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 Разом  42 



 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ТЕМА 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні 

 

 

Питання: 
1. Державне казначейство як система органів державної виконавчої влади 

 
Мета: навчальна: розглянути об’єктивні передумови становлення та розвитку 

сучасного казначейства; виділити основні етапи розвитку Державного казначейства 

України. 

 

 

Кількість годин: 2 год. 

Вид контролю: усне опитування  

 
Міжпредметні зв’язки: бюджетна система 

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

 

1. Які функції, відповідно до Положення про Державне казначейство за № 590 

від 31 липня 1995 р.,  покладено  Державне казначейство в Україні? 

2. Якими повноваженнями  наділене  Державне казначейство? 

 

 

 

 



 
  Державне казначейство як система органів державної виконавчої влади 

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  областей, міста 

Києва, 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 Державне казначейство України", затверджене постановою Кабінету Міністрів 

від 31 липня 1995 р № 590. Розмежування повноважень між регіональними органами 

в частині фінансування видатків здійснюється за ознаками значення того чи іншого 

об'єкта фінансування і місця його розташування. 

 



ТЕМА 2. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в 

Україні 

 

Питання: 

1. Нормативно – правові акти Державного казначейства України 

 

Мета: навчальна: вивчити основні положення законодавчих та нормативних 

документів забезпечення діяльності органів Державного казначейства. 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: письмове  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: бюджетна система 

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  
1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Проведіть аналіз нормативно-правових актів виданих Державним 

казначейством України 

 

 

 

 

 

 

 



  Нормативно – правові акти Державного казначейства України. 

В процесі своєї діяльності Державне казначейство України також видає різні 

нормативні акти щодо організації касового виконання бюджетів, ведення 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів та складання звітності тощо. 

Проведемо аналіз основних нормативних актів виданих Державним казначейством. 

Наведемо їх перелік: 

1. Положення про єдиний казначейський рахунок затверджено Наказом 

Державного казначейства України від 26.06.2002 N 122. 

2. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання 

державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, 

затверджене наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. N 119. 

3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена 

Наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61. 

4. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок 

їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 

№68. 

5. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів 

бюджетних установ, затверджена наказом Наказ Державного казначейства України 

від 18.12.2000 №130. 

6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів 

бюджетних установ Наказ Державного казначейства України 17.07.2000 N64. 

7. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих 

бюджетів Затверджено Рішенням Колегії Державного казначейства України від 17 

травня 2000 р. N1 

8. Наказ Міністерства фінасів  «Про затвердження Порядку  складання 

фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів» (заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 17.12.2014р. №1207) № 44 від 21.01.2012 (ост. Зміни 04.03.15 

№289) 

9. Інші нормативно правові акти видані Державним казначейством України. 

 



Проведемо аналіз наведених вище нормативних актів. Для кращого 

висвітлення питання занесемо їх до табл. 1.1 

Таблиця 1.1Аналіз нормативно-правових актів виданих Державним 

казначейством України 

№ 

з/п 
Назва нормативного документу Короткий зміст 

 

Положення про єдиний 

казначейський рахунок 

затверджено Наказом Державного 

казначейства України від 
26.06.2002 N 122. 

Дане Положення регламентує функціонування 

єдиного казначейського рахунку - основного 

рахунку держави для проведення фінансових 

операцій та ефективного управління коштами 

державного та місцевих бюджетів через систему 

електронних платежів Національного банку 
України. 

 

Положення про організацію 

бухгалтерського обліку і звітності 

виконання державного та 

місцевих бюджетів в органах 

Державного казначейства 

України, затверджене наказом 

Державного казначейства 
України від 28.11.2000 р. N 119. 

Положення про організацію бухгалтерського 

обліку і звітності по виконанню державного та 

місцевих бюджетів в органах Державного 

казначейства розроблено на основі Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність", діючого законодавства України, Указу 

Президента України "Про державне казначейство 

України" від 27 квітня 1995 р. N 335/95, 

Положення про Державне казначейство, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 31 липня 1995 р. N 590, нормативно-

правової бази бюджетного процесу, в т.ч. 

нормативних актів Державного казначейства 

України, основних принципів міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку з метою 

переходу на нову систему бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів в 

умовах функціонування ЄКР і ВПС. В Положенні 

розглянуто основні принципи бухгалтерського 

обліку виконання бюджетів, облікова політика 

Держказначейства, Загальні правила ведення бух 

обліку. А також в даному Положенні міститься 
план рахунків з обліку виконання бюджетів 

 

Інструкція про кореспонденцію 

субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення 

основних господарських операцій 

бюджетних установ, затверджена 

Наказом Державного 

казначейства України від 
10.07.2000 N 61 

Інструкція про кореспонденцію субрахунків 

бухгалтерського обліку для відображення 

основних господарських операцій бюджетних 

установ спрямована на забезпечення єдності 

відображення однорідних за змістом 

господарських операцій на відповідних 

синтетичних субрахунках бухгалтерського 

обліку, установлених Планом рахунків 

бухгалтерського обліку бюджетних установ, що 

затверджений наказом Головного управління 

Державного казначейства України від 10.12.99 N 



114 ( z0890-99 ) і зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 20.12.99 за N 890/4183. Ця 

Інструкція роз'яснює основні господарські 

операції бюджетних установ з надходження, 

збереження і використання основних засобів та 

інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та 

інших операцій із розрахунків, надходження і 

витрачання бюджетних коштів установ, 
відповідно до затверджених кошторисів. 

 

План рахунків бухгалтер-ського 

обліку виконання державного та 

місцевих бюджетів Затверджено 

Рішенням Колегії Державного 

казначейства України від 17 
травня 2000 р. N1 

Містить синтетичні рахунки та субрахунки 

першого рівня з обліку виконання бюджетів 
України. 

 

Наказ Міністерства фінасів  

«Про затвердження Порядку  

складання фінансової, бюджетної та 

іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів» 

(заголовок із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 17.12.2014р. 

№1207) № 44 від 21.01.2012 (ост. 

Зміни 04.03.15 №289) 

 

Містить перелік квартальних форм звітності 

установ й організацій, що отримують кошти з 
державного та/або місцевих бюджетів 

 

Інші нормативно правові акти 

видані Державним казначейством 
України.   

До таких нормативних актів можна віднести 

Накази ДКУ: Про порядок установлення ліміту 

залишку готівки в касах клієнтів, що 

обслуговуються органами Державного 

казначейства; Про затвердження Інструкції з 

обліку запасів бюджетних установ; Про 

затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів, що належать установам і 

організаціям, які утримуються за рахунок 

державного або місцевих бюджетів та Інструкції з 

їх складання; Про затвердження типових форм 

обліку та списання запасів бюджетних установ та 

інструкції про їх складання; Про затвердження 

Інструкції про порядок відображення в обліку 

бюджетних установ операцій з централізованого 

постачання матеріальних цінностей; Про 

затвердження Інструкції з обліку основних 

засобів та інших необоротних активів бюджетних 

установ; Про затвердження Інструкції про форми 

меморіальних ордерів бюджетних установ та 
порядок їх складання тощо 

  



Положення про єдиний казначейський рахунок регламентує функціонування 

єдиного казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення 

фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих 

бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України. 

Єдиний казначейський рахунок (далі ЄКР) - це рахунок, відкритий 

Державному казначейству України в Національному банку України для обліку 

коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного 

банку України (далі - СЕП НБУ). 

В цьому положенні також розкрито питання структури ЄКР. Єдиний 

казначейський рахунок об'єднує кошти субрахунків, що відкриті в Державному 

казначействі України (центральний рівень), управлінням Державного казначейства в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Управлінням 

Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (далі – територіальні управління Державного казначейства) рахунки у 

Національному банку не відкриті. Безпосереднім учасником СЕП НБУ є Державне 

казначейство України. Для відображення операцій, проведених через СЕП НБУ 

протягом банківського дня, у СЕП НБУ Державному казначейству та 

територіальним управлінням Державного казначейства відкриті технічні рахунки. У 

балансі Державного казначейства України відкриті відповідні субрахунки 

територіальних управлінь. Операції, проведені органами Державного казначейства 

через СЕП НБУ, відображаються на технічному рахунку Державного казначейства 

та на відповідних технічних рахунках територіальних управлінь, у балансі 

Державного казначейства - на відповідному єдиному казначейському рахунку та 

субрахунках територіальних управлінь. 

В органах Державного казначейства, у свою чергу, відкрито: 

- рахунки для зарахування надходжень, передбачених законодавством 

України; 

- рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів; 

- рахунки підприємствам, установам, організаціям тощо за операціями, що не 

відносяться до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог 

законодавства обслуговуються органами Державного казначейства. 



Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує: можливість 

швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в 

органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних 

видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України; 

надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади за здійсненими на 

єдиному казначейському рахунку операціями; оптимальні можливості для 

прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень 

щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів. 

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання 

державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України 

визначає і регулює в межах повноважень, наданих Державному казначейству 

нормативно-правовою базою, єдиний методологічний та організаційний порядок 

ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з 

виконання державного та місцевих бюджетів. 

Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний, управлінський облік, 

які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою 

та періодичністю розрахунку даних. 

В положенні розкрито принципи, завдання та порядок ведення 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Також тут дається характеристика 

облікової політики Державного казначейства та функцій бухгалтерських служб 

казначейства. 

Особлива увага в Положенні приділяється порядку заповнення первинних 

документів, та регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Також в даному 

документі дається план рахунків по виконанню бюджетів. 

Так як Державне казначейство України визначає ведення бухгалтерського 

обліку бюджетних установ ним затверджено Інструкцію про кореспонденцію 

субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських 

операцій бюджетних установ. 

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення основних господарських операцій бюджетних установ спрямована на 

забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій 



на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, установлених 

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 

складання було затверджено наказом Державного казначейства відповідно до Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і завдань, 

покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 

№335/95 “Про Державне казначейство України” та Положення «Про Державну 

казначейську службу України», затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 квітня 2015 р. N 215 , з метою забезпечення єдності бухгалтерського 

обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ. Дана Інструкція дає перелік, характеристику та відображає порядок 

складання меморіальних ордерів, які ведуться в бюджетних установах для 

відображення господарських операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМА 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного 

казначейства України 

 

Питання: 

1. Бюджетне планування та прогнозування бюджету  

2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України 

 

 

Мета: навчальна: продовжити формувати системи знань у сфері державних 

фінансів, бюджетів усіх рівнів, бюджетного процесу, вивчити послідовність 

управління єдиним казначейським рахунком та загальну характеристику рахунків, 

які відкриваються в органах Державного казначейства. 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: усне  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси 

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  
1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

 

Питання для контролю: 

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

2. Які бюджетні повноваження має Державне казначейство України?  

3. Які повноваження Державного казначейства України щодо контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства? 

