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Шановна пані Олено!

Державна казначейська служба України розглянула Ваш інформаційний 

запит від 10.02.2022 щодо надання інформації та в межах компетенції 
повідомляє. 

Відповідно до 10.3 глави 10 Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України               

від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12.09.2012 за № 1569/21881, платіжні доручення подаються до органів 

Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників 

безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних 

доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових 

носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні                            
в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного 

банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976.

У платіжному дорученні мають бути заповнені всі реквізити, передбачені 
його формою. Реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення 

заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та має містити 

повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється 

перерахування бюджетних коштів отримувачу (код програмної класифікації 
видатків та кредитування, код економічної класифікації видатків, економічна 

сутність платежу, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі 
яких здійснюються перерахування, з урахуванням вимог законодавства 

України, податок на додану вартість або без податку на додану вартість тощо). 
Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних 

коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо 

наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних 

посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо картка із зразками 

підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки). За 

правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному 

дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних 

коштів).
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Враховуючи зазначене, реквізит «Призначення платежу» платіжного 

доручення має містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі 
яких здійснюється перерахування бюджетних коштів отримувачу.

З повагою

Перший заступник Голови                                                       Володимир ДУДА

Ірина ГЛУЩЕНКО 281 49 39


