
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.  
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Відповіді Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за  доходами  

1. У якому порядку забезпечується виконання Державного бюджету України за доходами?  Органи стягнення 

забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження доходів до Державного бюджету відповідно до чинного 

законодавства України.  Доходи Державного бюджету зараховуються безпосередньо на Єдиний казначейський рахунок і 

не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.  Державне казначейство України веде бухгалтерський облік 

усіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення 

коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.  Усі відповіді правильні.  

2. Що включають доходи Державного бюджету України:  Доходи, отримані відповідно до чинного податкового 

законодавства України.  Доходи, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються 

за рахунок Державного бюджету України.  Гранти і дарунки у вартісному вираженні.  Усі відповіді правильні. 

 3. Яка функція не виконується органами Державного казначейства України у процесі виконання Державного 

бюджету за доходами?  Установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях ДКУ для зарахування 

надходжень до бюджетів і державних цільових фондів.  Здійснюють розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників бюджетних коштів.  Здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків 

органів Державної податкової служби та рішень судових органів.  Ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету у розрізі 

кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій.  

4. З яких операцій починається обробка платежів, що надходять до Державного бюджету України?  Відшкодування 

платникам податку на додану вартість.  Розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими 

актами. 3. Повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів. 4. Відрахування дотацій місцевим 

бюджетам. 

 5. Платежі до бюджету, які відповідно до Закону України про Державний бюджет на відповідний рік є доходами 

до загального фонду бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в Управліннях Державного казначейства 

України за балансовим рахунком .... 1. 3111; 3. 8211; 2. 3112; 4. 8311.  

6. Кредитовий залишок якого балансового рахунка дає інформацію про повернення бюджетних позичок до 

Державного бюджету України з початку року? 1.3113. 3.3112. 2.7131. 4.8211.  

7.Доходи спеціального фонду Державного бюджету, України крім власних надходжень бюджетних установ та 

організацій, зараховуються па аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України за 

балансовим рахунком .... 1. 3111; 3. 3121; 2. 3112; 4. 3122.  

8. Платежі, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на поточний рік розподіляються між 

загальним та спеціальним фондами Державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим 

рахунком .... 1)3121; 3)3132; 2)3131; 4)3111.  

9. Кредитовий залишок якого рахунка дає інформацію про надходження платежів, які розподіляються між 

Державним та місцевим бюджетами з початку року? 1. 6113. 3.3132. 2.8213. 4.6211.  

10. Власні надходження установ  і організацій, які утримуються   за  рахунок   коштів  Державного   бюджету 

України, зараховуються безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки відкриті за балансовим рахунком .... 

 1. 3521; 3. 3531; 2. 3522; 4. 3532.  

11. Що є основним завданням переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів? 1. Підвищення 

 ефективності  управління  бюджетними коштами.  Здійснення касових операцій з коштами місцевих бюджетів. 

 Контроль бюджетних повноважень під час зарахування надходжень, прийняття зобов'язань та проведення платежів. 

 Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів.  

12. До функцій органів Державного казначейства України в процесі казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами не належить .... 1) здійснення розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів і перерахунок 

розподілених коштів за належністю;  ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів за 

доходами;  здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;  здійснення розподілу платежів між 

Державним та місцевими бюджетами та перерахунок розподілених коштів за належністю. 

 13. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням місцевої ради є доходами загального фонду місцевих 

бюджетів на відповідний рік, зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях ДКУ за балансовим рахунком .... 1. 6111; 

3. 3141; 2. 6112; 4. 3142.  



14.Яку інформацію відображає кредитовий залишок за рахунком 6122?  Про надходження (з урахуванням 

повернень) платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. 

 Про надходження (з урахуванням повернень) платежів до загального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком 

з початку року.  Про надходження платежів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевого 

бюджету наростаючим підсумком з початку року.  Правильної відповіді немає. 

 15. Платежі, які згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої 

ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті за 

балансовим рахунком — 1. 3141; 3. 3142; 2. 3151: 4. 3321.  

16. ДКУ після отримання звітів про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь 

Державного казначейства України формує та передає Державній податковій службі України ....  відомості про 

зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами Державного бюджету України (центральний 

рівень) у вигляді електронних документів;  звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі 

областей; 3 акт звірки надходжень до Державного бюджету України. 4. Правильні відповіді 1 і 2.  

17. Згідно з чинним законодавством України поверненню з бюджетів не підлягають .... 1) надміру сплачені 

податки, збори (обов'язкові платежі);  не в повному обсязі сплачені податки, збори (обов'язкові платежі); 

 помилково сплачені податки, збори (обов'язкові платежі). 4) Усі відповіді правильні.  

18. Повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюється суто 

на підставі....   

заяви платника податку;  Реєстру висновків за платежами, що належать Державному бюджету;  Реєстру 

висновків за платежами, що належать місцевим бюджетам;  Акту звірки надходжень. 
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