4. Які дії має право вчинити Державне казначейство України до розпорядників 

коштів у разі виявлення бюджетних правопорушень? 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ТЕМА 4. Платіжна система виконання бюджетів 

 

Питання: 

1. Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою  

 2. Система електронних плажетів Національного банку України 

 
Мета: навчальна: ознайомитись із суттю платіжної системи виконання 

бюджетів; вивчити платіжну систему держаного казначейства та її технологічну 

модель функціонування; розглянути систему електронних міжбанківських переказів; 

розглянути концепцію створення системи електронних міжбанківських розрахунків 

нового покоління. 

 
Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: письмове  опитування  

 
Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, банківські операції  

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю 

1. Що таке система електронних платежів та які завдання вона має 

виконувати? 

2. Охарактеризуйте структуру та складові СЕП 

3. Дайте визначення кореспондентських та субкореспондентських рахунків 

4. Що таке технічні коррахунки та яке їхнє призначення? 

5. Як здійснюється обмін платіжними документами у СЕП? 

6. Охарактеризуйте порядок ведення кореспондентських рахунків банків — 

учасників СЕП 

7. Що таке "нічні " файли і яка технологія відправлення їх адресату? 

 



  Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою 

Механізм взаємовідносин користувачів коштів з системою Державного 

казначейства є найбільш конкретним елементом платіжної системи виконання 

державного бюджету. Ці стосунки здійснюються шляхом обміну інформацією у 

вигляді документів за встановленими Національним банком формами та вимогами 

щодо їх заповнення. 

Облік касових операцій за доходами базується на щоденній банківській 

звітності за видами податків, яка на сьогодні є єдиним джерелом інформації про 

виконання державного бюджету за доходами. 

Нині система "Банк-клієнт" є програмно-апаратним комплексом, що виконує 

функції інтерфейсу між казначейством та обласним управлінням НБУ. За цих умов 

казначейство має можливість: 

• приймати та передавати платіжні документи; 

• володіти інформацією про проходження в системі електронних платежів 

відісланих платежів; 

• одержувати повну інформацію про стан власних рахунків у динаміці їх змін; 

• оперативно відправляти платежі отримувачам; 

• безпосередньо отримувати платежі у повному обсязі. Чимало переваг 

отримав також банк: 

• зменшено частку механічної ручної праці, пов'язаної з набором платіжних 

документів клієнта. У результаті зменшується кількість помилок, що їх можуть 

допускати працівники операційного відділу; 

• зменшуються також витрати на обслуговування клієнтів, підвищується 

банківський сервіс, якісно оптимізується праця. 

Казначейське виконання Державного бюджету за видатками 

здійснюється шляхом переказу коштів від Державного казначейства України 

до його територіальних органів. 

Державне казначейство України щоденно, після прийняття рішення про 

виділення коштів Держбюджету, доводить до головних розпорядників коштів 

обсяги асигнувань у розрізі функціональної та економічної бюджетної класифікації, 

а останній розподіляє їх між підвідомчими установами., 



Головні розпорядники коштів подають до Державного казначейства України 

розподіл бюджетних коштів по областях у розрізі підвідомчих установ, підприємств, 

організацій. 

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють видатки 

державного бюджету шляхом оплати рахунків розпорядників коштів вищестоящого 

органу Державного казначейства згідно з реєстром на здійснення видатків. При 

цьому за головними розпорядниками коштів державного бюджету повністю 

зберігається право на визначення конкретних напрямів використання коштів 

відповідно до функцій і пріоритетів розвитку галузей, а за розпорядниками коштів 

— першочерговості проведення виплат та напрямків виплат відповідно до залишків 

коштів на рахунках за кодами економічної класифікації. Якщо останні встигають до 

16 години оформити та подати до Державного казначейства України на електронних 

та паперових носіях розподіл коштів між підвідомчими установами в розрізі 

територій, то перерахування з Єдиного казначейського рахунку на реєстраційні 

рахунки та відповідні території здійснюються того самого дня. Якщо ні - зранку 

наступного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Система електронних плажетів Національного банку України 

 

1 Поняття системи електронних платежів 

Державне казначейство України працює сьогодні на принципах, прийнятих 

для банківської системи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

15.09.1999 року № 1721 воно набуло статусу учасника системи електронних 

платежів Національного банку України. Тому доцільно розглядати його діяльність в 

контексті учасника Системи електронних платежів НБУ. 

Система електронних платежів Національного банку України (надалі - СЕП 

НБУ) - це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення 

розрахунків в електронній формі між банківськими установами (та їх філіями), як за 

дорученням клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на 

території України. 

Система електронних платежів є власністю Національного банку України та 

забезпечує розрахунки між банківськими установами в національній валюті України 

і в найбільш вживаних іноземних валютах. 

СЕП НБУ є закритою системою, де грошові кошти циркулюють у закритому 

фінансовому просторі та перебувають під суворим емісійним контролем з боку 

Національного банку. 

СЕП базується на повністю безпаперовій технології. Основним режимом 

роботи є обмін електронними платіжними документами та службовими 

повідомленнями. 

Основними завданнями системи електронних платежів є: 

- задоволення потреб економіки, що реформується та розвивається; 

удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, завдяки 

отриманню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і 

стан кореспондуючих рахунків; 

- мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг 

грошових коштів; 

- високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків; 

- високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку і контролю. 

На систему електронних платежів покладається виконання наступних 

функцій: 



- проведення розрахунків між банками України в національній валюті країни 

та в інших іноземних валютах; 

- ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків; 

- контрольні функції НБУ щодо стану кореспондентських рахунків 

комерційних банків; 

- обмін електронною інформацією стосовно проведення розрахунків; 

- забезпечення надійності проведення розрахунків; 

- багатоступеневий контроль за достовірністю даних на всіх стадіях 

розрахунків; 

- багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, 

використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях обробки. 

Основними законодавчими актами, що стали правовою основою для розробки, 

впровадження та функціонування СЕП є: 

- Закон "Про банки і банківську діяльність"; 

- Закон "Про захист інформації в автоматизованих системах"; 

- Закон "Про Національний банк України"; 

Основними документами НБУ, що регламентують проведення розрахунків за 

допомогою СЕП, є : 

- "Положення про міжбанківські розрахунки в Україні", затверджене 

постановою № 621 Правління НБУ від 27.12.1999 року. Воно визначає загальний 

регламент щодо організації та форми міжбанківських розрахунків. Для цього 

положення поширюється на установи НБУ та комерційні банки України, які 

здійснюють міжбанківські розрахунки в Україні. 

- Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті" затверджена постановою № 135 від 29.03.2001 року. 

- Взаємні стосунки між регіональними управліннями НБУ та комерційними 

банками регулюються договірними умовами. 

 

 

 

 

 



2 Структура та складові системи електронних платежів 

Система електронних платежів побудована як деревоподібна мережна 

структура. 

На нижньому рівні СЕП розташовані банки - учасники електронних 

розрахунків. Середній рівень представлений мережею регіональних розрахункових 

палат (РРП) - це підрозділ регіонального управління НБУ, який обслуговує банки - 

учасники СЕП відповідного регіону. На верхньому рівні розміщена Центральна 

розрахункова палата (ЦРП), яка організовує функціонування СЕП у цілому та керує 

роботою регіональних розрахункових палат. 

Система електронних платежів складається з: 

- прикладного програмного забезпечення - набору комп'ютерних програм, що 

дозволяють системі вирішувати конкретні задачі, які ставляться користувачами; 

- телекомунікаційного середовища, що включає апаратуру зв'язку та системне 

програмне забезпечення, що служать для обміну інформацією про платежі та 

іншими контрольними повідомленнями між відправником,, обробником та 

отримувачем інформації; 

- засобів захисту інформації (програмно-технічних, нормативно-правових, 

адміністративно-організаційних). 

У свою чергу прикладне програмне забезпечення складається з програмно-

технічних комплексів автоматизованих робочих місць (АРМ) СЕП призначених для 

проведення розрахунків; системи резервування роботи СЕП у разі збоїв, відмов 

обладнання або інших надзвичайних ситуацій; інформаційно-пошукової системи, 

призначеної для одержання довідкової інформації про проходження платежів. 

Електронні платіжні документи, що приймаються у СЕП, готуються в 

програмному комплексі "операційний день банку" (ОДБ). ОДБ має забезпечувати 

коректне формування і захист електронних розрахункових документів та службових 

повідомлень СЕП відповідно до вимог НБУ. 

Компоненти системи (програмне забезпечення АРМ НБУ СЕП, програмні та 

апаратні засоби захисту, програмні засоби електронної пошти НБУ) надаються 

учасникам СЕП відповідними Регіональними розрахунковими палатами. Регіональні 

розрахункові палата та Центральна розрахункова палата отримують їх від 



структурних підрозділів НБУ, у функції яких входить розробка і впровадження 

нових версій компонентів системи. 

 

3 Поняття та функціонування програмно-технічних комплексів СЕП 

Програмно-технічні комплекси СЕП відповідають трьом рівням структури 

СЕП. 

Рівень Центральної розрахункової палати (ЦРП) обслуговується 

програмно-технічним комплексом АРМ-1, який виконує: 

- перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП; 

- синхронізацію роботи СЕП (тобто визначає час виконання учасниками 

основних операцій; 

- контроль та балансування міжрегіональних оборотів; 

- захист системи від несанкціонованого втручання; 

- надання звітної інформації в цілому по системі. 

П.Рівень Регіональної розрахункової палати (РРП) 

обслуговується програмно-технічними комплексами АРМ-2. Це комплекс 

програмно-технічних засобів, призначений для обслуговування банків регіону та 

організації взаємодії з іншими розрахунковими палатами. АРМ-2 виконує: 

- обмін електронними розрахунковими документами та технологічною 

інформацією між РРП і банками цього регіону - учасниками СЕП; 

- ведення технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунків 

банку регіону; 

- обмін електронними розрахунковими документами з АРМ-2 інших РРП; 

- синхронізацію роботи учасників СЕП у межах регіону; 

- бухгалтерський та технологічний контроль за проходженням платежів; 

- захист електронних розрахункових документів від несанкціонованого 

втручання; 

- застосування санкцій до порушників технології; 

- передачу результатів розрахунків на кінець робочого дня до ОДБ 

регіонального управління Національного банку для відображення проведення 

коштів через СЕП на реальних коррахунках. 



На рівні банків-учасників СЕП використовується програмно-технічний 

комплекс АРМ НБУ. Це - комплекс програмних і технічних засобів призначений для 

передачі, приймання та перевірки файлів СЕП між банком-учасником розрахунків і 

РРП. АРМНБУ виконує: 

- перевірку коректності пакетів електронних розрахункових документів, 

підготовлених банком; 

- обмін пакетами платіжних документів та службовою (технологічною) 

інформацією з РРП; 

- передачу електронних розрахункових документів від/до ОДБ банку; захист 

документів від несанкціонованого втручання; 

- довідкові функції. 

