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Про обсяги видатків за окремими  

бюджетними програмами 

державного бюджету 

у 2018 році 

 

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) розглянула 

Ваш запит на отримання публічної інформації від 06.05.2019 б/н та в межах 

компетенції надає витяг зі звіту про виконання Державного бюджету України за 

2018 рік. 

Стосовно інформації в розрізі вказаних у запиті установ Міністерства 

культури України, зазначаємо, що відповідно до статті 3 Закону України від 

11.02.2015 № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів» (далі 

– Закон) на єдиному веб-порталі використання публічних коштів підлягають 

оприлюдненню розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів відомості, 

зокрема, про обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з 

бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому 

зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів 

спеціального фонду бюджету). 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2018  

№ 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2018 за  

№ 835/32287 «Про затвердження Порядку реєстрації суб'єктів надання 

інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для 

оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів» вищезазначені відомості оприлюднюються за формами: 

 

звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форми 

№ 2д, № 2м); 

звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форми № 4-1д, № 4-1м); 

звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (форми № 4-2д, № 4-2м); 

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (форми № 4-3д, № 4-3м); 

звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форми № 4-3д.1, № 4-

3м.1); 
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звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

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

4д). 

  

Крім того, відповідно до статті 2 Закону, єдиний веб-портал використання 

публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі 

Інтернет. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі 

використання публічних коштів, є вільним та безоплатним. 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
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