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Щодо надання інформації 
 

 

Державна казначейська служба України розглянула лист Міністерства 
фінансів України від 11.06.2020 № 05120-16/627-ЗПІ/552 щодо запиту на 

публічну інформацію Обертуна О. та в межах компетенції повідомляє. 
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України звітність про 

виконання бюджетів включає фінансову та бюджетну звітність. Форми 
бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів до 2017 року 
складалася за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання 
Державною казначейською службою України звітності про виконання 
місцевих бюджетів». Починаючи з 2018 року, звітність про виконання 
місцевих бюджетів складається за формами, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 «Про організацію роботи 
зі складання Державною казначейською службою України бюджетної 
звітності про виконання місцевих бюджетів». 

Відповідно, наказами Державної казначейської служби України від 
08.02.2012 № 49 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської 
служби України зі складання звітності про виконання місцевих бюджетів» 

(далі – Інструкція № 49)  та від 06.02.2018 № 36 «Щодо організації роботи 
органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної 
звітності про виконання місцевих бюджетів» (далі - Інструкція № 36) 

затверджені Інструкції про складання органами Державної казначейської 
служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів. 
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Відповідно до пункту 4.4 Інструкції № 49 та пункту 4.1 Інструкції № 36 

звіт про виконання місцевих бюджетів заповнюється в розрізі кодів 
класифікації доходів бюджету, тимчасової класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків 
бюджету та класифікації кредитування бюджету, класифікації фінансування 
бюджету за типом кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов’язання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами) та кодів типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793. 

Окремої звітної форми по запитуваній Вами інформації не передбачено 
нормативними документами щодо складання звітності про виконання 
місцевих бюджетів. 

Враховуючи вищевикладене, Державна казначейська служба України 
надає в електронному вигляді на адресу foi+request-69715-

71a14e54@dostup.pravda.com.ua  витяги з річних звітів про виконання 
місцевого бюджету Нерубайської сільської ради Біляївського району 
Одеської області за 2015-2019 роки, а саме розділи 1.1 “Доходи загального 
фонду місцевих бюджетів” та 1.2 “Доходи спеціального фонду місцевих 
бюджетів”. 
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