Кожному банку - учаснику СЕП НБУ присвоюється код банку (МФО). Банки 

укладають угоди про кореспондентські відносини з регіональними управліннями 

НБУ, тобто укладають угоду "про відкриття кореспондентського 

(субкореспондентського) рахунку". Цей рахунок призначений для зберігання 

власних коштів банків (із статутного фонду, резервного та інших фондів) та 

проведення ними міжбанківських розрахунків. Кожен з банків має свою внутрішню 

платіжну систему. 

Кореспондентським називається рахунок, який відкривається комерційному 

банку - юридичній особі. Субкореспондентським - рахунок, який відкривається 

установі комерційного банку (філії, відділенню, управлінню), що не є юридичною 

особою. У більшості випадків обслуговування цих рахунків відбувається однаково. 

Для позначення кореспондентського і субкореспондентського рахунків у 

випадках, коли відмінність між ними не є принциповою, застосовують термін 

"коррахунки". Коррахунки ведуться в електронній формі в регіональному 

управлінні НБУ. Ведення коррахунків банків покладено на операційні відділи 

регіональних управлінь НБУ. 

Коррахунки ведуться в електронній формі засобами програмного комплексу 

"ОДБ ОПЕРУ" (операційний день банку операційного управління ) або "ОДБ 

ОПЕРВ" (операційний день банку операційного відділу). 

 

 



4 Порядок відображення коштів на коррахунках в СЕП 

Коррахунок повинен відображати кошти, які фактично наявні у банку для 

виконання міжбанківських розрахунків у СЕП. Однак програмні комплекси, що 

виконують обмін платіжними документами в системі електронних міжбанківських 

розрахунків (АРМ-2 СЕП) та ті, що ведуть коррахунки (ОДБ ОПЕРУ), 

відокремленні одні від одного, обмінюючись між собою інформацією лише кілька 

разів на добу. Тому у СЕП введено поняття технічного коррахунку (технічного 

субкоррахунку). 

Технічний коррахунок банку - це інформація в електронній формі, яка 

зберігається безпосередньо в тому програмному комплексі СЕП, котрий виконує 

обмін платіжними документами з цим банком (АРМ-2). 

Технічні рахунки відкриті в обласних розрахункових палатах НБУ на ім'я усіх 

обласних управлінь Державного казначейства. Крім цього управління Державного 

казначейства мають субкореспондентські рахунки в системі консолідованого 

кореспондентського рахунку Державного казначейства України (рис .6.1) 

Рис. 6.1. Схема функціонування "казначейської" моделі із використанням СЕП 

НБУ 

Управління Державного казначейства України не є банківськими установами, 

однак беруть участь у СЕП НБУ. Як і кожному з учасників СЕП НБУ, управлінням 

Державного казначейства присвоєно МФО. Наприклад, номер МФО управління 

Державного казначейства у Тернопільській області - 838012. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві фінансові органи в процесі 

казначейського виконання місцевих бюджетів за доходами не є безпосередніми 

учасниками системи електронних платежів, оскільки платежі виконуються лише 

через установи банків та через органи Державного казначейства, які обслуговують 

місцеві бюджети. 

Кошти, які сплачені платниками і підлягають зарахуванню в доходи місцевих 

бюджетів, з банківської установи, в якій обслуговується платник податків, через 

внутрішню платіжну систему банку потрапляють в СЕП НБУ. Із СЕП НБУ кошти 

через субкореспондентський рахунок управління Державного казначейства 

потрапляють у внутрішню платіжну систему Державного казначейства України. 



Стан технічного коррахунку поновлюється безпосередньо в момент обробки 

платіжних документів банку і фактично відображає стан коррахунку в режимі 

реального часу. 

Початкові платежі у СЕП від банку приймаються лише в межах поточного 

значення залишку на технічному коррахунку цього банку. Таким чином, 

гарантується використання для розрахунків у СЕП лише реально наявних ресурсів 

банку. 

АРМ-2 у кінці дня надсилає зведену інформацію про результати електронних 

розрахунків в ОДБ ОПЕРУ для того щоб вони були відображені на коррахунках 

банків, які ведуться в ОДБ ОПЕРУ. 

На поточний час основним (але не єдиним) джерелом зміни значення 

коррахунку банку є міжбанківські розрахунки через СЕП. Тому можна вважати, що 

технічний коррахунок адекватно відображає стан реального коррахунку банку. 

При прийнятті у СЕП початкового платежу від банку коррахунок дебетується 

(зменшується) на суму цього платежу. 

При отриманні банком відповідного платежу від СЕП коррахунок 

кредитується (збільшується) на суму цього платежу. 

Комерційний банк повинен відслідковувати в своєму ОДБ значення свого 

коррахунку на основі власної інформації про відправлені (прийняті) з СЕП платіжні 

документи і порівнювати його з технологічною інформацією про стан коррахунку, 

яка передається СЕП. 

Об'єднання коштів кількох банківських установ із наданням можливостей 

спільного їх використання отримало у СЕП назву "консолідований 

кореспондентський рахунок". Ця консолідація коштів реалізована за таким 

принципом: в ОДБ ОПЕРУ ведеться один коррахунок ( і один відповідний йому 

"нічний" рахунок). 

5 Електронні платіжні документи 

Одним із засобів представлення безготівкових розрахункових документів є 

електронний платіжний документ. 

Розрахунковий документ в електронному вигляді - документ визначеного 

формату, що містить установлені реквізити і несе інформацію про рух коштів, має 



форму електронних записів. Електронні платіжні системи, що діють нині в Україні, 

використовують, в основному, платіжні доручення та платіжні вимоги. 

Реквізити електронного документа можна поділити на дві групи: 

- реквізити власне платіжного документа, перелік та зміст яких визначається 

для кожної конкретної форми платіжного документа (платіжного доручення, 

платіжної вимоги, чека тощо); 

- технологічні реквізити, перелік та зміст яких визначається електронною 

платіжною системою, що обробляє ці документи. 

Електронні розрахункові документи містять такі обов'язкові бухгалтерські 

реквізити: 

- номер документа, число, місяць, рік його оформлення; 

- ідентифікатори (МФО) банків платника та одержувача (на відміну від 

паперового документа, назви та місцезнаходження банків не надаються); 

- номери рахунків платника та одержувача в установах банків; 

- назви платника та одержувача коштів (їхні офіційні скорочення), які 

відповідають зареєстрованим у статуті; 

- ідентифікаційні коди платника та одержувача коштів за Державним реєстром 

України або іншим довідником, визнаним чинним законодавством; 

- спосіб перерахування коштів; 

- суму платежу із зазначенням валюти; 

- призначення платежу, тобто назву товару (виконаних робіт, наданих послуг), 

посилання на документ, на підставі якого здійснюється трансакція (договір, рахунок, 

товарно-транспортний документ тощо із зазначенням його номера і дати); 

- вид платежу - інформація, що деталізує спосіб розрахунку за цим платіжним 

документом; 

- коди бюджетних платежів (у разі перерахування коштів до бюджету). 

Технологічні реквізити призначені для забезпечення функціонування 

платіжної системи. Для СЕП такими реквізитами є: 

- електронно-цифровий підпис платіжного документа (засіб захисту документа 

від викривлення); 

- ідентифікатор операціоніста "банку А", який виготовив цей електронний 

платіжний документ; 



- назви файлів СЕП, в яких цей документ транспортується від ОДБ "банку А" 

до ОДБ "банку Б" через послідовність АРМ СЕП, та відмітки про час обробки цього 

документа на кожному з АРМ. 

Усі ці реквізити передаються одержувачу платіжного документа. 

Бухгалтерські реквізити є підставою для перерахування коштів, технологічні - 

використовуються для контролю та організації процесу передачі цього документа 

через СЕП. 

Слід відрізняти напрямок руху платіжного документа від способу 

перерахування коштів за цим документом. У СЕП платіжний документ завжди 

рухається у напрямку від "банку А" (відправника документа) до "банку Б" 

(одержувача документа). Напрямок переміщення коштів (або взагалі відсутність 

перерахування) між цими двома банками залежить від ознаки дебету/кредиту цього 

документа. 

Кредитовий документ - це платіжне доручення, за яким клієнт "банку А" 

доручає перерахувати кошти на рахунок клієнта "банку Б". Такий зразок документа 

є найбільш поширеним типом документів у СЕП. Напрямок перерахування коштів 

збігається з напрямком руху документа. 

Дебетовий документ - це платіжна вимога, за якою клієнт "банку А " доручає 

списати кошти з рахунку клієнта "банку Б" на свою користь. На поточний момент 

дебетові документи становлять не більше 1% від загальної кількості платежів. 

У СЕП передбачені два різновиди дебетових документів: 

а)безспірні, коли не потрібний акцепт (згода) від банку-платника на 

перерахування коштів. Право ініціювати безспірну дебетову трансакцію в СЕП 

надається лише підрозділам Національного банку України для використання у 

випадках, передбачених чинним законодавством України (штрафні санкції, 

стягнення, закриття коррахунків тощо); 

б)у вигляді дебетових інформаційних документів (запитів): "банк А" надсилає 

через СЕП дебетовий запит, за допомогою якого інформує "банк Б" про потребу в 

перерахуванні коштів від "банку Б" до "банку А». Акцепт на такі платежі надається 

"банком Б" індивідуально для кожного платіжного документа за узгодженням із 

головним бухгалтером та/чи клієнтом банку. У разі згоди фактичний переказ цих 

коштів далі здійснюється іншим платіжним документом - кредитовим, що 



відправляється в СЕП від "банку Б" за його ініціативою. Тобто, сам дебетовий 

інформаційний документ не спричиняє безпосереднього перерахування коштів за 

ним. 

6 Порядок обміну платіжними документами у СЕП 

Клієнти комерційних банків не є безпосередніми учасниками системи 

електронних платежів. Вони виконують свої платежі лише через комерційні банки, 

які їх обслуговують і які є абонентами СЕП найнижчого рівня. 

Комерційний банк готує початкові платіжні документи одним із способів: 

• операціоніст банку отримує паперові документи від клієнтів і створює на їх 

основі електронні документи за допомогою програми «Операційний день банку»; 

• банк отримує електронні платіжні документи від філій засобами 

внутрішньобанківської платіжної системи; 

• банк отримує електронні документи засобами системи «клієнт-банк» від 

клієнта-відправника. 

Усі ці способи передбачають проходження платіжних документів через ОДБ 

банку - учасника СЕП. ОДБ банківських установ - єдине джерело надходження 

електронних розрахункових документів у СЕП. 

Початкові платіжні документи для передачі у СЕП оформляються в ОДБ у 

вигляді файла типу А — пакета початкових платіжних документів. Кожний 

інформаційний рядок файла А містить один платіжний документ. У файлі може бути 

від 1 до 1000 платіжних документів. В одному файлі А згруповані 

документи тільки в одній валюті, причому перша літера найменування файла 

визначає цю валюту. 

ОДБ передає сформовані пакети початкових документів в АРМ НБУ СЕП, 

установлений у банку. АРМ НБУ перевіряє їх на відповідність вимогам, які 

прийняті у системі електронних платежів, і в разі виконання усіх умов відправляє 

пакет платіжних документів електронною поштою у РРП, в якій обслуговується цей 

банк. 

