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Про надання інформації 
 
 

Державна казначейська служба України розглянула Ваші інформаційні 
запити від 21.01.2020 та в межах компетенції повідомляє.  

Казначейство відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, веде 
бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, 
складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів. 

Частиною першою статті 43 Бюджетного кодексу України (далі – 

Бюджетний кодекс) визначено, що казначейське обслуговування бюджетних 
коштів передбачає, зокрема, ведення бухгалтерського обліку і складання 
звітності про виконання  бюджетів. 

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів в органах 
Казначейства охоплює облік операцій на рахунках бюджетів та розпорядників 
коштів відповідних бюджетів у розрізі кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування бюджету та економічної класифікації видатків. 

Статтею 58 Бюджетного кодексу визначено, що звітність про виконання 
Державного бюджету України включає фінансову і бюджетну звітність. Зокрема, 
бюджетна звітність відображає стан виконання бюджетів, містить інформацію в 
розрізі бюджетної класифікації. 

З урахуванням вищезазначеного, надаємо:  

- дані місячного звіту про виконання державного бюджету за видатками 

за січень-грудень 2019 року; 
- звіт про виконання показників розподілу видатків Державного 

бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя  місцевими,  
апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя 
за дев’ять місяців 2019 року (згідно наказу Міністерства фінансів України від 
30.01.2018 № 41 «Про організацію роботи зі складання Державною 
казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного 
бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя» 

періодичність зазначеного звіту – квартальна та річна).  
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Комлєв 281 4969 

 

Крім того, зазначаємо, що на виконання розділу 1 статті 28 Бюджетного 
кодексу України на вебпорталі Казначейства (рубрика «Звітність» розміщується 
місячна, квартальна та річна звітність про виконання державного, місцевих та 
зведеного бюджетів. 

Річний звіт про про виконання Державного бюджету України за 2019 рік 

буде розміщений на вебпорталі Казначейства не пізніше 10 квітня 2020 року.  
Вищезазначена інформація надається в електронному вигляді на 

електронні адреси: foi+request-61452-1d597850@dostup.pravda.com.ua, 

foi+request-61453-4ca5d894@dostup.pravda.com.ua. 

 

 

Перший заступник Голови            Володимир ДУДА      
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