасне проведення внутрісистемних та міжбанківських 

розрахунків за виконанням державного та місцевих бюджетів по дохідній та 

видатковій їх частинах в системі Державного казначейства України та за його 

межами,, 

- управління потоками грошових коштів бюджетів на всіх рівнях в системі 

ДКУ з метою оптимального використання вільних залишків бюджетних коштів та їх 

регіонального перерозподілу,, 

- взаємодія органів ДКУ в проведенні внутрісистемних та міжбанківських 

розрахунків по виконанню бюджетних платежів через систему електронних 

платежів Національного банку України (СЕП НБУ) із використанням Єдиного 

казначейського рахунку (ЄКР) 

- забезпечення обласного управління ДК, керівництва ДКУ, центральної 

розрахункової палати ДКУ, оперативною інформацією про стан внутрісистемних і 

міжбанківських розрахунків в даному регіоні для 

прийняття оперативних рішень по перерозподілу бюджетних коштів в даному 

регіоні, або в системі ДК в цілому. 

- за погодженням із відділом захисту інформації ДК (ВЗІ) проводить перевірку 

разом з відділом комп'ютеризації ОУДК та відділом захисту територіального 

управління, районних відділень ДКУ учасників внутрісистемних та міжбанківських 

розрахунків регіону щодо дотримання вимог інформаційної безпеки. 

Виконання розрахунковими палатами властивих їм функцій, а також 

адміністрування баз даних та весь комплекс профілактичних робіт по 

обслуговуванню програмного та апаратного забезпечення унеможливило 



виникнення нестандартних ситуацій та збоїв у функціонуванні операційного дня 

казначейства. 

Учасниками розрахункових палат є: 

на рівні регіональних розрахункових палат: 

- комерційні банки, установи НБУ (РКЦ); 

на рівні Центральної розрахункової палати Національного банку України: 

- регіональні розрахункові палати. 

4.  Організація бюджетного процесу в Україні 

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі 

складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх 

виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну 

систему України. 

Повний цикл бюджетного процесу, тобто період з початку складання проекту 

бюджету до затвердження звіту про його виконання триває понад два роки. Бюджет 

складається на рік. Цей період має назву бюджетний період., який в Україні 

співпадає з календарним роком. 

Бюджетний процес в Україні визначається Конституцією України, Бюджетним 

кодексом та іншими законодавчими та нормативними актами. 

Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу: 

1) складання проектів бюджетів; 

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про 

місцеві бюджети; 

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до 

закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети; 

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення 

щодо нього. 

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль і 

аудит, проводиться економічний аналіз та оцінка ефективності використання 

бюджетних коштів. Фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях 

бюджетного процесу, повинен забезпечувати: 

- постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи 

вимогам внутрішнього фінансового контролю; 



- оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та 

планам; 

- інформування керівника бюджетної установи про результати кожної 

перевірки, проведеної підрозділом внутрішнього фінансового контролю. 

Бюджетний процес спрямований не тільки на збалансування доходів і 

видатків, але й є стратегічним за змістом. Він охоплює стратегічний та оперативний 

фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Добре 

організований бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції 

постатейного контролю видатків, стимулюючи діяльність головних розпорядників 

коштів щодо вдосконалення ефективності і продуктивності програм. 

Основним завданням бюджетного процесу є допомога суб'єктам ухвалювати 

слушні рішення щодо надання послуг і сприяти участі в процесі зацікавлених осіб. 

Для виконання цього завдання потрібно дотримуватись таких принципів 

бюджетного процесу. 

1. Оцінити потреби, пріоритети та можливості учасників бюджетного процесу. 

2. Визначити загальні цілі для ухвалення рішень. 

3.Розробити управлінські стратегії для досягнення цілей. 

4.Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей. 

Для цього підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що 

дозволить досягнути поставлені цілі зважаючи на обмеження наявних 

ресурсів. 

5.Постійно оцінювати бюджетну програму, її фінансову ефективність та 

за необхідності коригувати її, щоб заохочувати наближення до цілей. 

5. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження 

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені 

бюджетними повноваженнями. Бюджетними повноваженнями визнаються права і 

обов'язки учасників бюджетних правовідносин. 

У систему органів, що наділені бюджетними повноваженнями, входять: 

- законодавчі (представницькі) і виконавчі органи державної влади; 

- органи грошово-кредитного регулювання; 

- органи державного (муніципального) контролю. 