АРМ-2 регіональної розрахункової палати працює в циклічному режимі. Цикл 

обробки (так званий «основний цикл», або «сеанс прийому-передачі») складається з 

двох частин (режимів): 

- пакет прийнятий успішно. Код помилки в квитанції дорівнює 0. 



- пакет відхилений у цілому (наприклад, порушення структури пакета, 

викривлення при передачі лініями зв'язку тощо). Код помилки в квитанції 

відображає причину відхилення. 

Приймання у СЕП або відмова від приймання платіжних документів 

виконується цілими пакетами, без їх переформування та відокремлення коректних 

платіжних документів від некоректних. Тобто, якщо в квитанції вказані помилки в 

деяких документах пакета (навіть тільки в одному), решта платіжних документів 

цього пакета також не приймається у СЕП, незважаючи на те, що самі по собі вони є 

коректними. 

У випадку, коли банк отримує квитанцію про те, що файл початкових 

платежів не прийнятий, банк повинен проаналізувати причини відхилення файла, 

вжити заходів для виправлення (або вилучення) некоректних документів засобами 

ОДБ та повторно надіслати коректні документи в новому пакеті. 

 

7 Порядок ведення кореспондентських рахунків банків-учасників СЕП 

На початку робочого дня кожна РРП отримує від відповідного регіонального 

управління Національного банку інформацію про стан реальних кореспондентських 

рахунків банківських установ регіону. АРМ-2 приводить стан технічних коррахунків 

банків відповідно до стану їх реальних коррахунків. Ця інформація негайно 

надається банкам регіону - учасникам розрахунків. 

Протягом робочого дня розрахунки банку, які здійснюються через СЕП, 

відображаються на технічному коррахунку цього банку таким чином: 

У момент отримання пакета початкових документів, якщо АРМ-2 приймає 

його успішно і формує квитанцію з нульовим кодом помилки, то технічний 

коррахунок зменшується на суму кредитових документів цього пакета - «банк 

відправив гроші» (якщо банк (ОПЕРУ НБУ) відправив початковий дебетовий 

документ, то технічний коррахунок навпаки -збільшується на суму цього документа. 

Інформаційні ж документи, що містяться в пакеті, не впливають на стан технічного 

коррахунку); 

При формуванні на АРМ-2 і відправленні в банк пакета відповідних 

документів технічний коррахунок не змінюється. Відповідні платежі 

відображаються на коррахунку лише тоді, коли АРМ-2 отримує квитанцію про те, 



що банк успішно прийняв цей пакет. У момент приймання на АРМ-2 квитанції про 

успішне отримання пакета банком коррахунок збільшується на суму кредитових 

документів цього пакета - «банк одержав гроші» (якщо банк отримав дебетовий 

документ, то технічний коррахунок, навпаки, зменшується на суму цього документа; 

інформаційні ж документи, що містяться в пакеті, ніяк не впливають на стан 

технічного коррахунку); 

Якщо відсутні інші, крім системи електронних розрахунків, джерела 

надходження або знімання коштів з коррахунку банку, то технічний коррахунок 

збігається з реальним значенням коррахунку. Тобто, СЕП практично підтримує 

актуальне значення коррахунку банку-учасника в режимі реального часу. 

Початкові платежі від банків приймаються лише в межах поточної суми на 

технічному коррахунку. Тобто файл не буде прийнятий від банку, якщо в результаті 

цього технічний коррахунок набуде від'ємного значення. Це гарантує, що банк при 

виконанні міжбанківських розрахунків розпоряджається лише фактично наявними у 

нього коштами. 

Ситуації, коли банк не має змоги виконувати початкові платежі через 

відсутність коштів на рахунку, мають назви «червоного» та «жовтого» сальдо. 

«Червоне» сальдо - ситуація, коли банк має від'ємний залишок коштів на 

коррахунку. Виникнення «червоного» сальдо розцінюється як надзвичайна ситуація. 

Але якщо з певних причин (термінові штрафи, стягнені з банку з порушенням 

рекомендованої технології стягнення штрафів у СЕП) така ситуація все ж виникла, 

то банк не має змоги виконувати початкові платежі доти, доки в результаті 

приймання відповідних платежів він не забезпечить наявності коштів на своєму 

технічному коррахунку. 

«Жовте» сальдо виникає, коли банк спробував надіслати у СЕП файл 

початкових платежів на суму, що перевищує наявний залишок коштів на технічному 

рахунку. Такий пакет не приймається у СЕП, АРМ-2 повертає квитанцію з кодом 

помилки «жовте» сальдо. Але при цьому банку надається 

можливість переглянути свої плани щодо порядку відправлення початкових 

платежів у СЕП. 

Для того, щоб на основі наявної у банку та у РРП інформації однозначно 

прийняти рішення про виконання або невиконання платежів, у СЕП існує ще 



додаткова контрольна інформація, яка надається банку в кінці кожного сеансу АРМ-

2 та в кінці банківського дня. 

 

8 Поняття «Нічних» файлів 

Між моментами приймання у СЕП платіжного документа від "банку А" та 

отримання цього документа "банком Б" проходить певний час. Зокрема, цей 

документ може бути отриманий "банком Б" і наступного банківського дня. Пакети 

платіжних документів, що не були підтверджені одержувачем протягом 

банківського дня, вважаються не одержаними ним. Такі файли після завершення 

банківського дня залишаються у РРП, яка їх сформувала, зберігаються там «вночі» 

(тому такі файли мають умовну назву «нічні» файли, або файли «повторної 

передачі»). Наступного банківського дня РРП повторно відправляє їх адресату. Це 

здійснюється таким чином: 

• склад пакетів не змінюється, пакети не переформовуються (у тому числі всі 

пакети на одного адресата не об'єднуються, порядок платежів у кожному з пакетів 

не змінюється), зміст платежів (в тому числі технологічна інформація) не 

змінюється; 

• в імені файла дата замінюється на дату поточного банківського дня; 

• у технологічному розширенні імені файла перший символ замінюється на 

символ, що позначає, скільки банківських днів цей файл залишався у РРП як 

непідтверджений і скільки разів він відправлявся одержувачу знову. Першому разу 

відповідає символ «1», другому -«2» і так далі аж до символу «9»;* 

• другий та третій символи технологічного розширення імені файла (тобто 

номер сеансу АРМ-2, в якому цей пакет був сформований уперше) не змінюються; 

• файли відправляються одержувачам на початку нового банківського дня (з 

точки зору АРМ-2 - у «нульовому» сеансі). 

За допомогою зміни першого символу технологічного розширення імені файла 

забезпечується унікальність найменувань файлів на одного адресата протягом 

банківського дня (розширення «сьогоднішніх» починається із символу «О», 

«учорашніх» - з «1» тощо). 

«Нічні» файли повинні бути прийняті одержувачем новим банківським днем, 

що відповідає заново вказаній даті в найменуванні «нічного» файла. 



Для відображення сум платіжних документів, що надійшли через СЕП на 

адресу банку, але не отримані ним, в ОДБ ОПЕРУ паралельно з кожним 

коррахунком відкривається відповідний йому "Транзитний кореспондентський 

рахунок сум, що не були підтверджені протягом робочого дня" (або "нічний"). 

Цей рахунок "банку Б" кредитується наприкінці банківського дня на суму тих 

платіжних документів, які надійшли протягом цього дня на його адресу, але не 

отримані ним. "Нічний" рахунок "банку Б" дебетується того дня, коли вказаний банк 

дійсно отримує платіжні документи, що надійшли на його адресу в попередні 

банківські дні, але не були тоді отримані (тобто були "зараховані" на цей рахунок у 

попередні банківські дні). При цьому кошти "банку Б", які є 

на "нічному" рахунку, не можуть бути використані банком (для зарахування 

на рахунок клієнта, виконання початкових платежів на цю суму тощо). 

Банківський день у СЕП- позначений календарною датою проміжок часу, 

протягом якого виконуються технологічні операції, пов'язані з проведенням 

розрахункових документів в електронному вигляді через СЕП, за умови, що 

підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських 

рахунках банків у територіальному управлінні Національного банку України на ту 

саму дату. 

Операційний день - частина робочого дня банківської установи, 

регламентована внутрішнім режимом її роботи, у межах якої банківська установа 

має змогу здійснювати передавання, оброблення та приймання розрахункових 

документів в електронному вигляді. 

Операційний час - регламентований внутрішнім режимом роботи банківської 

установи час роботи з клієнтами (у межах операційного дня), особливість якого 

полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банківською установою 

протягом цього часу, мають бути виконані (оброблені, передані в банк одержувача 

(платника), оформлені бухгалтерськими проведеннями за відповідними рахунками) 

у той самий робочий день. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ТЕМА 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами 

 

Питання: 

1.  Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених 

платежів до бюджету  

2. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного 

бюджету 

 

Мета: навчальна: продовжувати формувати знання з доходів державного 

бюджету та їх бюджетною класифікацією; вивчити порядок обслуговування 

бюджетів за доходами; розглянути організацію роботи щодо обслуговування 

бюджетів за доходами. 

 
Кількість годин: 6 год. 

 
Вид контролю: письмове   опитування  

 
Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, банківські операції  

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю 

1. Порядок повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених 

платежів до бюджету. 

2. Яким чином здійснюється облік та складання звітності про надходження 

коштів до Державного бюджету України? 



 Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково 

сплачених платежів до бюджету 

Повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету 

здійснюється органами Державного казначейства на підставі висновків органів 

державної податкової служби, інших органів, що здійснюють контроль за 

нарахуванням та сплатою платежів. 

Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити 

повернення, платіжним дорученням управління (відділення) Державного 

казначейства перераховуються на відкриті на їх ім'я в установах банків рахунки за 

балансовим рахунками групи 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків 

бухгалтерського обліку комерційних банків України. 

На підставі висновків органи Державного казначейства виписують грошові 

чеки на отримання готівки на осіб, указаних у висновках, та/або готують платіжні 

доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки платників. 

На підставі належно оформлених грошових чеків особи, на ім'я яких виписано 

грошові чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих в установах банків за 

балансовим рахунками групи 257, відкритих на ім'я органів Державного 

казначейства. Грошові чеки дійсні протягом 10 днів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Облік та складання звітності про надходження коштів до державного 

бюджету 

На початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, за 

результатами обробки інформації формуються виписки з аналітичних рахунків, 

відкритих за балансовими рахунками 3111, 3113, 3121, 3123, 3131, 3311, 3411, 3412, 

у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії за 

підписом керівника органу Державного казначейства із відбитком печатки. До 

виписок з аналітичних рахунків 3-го класу додається реєстр розрахункових 

документів з повним переліком реквізитів. 

На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно 

формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості про операції за коштами 

державного бюджету. 