Законодавчі (представницькі) органи державної влади, представницькі органи 

місцевого самоврядування: 

- розглядають і затверджують бюджети і звіти про їх виконання; 

- здійснюють контроль за обґрунтованістю формування і виконання бюджетів; 

- формують і визначають правовий статус органів, що здійснюють контроль за 

виконанням бюджету відповідного рівня бюджетної системи. 

Виконавчі органи державної влади, органи місцевого самоврядування: 

- здійснюють складання бюджету; 

- вносять проект бюджету з необхідними документами і матеріалами на 

затвердження законодавчого (представницького) органу влади (органа місцевого 

самоврядування); 

- організовують виконання бюджету, подають звіт про його виконання на 

затвердження законодавчих органів; 

- здійснюють контроль за обґрунтованістю формування і виконання бюджету. 

Органом грошово-кредитного регулювання є Національний банкУкраїни. 

Органами фінансового контролю є: 

- Рахункова палата - в частині контролю за використанням коштів Державного 

бюджету України; 

- Головне контрольно-ревізійне управління України - відповідно до його 

повноважень, визначених законом. 

На кожній стадії бюджетного процесу задіяні певні учасники бюджетного 

процесу, які наділені відповідними бюджетними повноваженнями. Це: Президент 

України, Верховна Рада, Комітети Верховної Ради України, Верховна Рада АРК; 

Рада органів місцевого самоврядування; Національний банк України, Кабінет 

Міністрів України; Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, 

Рада Міністрів АРК, Міністерство фінансів АРК, місцеві державні органи, органи 

Державного фінансового контролю, головні розпорядники бюджетних коштів. 

Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх повноважень і несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

 



6.  Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України 

Базовими макроекономічними показниками для формування параметрів 

бюджету є обсяг ВВП і темпи його росту в черговому фінансовому році, 

передбачуваний рівень інфляції та низка інших. Складання бюджету ґрунтується на 

основних напрямах грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики держави в 

цілому та відповідної території на наступний бюджетний період. 

Складанню проектів бюджетів передує розробка прогнозів соціального і 

економічного розвитку. На підставі макропоказників економічного та соціального 

розвитку на наступний бюджетний період, аналізу виконання бюджету у поточному 

періоді, пріоритетів та програми уряду Міністерством фінансів визначається 

загальний рівень доходів та видатків бюджету і дається оцінка обсягу фінансування 

бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України. 

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету Міністерство 

фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних 

коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. 

Бюджетний запит (згідно з Бюджетним кодексом) - документ, підготовлений 

розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними 

обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності 

на наступний бюджетний період. 

Бюджетні запити повинні містити всю необхідну інформацію для аналізу 

показників з метою прийняття рішення щодо включення їх до проекту місцевого 

бюджету. Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з 

питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Складання бюджетних 

запитів загалом починається з доведення місцевими фінансовими органами до 

головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних 

запитів, розроблених на основі типової форми визначеної Міністерством фінансів 

України з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів. 

Інструкції до бюджету мають на меті управління процесом складання відповідного 

місцевого бюджету. Власне інструкції розпорядникам бюджетних коштів щодо 

напрямків політики і програм разом зі встановленням граничних обсягів видатків 

формують межі, в яких здійснюється розробка бюджетних запитів. Місцеві 



фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення щодо включення 

цих запитів до проекту бюджету. 

Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду 

проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, 

поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його 

відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних 

коштів. 

На основі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України готує 

проект закону про Державний бюджет України та подає його Кабінету Міністрів 

України для розгляду. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо 

схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його з 

відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше 15 вересня. Він 

підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж через сім 

днів після його подання Верховні Раді України. 

Разом із проектом закону про Державний бюджет України, схваленим 

Кабінетом Міністрів України, подаються: 

1)пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, 

яка повинна містити: 

а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні 

макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний 

бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України; 

б) оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що пропонуються для 

забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету; 

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та 

проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих 

обсягів видатків на виконання функцій, програм. Обґрунтування включають 

бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі 

класифікації видатків бюджету; 

г) інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради України до 

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; 

д) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; 



е) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом 

боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умовзапозичень; 

є) прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України, показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, 

видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди; 

2)прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної 

класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України; 

3)перелік пільг по податках, зборах (інших обов'язкових платежах) із 

розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання; 

4)показники видатків Державного бюджету України, необхідних на наступні 

бюджетні періоди для завершення програм, що враховані в проекті Державного 

бюджету України, за умови реалізації цих програм протягом більш як одного 

бюджетного періоду; 

5)зведення та структура фінансових зобов'язань із державного боргу та 

державних гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного 

погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного 

боргу; 

6)перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які 

можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України; 

7)доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному 

бюджетному періоді; 

8)проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які створюються за 

рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до закону; 

9)пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту 

Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету); 

10)інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України. 