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за 

балансовими рахунками 3111, 6111; 3113, 7131; 3121, 6112; 3123, 7132; 3131, 6113; 

3522, 6114; 3311, 6211, щоденно на початку наступного операційного дня, не 

пізніше 9 години ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про 

виконання державного бюджету за доходами у розрізі видів надходжень в цілому по 

області та передають його (в електронному вигляді) до Державного казначейства 

України (центральний рівень). 

Не пізніше 11 год. Дня, наступного за звітним обласні управління Державного 

казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в 

розрізі районних відділень (міст обласного значення) за видами надходжень та 

передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному 

рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі 

районним податковим інспекціям. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження коштів до 

Державного бюджету України для органів Державного казначейства України та 

розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативними актами 

Державного казначейства України. 

Управління (відділення) Державного казначейства України при веденні 

бухгалтерського обліку виконання бюджету за доходами повинні забезпечити облік 

надходжень відповідно до закону України про Державний бюджет України на 



поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які 

розподіляються між загальним та спеціальними фондами, доходи, що 

розподіляються між державним та місцевим бюджетами, надходження, тимчасово 

віднесені на доходи державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації. 

Органи Державного казначейства України складають звітність про 

надходження коштів до Державного бюджету України в грошовій та безгрошовій 

формах на підставі даних бухгалтерського обліку на рахунках класу 6 "Доходи 

бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та 

місцевих бюджетів. Звіти складаються за формами та порядком, установленими 

Державним казначейством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6. Обслуговування бюджетів за видатками  

 

Питання: 

1. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів 

державного бюджету та іншим клієнтам  

2. Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів 

 

Мета: навчальна: продовжувати формувати знання з видатків державного 

бюджету та їх бюджетною класифікацією; вивчити порядок обслуговування 

бюджетів за видатками; розглянути організацію роботи щодо обслуговування 

бюджетів за видатками. 

 

Кількість годин: 8 год. 

 
Вид контролю: усне   опитування  

 
Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, банківські операції, 

фінансовий облік  

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  
1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю 
1. Як здійснюється оплата витрат розпорядників коштів? 

2. Які реквізити містять платіжні доручення, який порядок їх оформлення та 

зберігання? 

3. Причини відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів 

 

 



 Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів 

державного бюджету та іншим клієнтам 

Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, 

допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на 

видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники 

бюджетних коштів, одержувачі коштів державного бюджету та інші клієнти 

подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки. 

Заявки подаються органам Державного казначейства в двох примірниках, 

один з яких, після видачі готівки, повертається розпоряднику бюджетних коштів, 

одержувачу коштів державного бюджету та іншим клієнтам з відповідним 

відбитком штампа казначея, зберігається як обов'язковий документ і є додатком до 

бухгалтерських регістрів, що підтверджують обсяг та цільове направлення 

бюджетних коштів. 

При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із 

заявкою на видачу готівки розпорядники бюджетних коштів, одержувачі коштів 

державного бюджету та інші клієнти повинні подавати платіжні доручення на 

одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та 

нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних 

цільових фондів, або документально підтверджувати їх сплату раніше. 

У заявках на видачу готівки вказуються суми прибуткового податку з 

громадян, суми нарахувань до Фонду соціального страхування України та суми 

страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, 

які утримані та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства. 

Після отримання матеріальних цінностей, придбаних за готівку, до органів 

Державного казначейства України надаються документи, які підтверджують 

здійснені видатки та взяття на облік (при потребі) матеріальних цінностей (акт 

придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість з 

підписами осіб, що отримали матеріальні цінності тощо). 

На підставі перевіреної заявки органи Державного казначейства України 

виписують на уповноважених осіб, указаних у заявці, грошові чеки на отримання 

готівки. 



Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів 

державного бюджету та інших клієнтів, на підставі належно оформлених грошових 

чеків, отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я 

органів Державного казначейства України. Кошти на балансові рахунки 

зараховуються на підставі узагальнених заявок розпорядників коштів. 

Грошові чекові книжки на отримання готівки в установах банків органами 

Державного казначейства України можуть передаватися розпорядникам бюджетних 

коштів, одержувачам коштів державного бюджету 

та Іншим клієнтам за умови попередньої їх реєстрації в журналі реєстрації 

виданих чекових книжок із зазначенням номерів чеків та особи, яка отримала чекову 

книжку. 

При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти 

перераховуються (за згодою працівників установ та організацій) на вкладні рахунки 

(рахунки фізичних осіб, які відкриті в установах банків). Обслуговування таких 

операцій здійснюється за окремим порядком, визначеним відповідним органом 

Державного казначейства України та погодженим з банком (який обслуговує ці 

операції). При цьому до органів Державного казначейства подаються платіжні 

доручення, до яких додається реєстр з переліком номерів рахунків фізичних осіб. 

З метою своєчасного отримання готівки в установах банків органи 

Державного казначейства готують касові заявки на отримання готівки. Для цього за 

55 днів до початку кварталу, розпорядники бюджетних коштів, одержувачі коштів 

державного бюджету та інші клієнти подають до органів Державного казначейства 

України, у яких їм відкриті реєстраційні (спеціальні реєстраційні) рахунки, касові 

заявки на отримання готівки, де вони звіряються з кошторисами доходів і видатків 

установ та узагальнюються. Зведена касова заявка передається до установ 

уповноважених банків не пізніше 45 днів до початку кварталу або в строки, 

установлені угодою між органами казначейства та установами банків за формою, 

установленою Національним банком України. 

Органи Державного казначейства встановлюють ліміти залишку готівки в касі 

установам та організаціям, які ними обслуговуються. Ліміт каси протягом року 

може бути змінений органом Державного казначейства в разі письмового звернення 

установи чи організації. Для цього обслуговуючому органу Державного 



казначейства установою подається лист і, за умови його обґрунтованості, 

встановлений раніше ліміт каси має бути переглянутий. 

 

 Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів 

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів 

органи Державного казначейства України в частині виконання державного бюджету 

за видатками здійснюють: 

попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників 

бюджетних коштів, у тому числі фінансових; 

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів. 

При цьому перевіряється законність підстави (наявність підтвердних 

документів, нормативно-правових актів тощо) для здійснення платежів, 

відповідність платежів вимогам обліку і контролю за зобов'язаннями, а також 

правильність оформлення розрахункових документів. 

Перевірка підтвердних документів на оплату рахунків розпорядників коштів 

державного бюджету або одержувачів здійснюється в органах Державного 

казначейства за наявності: зареєстрованих зобов'язань; 

залишків коштів на рахунках розпорядників коштів у розрізі кодів 

економічної класифікації видатків за загальним фондом державного бюджету або 

залишків коштів за спеціальним фондом державного бюджету; 

відповідності змісту операцій, представлених підтверджувальними 

документами, кодам економічної класифікації видатків, зазначеним у призначенні 

платежу. 

При невиконанні однієї з цих вимог орган Державного казначейства України 

відмовляє в оплаті та повертає документи на доопрацювання. 

Відмови в оплаті рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

можуть надаватися: 

-за відсутності затверджених та взятих на облік кошторисів видатків та планів 

асигнувань у розпорядників коштів, та погодженого плану використання бюджетних 

коштів - у одержувачів; 



- за відсутності або недостатності коштів на відповідних рахунках бюджетних 

установ чи організацій та/або бюджетних та кошторисних призначень та 

відповідних рахунках одержувачів; 

- у разі обмеження здійснення бюджетних видатків, що встановлюються 

чинними нормативно-правовими актами; 

- при неподанні необхідних підтвердних документів для оплати рахунків; 

- при недотриманні або порушенні встановленого порядку використання 

бюджетних коштів; 

- за відсутності в бухгалтерському обліку виконання бюджетів прийнятих 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів зобов'язань; 

- якщо документи на оплату видатків оформлені неправильно та/або не 

підтверджують цільове направлення коштів; 

- у разі неподання розпорядниками та одержувачами фінансової звітності про 

використання бюджетних коштів. 

Органи Державного казначейства України повідомляють своїх клієнтів про 

відмову в оплаті у письмовій формі. Відмови в оплаті обов'язково реєструються 

органами Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов в оплаті 

рахунків. 

Для обліку операцій з виконання кошторисів доходів та видатків 

розпорядників бюджетних коштів, плану використання бюджетних коштів 

одержувачів до кожного аналітичного рахунку відкриваються особові картки за 

кодами бюджетної класифікації. Відображені в особових картках облікові дані 

повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової 

відомості, що є підставою для складання органами Державного казначейства 

звітності про виконання бюджету. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ТЕМА 7. Єдиний соціальний внесок 

 

Питання: 

1. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна 

 

 

Мета: навчальна: розглянути порядок обслуговування позабюджетних фондів. 

 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Вид контролю: усне   опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, банківські операції, 

фінансовий облік  

 

 

Література: 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

 

План вивчення:  
1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

 

Питання для контролю 

1. Опишіть порядок використання коштів від приватизації державного майна 

 

 

 

 

 
  

 



Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна 

Статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду державного 

майна України визначає Закон „Про Фонд державного майна України" від 9.12.2011 

року № 4107-УІ. Згідно з Законом Фонд державного майна України є центральним 

органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику 

у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна; 

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами 

держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, 

а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності. 

Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України. 

Діяльність Фонду спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, 

відкритості, прозорості та відповідальності. 

Фонд державного майна наділений такими повноваженнями: 

1) у сфері приватизації державного майна: 

- розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади та 

забезпечує виконання державних програм приватизації; 

- бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування 

міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, 

передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки 

підприємств; 

- здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі 

корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери його управління; 

- здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації; 

- здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу 

державного майна; 

- вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів до 

запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди 

державного майна; 



- здійснює контроль щодо своєчасного та повного надходження коштів від 

продажу об'єктів приватизації; 

2) у сфері управління корпоративними правами держави: 

- здійснює управління та проводить аналіз ефективності управління 

корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління; 

- проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності 

господарських товариств, які належать до сфери його управління; 

- виступає засновником державних холдингових компаній у процесі 

приватизації державних підприємств; 

- сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку; 

3) у сфері оренди державного майна: 

- виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, 

їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до 

статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації 

(корпоратизації), що перебувають у державній власності; 

- здійснює контроль за надходженням до державного бюджету плати за 

оренду державного майна; 

- проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів 

державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в 

оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що 

не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі 

приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником; укладає договори на 

проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про 

вартість майна); 

- здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових 

комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, 

виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств 

4) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності: 

- здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності; 



- контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами 

вимог законодавства; 

- контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного 

забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; - 

професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, 

у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей 

оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна; - сприяє 

створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності. Фонд 

державного майна України здійснює інші повноваження, визначені законами 

України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України 

завдань. 

- здійснює повноваження власника земельних ділянок державної власності, на 

яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; 

- забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами 

державної власності" формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності, є його розпорядником; 

- приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та 

ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що 

належать до сфери його управління; 

- здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на 

державній власності, що перебувають у сфері його управління; 

- проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, 

технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенції тощо. 

До Фонду зараховуються кошти, одержані від продажу державного майна та 

інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, а саме: 

- від покупців за подання заяви на приватизацію; 

- реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі; 

- суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти 

приватизації; 

- надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; 

- відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо. 



Надходження від приватизації державного майна та інші надходження, 

безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, належать до джерел фінансування 

державного бюджету (ст. 15 Бюджетного кодексу). Кошти від відчуження майна, яке 

знаходиться в комунальній власності, а також від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них належать до джерел 

формування бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст. 71 Кодексу). 

Напрямки зарахування коштів, які надійшли від приватизації державного 

майна, а також інших надходжень, пов'язаних з процесом приватизації та 

кредитуванням підприємств1, визначаються законом про державний бюджет на 

відповідний рік. 

Розподіл коштів, одержаних від приватизації державного (комунального) 

майна здійснюється згідно з вимогами закону про державний бюджет (рішення про 

місцевий бюджет) на відповідний рік, закону "Про Державну програму 

приватизації" та інших законодавчих актів. 

Перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації 

державного майна здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого спільним 

наказом Державного казначейства та Фонду державного майна України від 

19.11.2003 р. № 212/2057. 

Для зарахування коштів, які надходять від приватизації державного майна, 

Фонду державного майна та органам приватизації в Казначействі України 

(центральний рівень) та головних управліннях казначейства, відкриваються два 

рахунки за балансовим рахунком 3718 "Рахунок для обліку коштів від приватизації 

майна" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих 

бюджетів: 

- на перший рахунок зараховуються у повному обсязі кошти, одержані від 

приватизації державного майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з 

процесом приватизації; 

- на другий - кошти, одержані від приватизації об'єктів комунальної власності, 

якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам 

приватизації відповідні повноваження. 



Наступного дня після зарахування коштів на рахунки органів приватизації 

органи казначейства передають представникам Фонду державного майна виписки із 

зазначених рахунків та реєстр розрахункових документів до них. 

На підставі платіжних доручень, підготовлених Фондом державного майна 

або органами приватизації і наданих органам казначейства упродовж трьох робочих 

днів після отримання виписки, кошти спрямовуються таким чином: 

• кошти, одержані від приватизації державного майна, за вирахуванням 

податку на додану вартість, розподіляються за встановленими нормативами, 

затвердженими законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та 

перераховуються на рахунки, відкриті у Казначействі (центральний рівень) за 

балансовими рахунками 3231 "Інші кошти, залучені до загального фонду 

державного бюджету" та 3232 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду 

державного бюджету". Аналітичні рахунки за вказаними балансовими рахунками 

відкриваються в розрізі територій та кодів класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання; 

• кошти, одержані від приватизації об'єктів комунальної власності, за 

вирахуванням податку на додану вартість, перераховуються на рахунки з обліку 

доходів місцевих бюджетів, відкриті в органах казначейства за балансовим 

рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які 

направляються на спеціальні видатки". Аналітичні рахунки за вказаним балансовим 

рахунком відкриваються в розрізі місцевих бюджетів за відповідним кодом 

класифікації доходів бюджету; 

• кошти, отримані як застава від покупців для участі в аукціоні, конкурсі, 

зараховуються на рахунки клієнтів, відкриті в головних управліннях казначейства за 

балансовим рахунком 3733 "Інші депозитні рахунки". 

Кошти, які надходять від приватизації державного майна, обліковуються на 

рахунках: 

- в органах казначейства - відкритих відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; 

- в органах приватизації - відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку бюджетних установ. 



Не зараховуються до державного бюджету кошти, які надійшли відповідно до 

умов продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсній основі 

та у вигляді фінансових гарантій при наданні послуг у зв'язку з виконанням 

програми приватизації і які підлягають поверненню особам, що їх понесли. 

Кошти, зараховані помилково, підлягають поверненню за рішеннями судових 

органів або перераховуються за призначенням на підставі розрахункових документів 

органів приватизації. 

Остаточний розподіл коштів від приватизації та їх перерахування до 

загального та спеціального фондів бюджетів за звітний період (місяць) здійснюється 

до 10 числа місяця, наступного за звітним. 

Щомісяця, до 10 числа, наступного за звітним, Казначейство та Фонд 

державного майна України проводять звірки надходжень коштів від приватизації 

майна, результати яких відображаються в актах звірки, підписаних обома 

сторонами. 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Фонду державного майна 

України здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. 

Фонд Державного майна України та органи приватизації здійснюють видатки 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за 

витратами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 

року № 1407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів 

 

Питання: 
1. Загальний порядок формування звітності бюджетними установами  

 2. Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів  

 3. Загальний порядок складання та подання звітності органами казначейства  

 4. Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання державного 

бюджету 

 
Мета: навчальна: вивчити облікову політику державного казначейства та 

організацію бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства; 

ознайомитись з планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та 

місцевих бюджетів; визначити необхідність складання звітності про виконання 

бюджетів; надати характеристику формам звітності та вимогам до їх складання. 

 

Кількість годин: 4 год. 

Вид контролю: письмове   опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, банківські операції, 

фінансовий облік  

 

Література: 

1. «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської 

служби України» (Наказ Міністерства фінансів України 21.10.2013  № 885)  

2. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

3. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

4. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

5. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю 
1. Наведіть порядок формування звітності бюджетними установами 

2.  Які форми звітності включає фінансова звітність про виконання Державного 

бюджету України  

3. Наведіть загальний порядок складання та подання звітності органами 

казначейства 

4. За якими формами складається та подається бюджетна звітність про 

виконання державного бюджету? 

5. Яка інформація наводиться у Пояснювальній записці?  



Загальний порядок формування звітності бюджетними установами 

Відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів з 

питань бюджетних відносин бюджетні установи та організації, основна діяльність 

яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 

результатами своєї діяльності складають і подають фінансову та бюджетну звітність 

про виконання кошторисів установі вищого рівня (до сфери управління якої вони 

належать) та органу казначейства, у якому вони обслуговуються. 

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, а також зведена звітність головних розпорядників, 

до подачі розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або іншим користувачам 

повинні бути перевірені й завізовані відповідним органом казначейства, засвідчені 

підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм звітності і форм 

щодо розкриття її елементів. 

Віза органу казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до 

встановлених вимог, дані звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського 

обліку органів казначейства і підлягають консолідації у зведеній звітності 

розпорядників бюджетних коштів вищого рівня. 

Звітність бюджетних установ складається згідно з національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за формами, що 

затверджуються Міністерством фінансів України. Форми звітів подаються до 

відповідних органів казначейства на паперових та електронних носіях у вигляді 

транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи 

казначейства. 

Фінансова та бюджетна звітність складається та подається за належністю 

установами й організаціями, які утримуються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. 

Подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів здійснюється згідно з графіком, встановлених у межах термінів, 



визначених постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2000 р. за № 419 "Про 

затвердження Порядку подання фінансової звітності". 

Не слід забувати, що по мірі внесення змін і вдосконалення бюджетного 

законодавства постійно відбуваються зміни щодо обсягу та порядку складання форм 

звітності. Запровадження нової бюджетної класифікації, поява нових форм 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджетів, мають бути 

враховані у відповідних нормативних документах, що визначають порядок 

складання звітності. Це зумовлено також потребою в отриманні систематизованої, 

більш чіткої та повної інформації про використання коштів державного та місцевих 

бюджетів бюджетними установами. 

Розпорядники бюджетних коштів, які отримують асигнування на виконання 

окремих програм як від свого розпорядника вищого рівня, так і від інших 

міністерств, у фінансових звітах відображають усі операції про суми отриманих 

коштів та їх використання. Фінансовий звіт такого розпорядника включається до 

зведеного фінансового звіту розпорядника вищого рівня. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. 

Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з 

початку звітного року. 

Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності, квартальної та 

річної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і 

закінчується в останній день звітного місяця (кварталу, року). 

З метою врахування операцій, проведених у натуральній формі, у 

консолідованому звіті про виконання бюджетів вони умовно прирівнюються до 

планових показників надходжень та касових видатків. За операціями, проведеними у 

натуральній формі, вносяться зміни до спеціального фонду кошторису на підставі 

довідок установленої форми, які подаються до органів казначейства до закінчення 

звітного періоду. 

Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету 

розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі або іноземній 

валюті, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету у 

національній валюті України до закінчення звітного року органами казначейства на 



підставі Довідки про надходження у натуральній формі або Довідки про операції в 

іноземній валюті за встановленим порядком. 

До завершення бюджетного року перед складанням річної фінансової та 

бюджетної звітності відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів № 419 

бюджетні установи проводять інвентаризацію активів та зобов'язань. Інвентаризації 

підлягає все майно установи (у тому числі незавершене капітальне будівництво, 

незакінчений капітальний ремонт та незавершене виробництво) і всі види 

фінансових зобов'язань. 

Дані про фактичні залишки матеріальних цінностей звіряються з наявністю 

вказаних цінностей за даними бухгалтерського обліку. За результатами звірки 

складаються висновки про виявлені недостачі або надлишки та вносяться пропозиції 

з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, 

покращення обліку та контролю за їх збереженням. 

Органи казначейства перевіряють дані щодо планових показників та 

зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань на кінець звітного періоду, 

повноти і правильності відображення у формах звітності окремих операцій, 

відповідність показників звітів даним казначейського обліку. Правильність 

складання фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих 

показників у відповідних формах фінансових звітів. При цьому звіти розпорядників 

і одержувачів бюджетних коштів перевіряються на відповідність даних фінансової 

та бюджетної звітності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку 

органів казначейства. 

Дані бухгалтерського обліку органу казначейства за операціями з 

обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що 

формуються в інформаційній системі Казначейства України, вважаються 

остаточними. 

Органи казначейства проводять аналіз фінансової та бюджетної звітності, на 

підставі якого розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів надсилаються 

листи з аналізом розрахунків і вимогами щодо здійснення заходів, спрямованих на 

недопущення утворення простроченої та небюджетної заборгованості. 

За результатами перевірки звітів працівники органів казначейства складають 

обхідні протоколи та формують висновки, де зазначаються дані щодо кількості 



форм звітності, динаміка зростання чи зменшення дебіторської та кредиторської 

заборгованості та надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених 

недоліків. 

З метою недопущення простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості органи казначейства проводить роз'яснювальну роботу з 

розпорядниками та одержувачами коштів, здійснюють моніторинг зареєстрованих 

фінансових зобов'язань, проводять роботу щодо їх своєчасного погашення, 

здійснюють ініціювання претензійно-позовної роботи. 

Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності з виконання як 

бюджетів, так і кошторисів бюджетних установ, здійснюється відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів. 

У державному секторі поступово запроваджуються Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

(ІР8А8). Розробка та запровадження Положень (стандартів) здійснюється відповідно 

до Плану-графіка затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності у державному секторі, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 09.04.2007 р. № 504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів 

Фінансова звітність про виконання державного бюджету за відповідний 

звітний період (квартал, рік) складаються з метою надання повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам 

для прийняття рішень та отримання узагальнених підсумкових даних. 