Видатки проекту закону про Державний бюджет України по головних 

розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами 

функціональної класифікації. 



Організація складання проектів бюджетів забезпечується Кабінетом Міністрів 

України, а також місцевими державними адміністраціями. Безпосередню роботу зі 

складання проектів бюджетів за дорученням органів виконавчої влади виконує 

Міністерство фінансів України та його органи на місцях. 

Бюджетним кодексом чітко встановлюються граничні терміни прийняття 

відповідних рішень учасниками бюджетного процесу в процесі розгляду та 

прийняття Державного бюджету України (див.бюджетний календар). 

Верховна Рада України як найвищий законодавчий орган затверджує Закон 

про Державний бюджет України, в якому вказуються: - загальна сума доходів і 

загальна сума видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з 

розподілом видатків на поточні і капітальні); 

- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного бюджету 

України в наступному бюджетному період і державного боргу на кінець наступного 

бюджетного періоду, повноваження щодо надання державних гарантій. 

- бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного 

бюджету України за бюджетною класифікацією; 

- доходи бюджету за бюджетною класифікацією; 

- бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; 

- додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.  

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про 

Державний бюджет на поточний бюджетний період, податки, збори (обов'язкові 

платежі) та інші надходження справляються відповідно до закону про Державний 

бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових 

актів. У цьому випадку Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати 

Державного бюджету України на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет 

України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті закону 

на наступний бюджетний період. При цьому щомісячні видатки Державного 

бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених 

законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. Разом з 

тим забороняється провадити капітальні в датки, крім випадків, зумовлених форс-

мажорними обставинами. 

 



7.  Виконання Державного бюджету України 

Наступним кроком після складання і затвердження Державного бюджету є 

виконання бюджету та контроль за його перебігом. 

Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного 

надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, 

а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених 

бюджетами заходів. Виконання бюджету має за мету забезпечити поступлення 

доходів і фінансування видатків в межах затверджених бюджетів. 

Забезпечує виконання Державного бюджету України Кабінет Міністрів 

України. Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету 

України, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань 

виконання бюджету здійснює Міністерство фінансів України. 

Контроль за виконанням Державного бюджету України здійснює Верховна 

Рада України. 

Державний бюджет України виконується за розписом. Відповідно до 

Бюджетного кодексу, бюджетний розпис - це документ, в якому встановлюється 

розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним 

розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до 

бюджетної класифікації. Він затверджується Міністром фінансів України відповідно 

до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, 

у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет 

України. 

На основі складених розписів доходів і фінансування Управління державного 

бюджету та бюджетної політики Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги 

асигнувань загального фонду державного бюджету за відповідними структурними 

підрозділами Мінфіну і подає їм разом з роз'ясненнями. 

Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну 

визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду 

в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими 

бюджетним програмами, які належать до відповідного структурного підрозділу. 

Разом з лімітними довідками про бюджетні асигнування обсяги асигнувань 

подаються до Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну, яке 



зводить отримані дані, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним 

розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному 

розпоряднику в цілому та доводить усі лімітні довідки кожному головному 

розпоряднику. 

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з 

отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають 

проекти планів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам 

Мінфіну зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам 

лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку 

головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання 

цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності 

до них корективи і подають Управлінню державного бюджету та бюджетної 

політики Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису. 

Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну зводить 

отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при 

необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів 

України. 

Оригінал затвердженого розпису передається до Державного казначейства 

України, копія передається Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з 

подальшим інформуванням про внесені до нього зміни. 

Державне казначейство протягом трьох робочих днів після затвердження 

розпису доводить головним розпорядникам витяг розпису, що є підставою для 

затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань та планів 

використання бюджетних коштів. 

Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує 

відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним 

призначенням. Лише за наявності відповідного бюджетного призначення можна 

здійснювати будь-які бюджетні зобов'язання та платежі. 

Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику 

бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України 

або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та 

дозволяє надавати бюджетні асигнування. 



Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет 

України чи рішенням про місцевий бюджет. Усі бюджетні призначення втрачають 

чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли 

окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення. Так, Законом 

України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачається спрямувати 

бюджетні призначення, передбачені на 2002 рік Державному комітету 

інформаційної політики і радіомовлення України, виключно на підтримку дитячих 

періодичних видань та газети "Кримська світлиця". 