Зміст та форми фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до 

визнання і розкриття її елементів визначаються Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової 

звітності", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 28.12.2009 р. № 

1541. Норми Положення (стандарту) застосовуються бюджетними установами та 

фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. 

Згідно з Національним положенням фінансова звітність складається з: балансу, звіту 

про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів 

та приміток до звітів. 

Відповідно до ст. 60-61 Бюджетного кодексу фінансова звітність про 

виконання Державного бюджету України включає: 

- звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 

- звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України; 

- звіт про рух грошових коштів; 

- звіт про власний капітал. 

Склад та порядок складання місячної, квартальної і річної звітності, вимоги до 

розкриття її елементів визначаються Порядком складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. Згідно з Порядком 

розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, складають звітність про 

виконання кошторисів за такими формами: 

Фінансову звітність: 

- "Баланс" (форма № 1)  

- "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма № 9д, № 9м2); 

- "Звіт про рух грошових коштів" . 

Усі три форми фінансової звітності складаються розпорядниками бюджетних 

коштів та подаються до органів казначейства та розпорядників бюджетних коштів 



вищого рівня в кінці бюджетного року. Крім цього щокварталу розпорядники 

складають "Баланс" (форму № 1). Місячної фінансової звітності розпорядники 

коштів не формують. 

Бюджетну звітність: 

- "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 

- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги" (форма № 4-1 д, № 4-1м) (додаток 5); 

- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3 д, № 4-3м) (додаток 7); 

- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма № 4-4 д) 

(додаток 8); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій) " (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) 

(додаток 9); 

- "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 

- "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) 

(додаток 11); 

- Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат 

спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються 

за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12). 

У такому самому обсязі складаються й зведені квартальні та річні звіти про 

виконання зведених кошторисів доходів і видатків головними розпорядниками 

бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи. 

Зазначені форми бюджетної звітності (крім додатку 12) розпорядники коштів 

державного та місцевих бюджетів щокварталу та в кінці року подають до органів 

казначейства та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня. Місячна звітність, 

яка включає додатки 9-12, подається до органів казначейства за місцем 



обслуговування. Це пояснюється тим, що вся інша інформація, необхідна органам 

казначейства для заповнення всіх форм звітності про виконання державного та 

місцевих бюджетів, відображена в даних обліку казначейства та знаходиться в базі 

даних програмно-технічного комплексу АС "Є-Казна". 

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові 

організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з державного та 

місцевих бюджетів як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних 

програм) складають бюджетну звітність про використання отриманих бюджетних 

коштів за такими формами: 

- "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7); 

- "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) 

(додаток 9); 

- "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 

- "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) 

(додаток 11). 

Зазначені форми бюджетної звітності одержувачі бюджетних коштів 

щокварталу та в кінці року подають до органів казначейства та розпорядників 

бюджетних коштів вищого рівня. Місячна бюджетна звітність подається до органів 

казначейства за формами, передбаченими додатками 9-11. 

Фінансову звітність до органів казначейства та розпорядників 

бюджетних коштів вищого рівня одержувачі коштів не подають. Це 

пояснюється тим, що одержувачі коштів повинні звітуватися тільки за 

отримані і використані ними бюджетні кошти 

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України складають: 



- із фінансової звітності - Баланс, форма та порядок заповнення якого 

встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів. Щокварталу та 

в кінці бюджетного року Баланс подається до Казначейства України та Міністерства 

фінансів. 

- із бюджетної звітності: 

• "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 

2д, № 2м) (додаток 4); 

• "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7); 

• "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) 

(додаток 10); 

• "Звіт про виконання кошторису Фонду" (додаток 13); 

• "Звіт про виконання бюджету Фонду". 

Зазначені форми бюджетної звітності щокварталу та в кінці року подаються 

відповідними Фондами до Казначейства України та Міністерства фінансів. 

Щомісячно Фондами формується лише Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами (форми № 7д, № 7м), який подається до Казначейства України. 

Звіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) щоквартально 

подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій 

палаті. 

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у 

Пояснювальній записці  та формах щодо розкриття елементів фінансової і 

бюджетної звітності до неї. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Загальний порядок складання та подання звітності органами 

казначейства 

Основою для складання звітності про виконання бюджетів слугують дані 

бухгалтерського обліку, які накопичуються і зберігаються в інформаційній системі 

казначейства, дані звітів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та 

інформація фінансових органів. За результатами складання і консолідації звітності 

проводиться оцінка стану виконання державного та місцевих бюджетів, 

прогнозування надходження та використання бюджетних коштів, приймаються 

управлінські рішення у бюджетній сфері. 

Фінансова та бюджетна звітність формується засобами програмного 

забезпечення Казначейства України. Органи казначейства перевіряють зведені звіти 

розпорядників бюджетних коштів на відповідність даним, зафіксованим у 

казначейському бухгалтерському обліку та звітності. Дані зведеної звітності 

головних розпорядників бюджетних коштів повинні бути тотожними аналогічним 

зведеним звітним даним органів казначейства за кодами бюджетної класифікації 

видатків. 

Сформована управліннями (відділеннями) казначейства звітність подається до 

головних управлінь казначейства засобами електронного зв'язку і на паперових 

носіях. Головні управління казначейства консолідують фінансову і бюджетну 

звітність шляхом додавання показників звітності підвідомчих установ до 

аналогічних показників своєї звітності. Консолідовану звітність про виконання 

бюджетів головні управління казначейства у паперовому та електронному вигляді 

подають в установлені терміни до Департаменту консолідованої звітності 

Казначейства України. 

При складанні квартальної та річної звітності головні управління казначейства 

разом із формами звітності подають Інформацію щодо уточнення окремих 

показників звітних даних. 

Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати обов'язкова 

інвентаризація активів, зобов'язань, включаючи облік на позабалансових рахунках, 

під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та 

оцінка. За результатами інвентаризації органів казначейства вживають заходів щодо 

врегулювання виявлених розбіжностей. 



Звітність про виконання місцевих бюджетів до подачі її вищестоящому органу 

казначейства подається до фінансових органів, органів місцевої влади та 

самоврядування для звірки даних, проведення аналізу показників звітності та 

погодження. Завізована звітність про виконання місцевих бюджетів передається 

головному управлінню казначейства для подальшої її передачі на центральний 

рівень. 

Терміни подання фінансової та бюджетної звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів органам казначейства нижчого рівня та установам 

і організаціям, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, встановлюються з 

таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання місячної, квартальної та 

річної звітності вищестоящим органам казначейства відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. 

Усі форми місячної, квартальної та річної звітності, підписані керівником та 

головним бухгалтером, зберігаються у паперовому вигляді в органах казначейства, 

які склали звітність. 

Місячна бюджетна звітність та квартальна фінансова і бюджетна звітність 

складаються наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна фінансова та 

бюджетна звітність складається за звітний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання 

державного бюджету 

Склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і 

річної звітності про виконання державного бюджету та вимоги до розкриття 

інформації у звітності визначаються Інструкцією про складання органами Державної 

казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, 

затвердженою наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 р. № 

52. 

Згідно з Інструкцією бюджетна звітність про виконання державного 

бюджету складається та подається за такими формами: 

- Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до 

Інструкції); 

- Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції); 

- Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету 

(додаток 3 до Інструкції). 

Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та 

подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 4 до Інструкції). 

Місячна та річна звітність складається та подається за формами, визначеними 

додатками 1-4 до Інструкції. 

Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними 

додатками 1 та 4 до Інструкції. 

Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній 

записці, яка подається до органів казначейства разом з формами квартальної та 

річної бюджетної звітності. 

Бюджетна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету 

складається у такому обсязі: 

Звіт про виконання державного бюджету (форма № 2м складається на 

підставі даних бухгалтерського обліку з виконання державного бюджету за 

загальним та спеціальним фондами і включає три розділи: 

- Розділ І "Доходи" складається органами казначейства по загальному та 

спеціальному фондах державного бюджету в розрізі кодів класифікації доходів 

бюджету на підставі даних аналітичного обліку, що повинні бути звірені з даними 



органів податкової та митної служб. - Розділ II "Видатки" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного 

обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку 

органів казначейства повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників 

і одержувачів коштів державного бюджету. - Розділ III "Кредитування" охоплює 

операції з надання (повернення) кредитів із загального та спеціального фондів 

державного бюджету і складається за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування 

бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіт про бюджетну 

заборгованість (форма № 7мдб) складається окремо за загальним і спеціальним 

фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів, 

попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих 

бюджетних фінансових зобов'язань. Ця форма передбачає два розділи: 

- Розділі І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості 

розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету. Розділ містить інформацію про 

заборгованість розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету, як за 

видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми 

зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку 

звітного періоду. 

- Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів 

коштів державного бюджету за окремими програмами" складається за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування 

бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів 

коштів. Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання. 

Звіт про використання коштів з резервного фонду державного 

бюджету складається на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному 

фонду державного бюджету та містить інформацію про проведені видатки за 

рахунок коштів резервного фонду. Заповнюється за кодами програмної класифікації 



видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків і кодів класифікації кредитування бюджету кредитування 

бюджетів по загальному фонду державного бюджету, які здійснювались за рахунок 

коштів резервного фонду. 

У Сальдовому балансі рахунків відображаються активи, зобов'язання, кошти 

бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, розрахунки, результат виконання 

бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету, дані управлінського та 

позабалансового обліку (1-9 класи Плану рахунків). При складанні місячного, 

квартального та річного звітів у Сальдовому балансі відображається сальдо рахунків 

бухгалтерського обліку на початок звітного року та на кінець останнього дня 

звітного періоду (місяця, кварталу, року). Дані Сальдового балансу рахунків повинні 

бути тотожними відповідним даним інших форм звітності. 

До квартального та річного звіту органами казначейства 

складається пояснювальна записка, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності, роз'яснення окремих 

питань, що виникли в процесі складання форм звітів. У пояснювальній записці 

наводяться: основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за 

доходами та видатками; зміни, які вплинули на стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості; причини відмов в оплаті рахунків, а також наявність випадків 

несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення 

помилково або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування 

сум податку на додану вартість та сплачених штрафних санкцій. 

Пояснювальна записка складається з наступних розділів: 

I. "Доходи державного бюджету" - наводиться інформація про надходження 

до загального та спеціального фондів бюджету; перелік доходів, які складають 

найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення або 

зменшення доходів (за умови наявності таких випадків). 

II. "Видатки державного бюджету" - наводиться інформація про видатки 

загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих 

асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного 

використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець 

попереднього та початок звітного року. 



III. "Кредитування" - наводиться пояснення до інформації, наведеної у графі 

"Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 

(додаток 8 до Інструкції) та залишків на кінець звітного періоду на балансових 

рахунках 1531, 1532, 1533 та 1534. 