Виконати бюджет за доходами означає мобілізувати надходження податків, 

зборів (обов'язкових платежів) і розподілити їх за рівнями бюджетної системи 

відповідно до чинного законодавства. 

Прогнозування та аналіз доходів бюджету здійснює Міністерство фінансів 

України. Воно має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів 

(обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів 

стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду. 

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і 

не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету формується резервний 

фонд бюджету. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка 

обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Порядок використання 

коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. 

Бухгалтерський облік усіх надходжень, що належать Державному бюджету 

України, веде Державне казначейство України. За поданням органів стягнення воно 

також здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до 

бюджету. 

Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження 

до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів 

відповідно до законодавства. 

Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету 

зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного 

бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Ці 

надходження визнаються зарахованими в доход державного бюджету з моменту 

зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. 



Виконати бюджет за видатками означає профінансувати видатки, передбачені 

в бюджеті, відповідно до бюджетного розпису. 

Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються: 

- встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на 

основі затвердженого бюджетного розпису; 

- затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; 

- взяття бюджетних зобов'язань; 

- отримання товарів, робіт, послуг; 

- здійснення платежів; 

- використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. 

Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів 

Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою 

для затвердження кошторисів. Кошторис бюджетних установ є основним плановим 

документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів 

і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання 

бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на 

бюджетний період відповідно до бюджетних призначень. 

Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю 

кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету 

України. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та 

провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених 

кошторисами. За Бюджетним кодексом: 

Бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних 

коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання 

та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету. 

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного 

асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, 

послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, 

згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в 

майбутньому. 

Будь-які зобов'язання, взяті фізичними та юридичними особами за коштами 

Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнуваньабо ж з 



перевищенням повноважень не вважаються бюджетними зобов'язаннями. Витрати 

державного бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватися. 

Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого 

бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх 

оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства 

України. 

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями 

розпорядників бюджетних коштів у разі: 

- наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у 

бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України; 

- відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному 

асигнуванню; 

- наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних 

асигнувань. 

Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету 

України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен 

відображати всі активи та зобов'язання держави. 

Реально процес виконання бюджету набагато складніший і більш 

деталізований. 

На рівні бюджетної одиниці або розпорядника коштів бюджету (кінцевого 

споживача бюджетних коштів) досить чітко прослідкуються такі етапи: 

- доведення обсягів бюджетних призначень; 

- доведення гарантованих лімітів фінансування (виходячи зі ступеня реальної 

забезпеченості витрат джерелами фінансування), в межах яких бюджетна одиниця 

(розпорядник коштів) отримує право брати на себе фінансові зобов'язання з виплати 

грошового утримання персоналу або з укладання угод та договорів з 

постачальниками та підрядниками; 

- обсяги фактично укладених угод (в межах наданих прав за фінансовими 

дорученнями); 

- обсяги здійснених авансових платежів за укладеними договорами; 

- сума рахунків, що пред'являються до сплати та обсяги інших необхідних 

виплат; 



- сума коштів, що має бути виплачена після перевірки обґрунтованості 

пред'явлених рахунків-фактур, підтвердження оприбуткування товарно-

матеріальних цінностей та обсягів виконаних робіт, нарахування загробної платні та 

інших видів грошового утримання; 

- сума фактичного перерахування бюджетних коштів з рахунку (списання за 

бюджетом, адекватне касовим витратам). 

Але, оскільки планові показники, що лежать в основі сформованого бюджету, 

як правило, відрізняються від фактичного їх значення, казначейство має займатися 

секвестрацією. (Секвестр - пропорційне зниження державних 

витрат за всіма статтями бюджету протягом часу, що залишається до 

закінчення поточного бюджетного року). 

У статті 54 Бюджетного кодексу йдеться про секвестрування державного 

бюджету й передбачається, що такі ж повноваження надаються місцевим органам. У 

разі якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду 

державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для 

здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з 

урахуванням граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про 

Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове 

обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України. Якщо 

квартальні звіти зафіксують нестачу надходжень на рівні понад 15% бюджетного 

розпису на відповідний період, Міністерство фінансів уповноважене підготувати 

зміни до державного бюджету стосовно секвестрації. Кабінет Міністрів України, 

розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради України розроблений на їх 

основі проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України 

не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністром фінансів України. 

Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного проекту закону 

стосовно скорочення видатків Державного бюджету України у двотижневий термін 

з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. До прийняття Верховною 

Радою України відповідного рішення видатки провадяться з урахуванням 

тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів 

України. 

 



8.  Зведення, складання та надання звітності про виконання державного 

бюджету 

Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету 

України здійснюються Державним казначейством України. 

Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності 

складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про 

виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, 

встановленими законодавством України. 

Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України 

встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою 

палатою та Міністерством фінансів України. 

Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, 

місячною, квартальною та річною. 

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом 

Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет 

України готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету України і 

подає до Верховної Ради на розгляд. 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" 

на Рахункову палату покладено також функцію здійснення контролю за 

відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету. 

За результатами розгляду Верховна Рада України у двотижневий термін з дня 

отримання висновків приймає рішення щодо звіту про виконання закону про 

Державний бюджет України. 

9. Бюджетне планування та прогнозування 

У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, оскільки 

від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його 

виконання. 

Бюджетне планування - це централізований розподіл та перерозподіл валового 

внутрішнього продукту і національного доходу по всіх ланках бюджетної системи 

та видах фінансових планів на підставі Державної програми економічного і 

соціального розвитку держави. 



У процесі бюджетного планування забезпечуються необхідні фінансові 

пропорції згідно з планом економічного і соціального розвитку; визначаються обсяг 

доходів бюджету та резерви їхнього росту, обсяг видатків та резерви їхнього 

скорочення; створюється належна фінансова база соціального захисту населення; 

розподіляються доходи й видатки між окремими ланками бюджетної системи, 

утворюються матеріальні та бюджетні резерви. 

Відповідно до цього перед бюджетним плануванням постають наступні 

завдання; 

- формування найважливіших народногосподарських пропорцій розвитку 

економіки на плановий період 

- виявлення резервів у галузях економіки і спрямування їх на виконання плану 

економічного і соціального розвитку 

- мобілізація грошових надходжень за окремими джерелами та формування 

доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення 

- раціональний розподіл видатків державного бюджету між окремими ланками 

бюджетної системи та збалансування бюджетів нижчого рівня 

- здійснення державного фінансового контролю за ходом виконання бюджету. 

Основні принципи бюджетного планування: 

- демократизація бюджетних відносин, тобто під час планування необхідно 

враховувати оптимальні зв'язки між державним і місцевими бюджетами, а також 

між ланками місцевих бюджетів 

- пріоритетне значення бюджетного планування у всій сукупності фінансових 

планів 

- директивність та цільовий напрямок бюджетних зобов'язань 

- органічний зв'язок бюджетного планування з планами соціально-

економічного розвитку держави та регіонів. 

Показники фінансових планів являються вихідним матеріалом для аналізу 

фінансового стану держави, інформаційною базою перспективного планування. 

Система фінансових планів дозволяє виявити об'єктивні взаємозв'язки і 

довготривалі тенденції зміни структури джерел фінансових ресурсів, а також 

фактори, що визначають розвиток цих тенденцій у майбутньому. 



Для визначення та прогнозування довго- та середньострокових цілей для 

досягнення яких необхідно направити діяльність органів влади та розробку стратегії 

заходів та механізмів їх реалізації проводиться стратегічне планування. 

Обов'язковим елементом зазначеного етапу є відбір переліку відповідних напрямків 

і завдань, виходячи з фінансових можливостей. Це в основному визначається у 

вигляді програмних та прогнозних документів органів влади: Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України, Державна програма економічного та соціального 

розвитку на середньостроковий період. 

Бюджетне прогнозування - визначення вірогідних показників доходів і 

видатків бюджету на перспективу. Це науково-аналітична стадія розробки бюджету, 

в процесі якої формується концепція, шляхи її вирішення і основні цілі, які повинні 

бути досягнуті 

Прогнозування показників бюджету здійснюється у такій послідовності: 

- визначення цілей та відповідно завдань для досягнення поставлених цілей; 

- збір, опрацювання та аналіз інформації; 

- вибір моделі прогнозування; 

- розробка рекомендацій для оптимізації рішень, що приймаються за даними 

прогнозних розрахунків. 

В умовах поступової стабілізації фінансової системи, структурної перебудови 

економіки бюджетний процес став більш відкритим. Задовго до подання проекту 

бюджету Міністерством фінансів оприлюднюються планові показники місцевих 

бюджетів. Це дає можливість здійснити відповідні розрахунки, перевірити 

статистичні показники та фактичні дані за попередні періоди для розрахунків 

індексів відносної податкоспроможності. 

Фінансове планування та прогнозування є важливими інструментами 

управління і дають реальні переваги органам виконавчої влади, а саме: 

- пов'язує політику і бюджет для досягнення довгострокових планів; 

- окреслює фінансове майбутнє і залишає час для запобігання несприятливим 

подіям; 

- поліпшує якість прийняття фінансових рішень; 

- дозволяє визначити альтернативні шляхи вирішення зазначених проблем; 

- удосконалює процес формування бюджету; 



- дозволяє краще оцінити бюджетні пропозиції та приймати відповідні 

рішення; 

- сприяє відкритості управління і прозорості прийняття рішень. 

10. Бюджетні повноваження Державного казначейства України 

Головним призначенням Державного казначейства України є сприяння 

оптимальному фінансовому управлінню державними ресурсами шляхом 

забезпечення своєчасного отримання бюджетними установами необхідних ресурсів 

для успішного функціонування державних служб при одночасному зменшенні 

видатків на державне фінансування. Казначейство також відповідає за управління 

державними фінансовими активами і зобов'язаннями. Тому діяльність казначейства 

тісно пов'язана з виконанням національного бюджету. Однак роль казначейства у 

виконанні бюджету може бути як пасивною (коли казначейство тільки виділяє 

ресурси бюджетним установам для виконання їх програм), так і активною (коли 

казначейство має право встановлювати обмеження на зобов'язання або оплату 

державних видатків). 

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування державного 

бюджету, яка передбачає здійснення Державним казначейством України: 

- операцій з коштами державного бюджету; 

- розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; 

- контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті 

зобов'язань та проведенні платежів; 

- бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного 

бюджету. 

Органи Державного казначейства щодо касового виконання бюджету за 

доходами наділені такими повноваженнями: 

- встановлюють порядок відкриття рахунків в управліннях Державного 

казначейства для зарахування кожного виду податків і зборів до бюджетів та до 

державних цільових фондів; 

- перерахування на транзитні, а звідти зарахування на Єдиний казначейський 

рахунок доходів бюджету; 



- здійснюють розподіл доходів між бюджетами відповідно до нормативів 

відрахувань, затверджених Законом України Про Державний бюджет України на 

відповідний рік; 

- готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або 

помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної 

податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль 

за нарахуванням та сплатою платежів тощо; 

- здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків 

органів державної податкової служби та рішень судових органів; 

- організують ведення обліку доходів бюджету відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів 

бюджетної класифікації доходів і типів операцій; 

- складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами бюджету 

відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним 

органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до 

бюджету та державних цільових фондів. 

Повноваження Державного казначейства України з касового виконання 

бюджету за видатками: 

- відкриття особових і реєстраційних рахунків розпорядникам коштів 

- ведення зведених реєстрів розпорядників бюджетних коштів та 

позабюджетних коштів бюджетних установ 

- здійснення оперативного прогнозування та касового планування бюджетних 

коштів згідно з бюджетним розписом 

- перерахування бюджетних коштів їх розпорядникам 

- оплата витрат розпорядників коштів 

- закриття реєстраційних рахунків після закінчення бюджетного періоду 

- облік та звітність по операціях касового виконання бюджету за видатками. 

Касове виконання Державного бюджету України здійснюється органами 

Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на 

відповідний реєстраційний рахунок у системі Єдиного казначейського рахунку. 

Касове виконання здійснюється шляхом проведення платежів Державним 



казначейством безпосередньо на користь тих підприємств, організацій, що надали 

послуги, виконали роботи розпорядникам та/або одержувачам бюджетних коштів. 

Органи Державного казначейства в місячний термін після прийняття 

відповідного бюджету отримують від Міністерства фінансів України, Міністерства 

фінансів Автономної Республіки Крим, територіальних фінансових органів розпис 

доходів та видатків. Бюджетний розпис містить помісячну розбивку та деталізацію 

показників надходжень до бюджету і видатків затвердженого бюджету відповідно 

до бюджетної класифікації. 

Облік доходів та здійснення видатків здійснюється на окремих відкритих на 

ім'я органів Державного казначейства рахунках. Органи Державного казначейства 

щоденно готують інформацію про рух коштів на Єдиному казначейському рахунку 

відповідного бюджету. 

Керівники відповідних виконавчих органів, Міністерства фінансів Автономної 

Республіки Крим, відповідних територіальних фінансових органів подають органам 

Державного казначейства розпорядження про розподіл коштів для здійснення 

видатків розпорядниками коштів відповідних бюджетів. 