IV. "Бюджетна заборгованість ", де наводиться інформація щодо даних 

місячного Звіту про бюджетну заборгованість, який формується по строку здачі 

квартального звіту, а саме: причини наявності незареєстрованих фінансових 

зобов'язань (кредиторської заборгованості), причини невідповідності між даними на 

кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ) 

тощо. 

- Заборгованість за окремими програмами, де наводиться перелік програм, 

за якими на балансових рахунках 151 групи "Кредити, надані з державного 

бюджету" у Сальдовому балансі рахунків наведена заборгованість, яка не 

відображена в інших формах звітності; інформація про причини, з яких вказана 

заборгованість не відображена. 

У Пояснювальній записці зазначається інформація щодо: 

- програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, 

асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України; 

- розшифровки окремих показників звітності: пояснення невідповідності 

даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших 

обставин, за якими є необхідність надання пояснень; 

- залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 

"Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 

"Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", рахунками 361 групи 

"Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків". 

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається 

необхідною для пояснення звіту або інформування за результатами складання 

звітності, і розкривається в: 

- довідці про перераховані відкриті асигнування державного бюджету 

Головним транзитним управлінням Державної казначейської служби України на 

здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів. Заповнюється базовими 

Головними управліннями Казначейства при складанні річної звітності окремо за 



загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних 

бухгалтерського обліку; 

- довідці про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам 

бюджетних коштів, де відображається інформація про кількість розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; кількість реєстраційних, спеціальних 

реєстраційних рахунків та інших рахунків, відкритих їм в органі казначейства; 

- довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, 

наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм 

власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної 

реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках та суми 

списаної реструктуризованої заборгованості; 

- довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою 

допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів 

України на умовах повернення; 

- довідці установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, 

відкритих на ім'я органів казначейства, які склалися станом на перше число місяця 

року, наступного за звітним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 9. Контроль у системі казначейства 

 

Питання: 

1. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю 

 

Мета: навчальна: продовжувати формувати знання зі змісту і призначення 

бюджетного контролю; визначити види, форми і методи фінансового контролю; 

розкрити повноваження органів державного фінансового контролю; вивчити 

порядок взаємодії органів Державного казначейства з іншими органами бюджетного 

контролю. 

 

 

Кількість годин: 4 год. 

Вид контролю: усне   опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: бюджетна система, фінанси, контроль і ревізія  

 

Література: 
1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011р. 

2. Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – К.: 

ЦУЛ,   2014р. 

3. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 

Тернопіль.: Карт-блан, 2006 р. 

4. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанц. навчання /Берлач 

А.І., Стовбчатий А.М. – К.: Університет «Україна», 2005 р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю 

1. Охарактеризуйте зарубіжний досвід організації державного фінансового 

контролю 

2. Дайте порівняльну характеристику державного фінансового контролю 

України та Франції 

 

 
 

 

 

  



Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю 

У розвинутих країнах ринкової економіки фінансовий контроль відповідно 

здійснюють: у державах парламентського типу - парламент, у президентських -

виконавча влада. Спільні риси такого контролю зафіксовані в принципах Лімської 

декларації, прийнятої в 1997 році на Конгресі Міжнародної організації вищих 

контролюючих органів. При цьому фінансовий контроль вважається частиною 

державного регулювання з метою виявлення відхилень від прийнятих положень і 

порушень принципів законності, ефективності та економії ресурсів. Здійснюється 

передусім у формі попереднього контролю для вжиття певних коригуючих заходів й 

недопущення таких порушень у майбутньому і навіть отримання компенсації за 

заподіяні збитки. 

Відповідно до вимог Лімської декларації вищий контролюючий орган повинен 

бути зовнішнім (не створеним усередині відповідних організацій), що забезпечує 

незалежність його дій і прийнятих рішень від стороннього впливу, тобто 

функціональну та організаційну незалежність на основі положень Конституції. 

Відповідно незалежність членів цього контролюючого органу також має бути 

гарантована Конституцією, передусім їх відкликання. Матеріальна основа такої 

незалежності — фінансова незалежність (забезпеченість відповідними ресурсами 

для виконання поставлених перед вищим органом фінансового контролю завдань). 

Перевірка вищим контролюючим органом діяльності уряду (окремих підзвітних 

йому органів) не означає підпорядкування уряду, який повністю відповідає за свої 

дії незалежно від оцінок експертів цього органу. Для виконання своїх функцій 

вищий контролюючий орган має право доступу до потрібних документів, 

інформації. У разі виявлення недоліків, відхилень від законодавче прийнятих рішень 

перевірені організації повинні інформувати його у встановлений термін про вжиті 

заходи. Вищий контролюючий орган може подати експертний висновок (в т.ч. 

зауваження) щодо проектів законів та інших постанов з фінансових питань. 

У більшості розвинутих країн світу, у тому числі у країнах Європейського 

Союзу, фінансовий контроль здійснює Рахункова палата, а також урядові 

контрольно-ревізійні служби. Так, у ФРН, Фінляндії та в інших країнах рахункова 

палата контролює діяльність усіх федеральних підприємств, страхових установ 

федерації, приватних підприємств із 50% часткою держави, решту організацій та 



відомств, якщо вони розпоряджаються державними коштами. В Австрії Рахункова 

палата уповноважена здійснювати перевірки не лише державного господарства 

федерації, а й контролювати фінансову діяльність місцевих органів влади, 

благодійних фондів і закладами, управління якими здійснюється органами 

федерації. Державна рахункова палата Угорщини, крім того, контролює діяльність 

податкового управління, державної митниці, управління гербових зборів і 

навіть господарську діяльність партій. 

У Великій Британії функції державного фінансового контролю виконує 

Національна ревізійна рада. 

У Сполучених Штатах Америки контроль у галузі фінансів здійснюють: 

Державне казначейство, Головне контрольно-фінансове управління Конгресу, 

Адміністративно-бюджетне управління при президентові, Управління з добору і 

розстановки кадрів, Президентська рада з боротьби із фінансовими зловживаннями в 

державних закладах, Рада честі й ефективності в уряді, інспектори Федеральної 

резервної системи, Федеральної корпорації зі страхування депозитів штатів та інші 

органи, не говорячи вже про податкову службу. До функцій цих органів належить 

проведення ревізій, перевірок, встановлення оцінки і складання оглядів про 

виконання федеральних програм. При цьому перевіряється законність, доцільність 

та ефективність здійснених витрат. 

У Франції важливу роль в управлінні централізованими фінансовими 

ресурсами крім уряду й Міністерства фінансів, промисловості і економіки 

відіграють також такі спеціалізовані державні утворення, як Національна кредитна 

рада, Банківська контрольна комісія, Комісія економічного і регіонального розвитку 

країни. 

Крім зазначених відомств, у Франції використовуються структури контролю 

галузевого спрямування, зокрема, такі, як Генеральна інспекція національної освіти, 

Генеральна інспекція національної політики тощо. 

На приватних підприємствах контроль держави за їхньою діяльністю 

обмежується перевірками своєчасності й повноти відрахувань до бюджету, 

правильності ведення бухгалтерських рахунків (обліку), дотримання чинного 

законодавства з питань оплати праці найманих працівників, виконання державних 

контрактів і зобов'язань ( контроль за використанням бюджетних коштів). Решта 



питань, пов'язаних із забезпеченням ефективності діяльності приватних 

підприємств, підлягає внутрішньому контролю, який здійснюється самостійними 

підрозділами підприємств або аудиторами. 

У більшості країн основними критеріями, за якими держава контролює роботу 

приватних і державних підприємств, є виконання обов'язкових відрахувань до 

державного (федерального) бюджету і реалізація урядових замовлень. У 

державному секторі економіки, крім того, предметом державного контролю є оцінка 

ефективності роботи підприємств шляхом порівняння видатків і реалізації 

продукції, цільове витрачання державних коштів та використання державного 

майна. 

Так, контроль за діяльністю державних підприємств у Франції, частка яких 

становить близько 20%, умовно поділяють на два основні різновиди: 

внутрішній контроль, який забезпечують фінансові контролери підприємств, 

адміністрацій, державні бухгалтери та Генеральна інспекція фінансів. Внутрішній 

контроль спрямований в основному на перевірку законності 

здійснених операцій та збереження державного майна від розкрадання. Усі 

операції, які здійснюються державними бухгалтерами Франції, підлягають низці 

перевірок, мета яких - забезпечити виконання затверджених бюджетних операцій та 

додержання правил ведення державного бухгалтерського обліку; 

зовнішній, який здійснює Рахункова палата та її регіональні підрозділи. Слід 

наголосити, що Рахункова палата існує у Франції з 1303 р., а Генеральна інспекція 

фінансів (аналог ГоловКРУ України) - з 1816 р. 

Рахункова палата здійснює, з одного боку, судовий нагляд за індивідуальними 

рахунками управління головних державних бухгалтерів і контроль 

адміністративного характеру за комплексом операцій державного обліку, з іншого. 

Таким чином, зовнішній контроль не обмежується виробничо-господарським 

рівнем, а виходить на державний, бо Рахункова палата має ієрархічну структуру 

підпорядкованості. Палата перевіряє й оцінює всі державні рахунки, які здійснюють 

бухгалтерії державних підприємств і адміністрацій, видає постанови, в яких 

відзначаються не лише недоліки роботи державних об'єктів, а й рішення щодо 

відшкодування втрат, заподіяних державі. Доповіді за результатами перевірок, які 



робить Рахункова палата, щорічно подаються президентові республіки та 

друкуються в пресі. 

Формування ринкових відносин в Україні супроводжується появою 

підприємств різних форм власності, зміною джерел формування фінансових 

ресурсів, принципів фінансування та кредитування, ціноутворення, складу 

фінансово-кредитної системи. За цих умов появилося багато нових напрямів 

фінансового контролю, яким не приділялося належної уваги при адміністративно-

командній системі управління. Сформувалася велика сфера діяльності для 

фінансового контролю, що потребує певної зміни та удосконалення наявної системи 

контрольних органів. Найбільш прийнятною для України системою державного 

фінансового контролю є система, яка існує у Франції, з огляду на те, що структура 

цих органів і виконуваних ними функцій контролю за використанням бюджетних 

коштів практично ідентична (табл. 1). 

Таблиця 1.Порівняльна таблиця системи державного фінансового контролю 

України та Франції 

Органи, що здійснюють 

державний фінансовий контроль в 

Україні 

Органи, що здійснюють державний 

фінансовий контроль у Франції 

Міністерство фінансів Міністерство фінансів, 

промисловості і економіки 

Рахункова палата Рахункова палата (діє з 1303 р) 

Головне контрольно-ревізійне 

управління 

Генеральна інспекція фінансів (діє з 

1816р.) 

Державне казначейство Казначейство (діє з 1887 р.) 

Контрольно-ревізійні підрозділи 

галузевих міністерств та відомств 

Фінансові контролери підприємств, 

адміністрацій, державні бухгалтери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