Органи Державного казначейства здійснюють перерахування коштів та 

проведення платежів у межах наявних грошових коштів та затверджених документів 

розпорядників коштів. 

Виконання бюджетів за видатками здійснюється через реєстраційні рахунки, 

які відкриваються в окремих органах Державного казначейства 

України за кодами програмної класифікації видатків бюджетів кожному 

розпоряднику бюджетних коштів та утримувачу бюджетних коштів. 

До функцій Державного казначейства з виконання бюджетів належить 

здійснення попереднього контролю за використанням бюджетних коштів за 

цільовим призначенням на підставі підтверджуючих документів розпорядників 

коштів. Органи Державного казначейства здійснюють оплату рахунків бюджетних 

установ та організацій тільки після здійснення попереднього контролю. Попередній 

контроль включає перевірку: 

• відповідності платіжних документів бюджетному розпису та затвердженому 

кошторису доходів та видатків. Кошториси доходів та видатків бюджетних установ 

затверджують вищестоящі розпорядники бюджетних коштів; 



• наявності підтверджуючих документів, що є підставою для здійснення 

платежів. 

Оплата рахунків при обслуговуванні позабюджетних коштів бюджетних 

установ здійснюється також після проведення попереднього контролю шляхом 

перевірки відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам доходів та 

видатків. 

Після підтвердження відповідності поданих документів органи Державного 

казначейства здійснюють погашення бюджетних зобов'язань. 

Органи Державного казначейства мають право відмовити в погашенні 

бюджетного зобов'язання у разі, якщо: 

1) бюджетні зобов'язання не відповідають затвердженому кошторису доходів 

та видатків бюджетної установи; 

2) бюджетні зобов'язання не відповідають обсягу доведених бюджетних 

асигнувань. 

Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати платіжних 

документів з Єдиного казначейського рахунку в розмірі підтвердженого 

бюджетного зобов'язання та надання дозволу на отримання готівкових грошових 

коштів бюджетів в установах банків на цілі, передбачені кошторисами доходів та 

видатків розпорядників бюджетних коштів. 

Бюджетним кодексом регламентуються повноваження Державного 

казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Державне казначейство України: 

1)здійснює бухгалтерський облік усіх надходжень та витрат Державного 

бюджету України; 

2)встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та 

здійснює контроль за їх дотриманням; 

3)здійснює контроль за відповідністю платежів взятим зобов'язанням та 

бюджетним асигнуванням. 

У випадку виявлення бюджетних правопорушень Державне казначейство 

України у межах своєї компетенції може вчинити дії до розпорядників бюджетних 

коштів, яким вони видали відповідні бюджетні асигнування. 



Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником 

бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом та іншими нормативно-

правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 

виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету. 

Підставами для призупинення бюджетних асигнувань можуть бути: 

1)несвоєчасне і неповне подання звітності про виконання бюджету; 

2)невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та 

внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання 

порядку перерахування цих коштів; 

3)подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету; 

4)порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними 

бюджетних зобов'язань; 

5)нецільового використання бюджетних коштів. 

За здійснені розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетні 

правопорушення Державне казначейство може призупинити проведення операцій з 

бюджетними коштами на термін до тридцяти днів, якщо інше не передбачено 

законом. Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-

яких операцій по здійсненню платежів з рахунку порушника бюджетного 

законодавства. 

Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що 

не відповідають бюджетним призначенням, має наслідком зменшення асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим 

призначенням, і притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному 

законами України. 

Органи Державного казначейства України відповідно до закону про 

Державний бюджет України несуть відповідальність за невиконання вимог щодо 

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів. 

Керівники органів Державного казначейства України несуть персональну 

відповідальність у разі вчинення ними бюджетного правопорушення та невиконання 

вимог щодо казначейського обслуговування бюджетів, вставлених Бюджетним 

кодексом. 



Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів з 

рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до 

закону має право на його застосування. 

У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ, з вини 

яких виникли відповідні зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої 

операції розпорядники бюджетних коштів повинні впорядкувати свої зобов'язання з 

урахування безспірного списання коштів і привести їх у відповідність з бюджетними 

призначеннями на відповідний бюджетний період. При цьому безспірне списання 

коштів з рахунків, на якихобліковуються кошти Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ не 

допускається. 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає сутність діяльності Державного казначейства України? 

2. Які завдання стоять перед Державним казначейством України? 

3. Які основні функції виконує Державне казначейство України? 

4. Охарактеризуйте організаційну структуру Державного казначейства 

України? 

5.  Що собою являє Центральна розрахункова палата НБУ та яке її 

призначення? 

6. З якою метою створені Регіональні розрахункові палати та які їх основні 

завдання? 

7. Що таке бюджетний процес та з яких стадій він складається? 

8. Хто є учасниками бюджетного процесу? 

9. Як здійснюється складання, розгляд та затвердження Державного бюджету 

України? 

10. Що слід розуміти під виконанням бюджету та хто забезпечує цей процес? 

 11.Хто забезпечує зведення, складання та надання звітності про виконання 

Державного бюджету України? 

12. Що таке бюджетне планування та які його принципи та завдання?  

13. Які бюджетні повноваження має Державне казначейство України?  

14. Які повноваження Державного казначейства України щодо контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства? 

15. Які дії має право вчинити Державне казначейство України до 

розпорядників коштів у разі виявлення бюджетних правопорушень? 

 
 
 



Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України  

1. Організаційна структура ДКУ є…,  дворівневою; 3. чотирирівневою;  трирівневою; 4. п'ятирівневою. 

 2.   До якого рівня належить УДК в Автономній Республіці Крим?  До центрального.  До обласного.  До 

районного.  Правильної відповіді немає.   

3 Яка з функцій не є в компетенції відділень Державного казначейства в районах і містах? 1.Виконання 

відповідних показників Державного та місцевих бюджетів на  відповідній території. 2.Забезпечення відповідно до 

встановлених розмірів асигнувань та касового плану   цільового фінансування видатків Державного та місцевих 

бюджетів на  відповідній території. 3.Ведення обліку розпорядників коштів Державного та місцевих бюджетів. 4. 

Здійснення за дорученням Міністерства фінансів погашення та обслуговування  державного боргу в 

національній та іноземній валюті.  

4.  Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства – це .... 

 бюджетний процес; 3. бюджетний розпис;  бюджетний період;            4. бюджетне планування.  

5. Хто є учасниками бюджетного процесу? 1. Розпорядники бюджетних коштів. 2. Платники податків. 

               3. Органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями.               4.Суб'єкти 

підприємницької діяльності. 6. Що вважається бюджетними повноваженнями?   

6. Права й обов'язки учасників бюджетних правовідносин з управління                бюджетними коштами. 

 1.Взаємовідносини між різними ланками бюджетної системи, що визначаються                 територіальним 

устроєм країни.  2.Сукупність заходів, що здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до                покладених 

на нього функцій.  3Усі відповіді правильні.  

7. Документи, що містять помісячну розбивку та деталізацію показників доходів  і видатків затвердженого 

бюджету відповідно до бюджетної класифікації є....  бюджетною програмою;  бюджетним призначенням;  бюджетним 

зобов'язанням;  бюджетним розписом.  

8.  До бюджетних повноважень ДКУ не належать…. 1. касове виконання бюджетів за доходами; 2. касове 

виконання бюджетів за видатками;  затвердження Державного бюджету України;  здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства України. 

 9. Укажіть бюджетне повноваження ДКУ щодо касового виконання бюджетів за доходами.  Відкриття основних і 

реєстраційних рахунків розпорядником бюджетних коштів.  Здійснення відшкодування податку на додану 

вартість на підставі висновків               органів Державної податкової служби та рішень судових органів. 

 Ведення зведених реєстрів розпорядників бюджетних коштів та позабюджетних                коштів бюджетних установ. 

 Здійснення оперативного прогнозування та касового планування бюджетних                коштів згідно з бюджетним 

розписом. 

 10. Укажіть бюджетне повноваження ДКУ щодо касового виконання бюджетів за видатками.  Встановлення 

порядку відкриття рахунків в управліннях ДК для зарахування                кожного виду податків і зборів до бюджетів та 

до державних цільових фондів.  Перерахування та зарахування на Єдиний казначейський рахунок надходжень 

                       до бюджету.  Підготовка розрахункових документів і проведення повернення надмірно або 

               помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів                  Державної податкової 

служби, рішень судових органів.  Здійснення попереднього контролю за цільовим використанням бюджетних 

    коштів. 11. До повноважень ДКУ щодо контролю за дотриманням бюджетного     законодавства належать .... 

 здійснення бухгалтерського обліку усіх надходжень та витрат Державного                бюджету України;  встановлення 

єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання   звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видання 

інструкцій з цих питань        та здійснення контролю за їх дотриманням;   здійснення контролю за відповідністю платежів 

узятим зобов'язанням та      бюджетним асигнуванням. 4. Усі відповіді правильні.  

 

Источник: http://reftrend.ru/1044568.html 

  


