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Щодо надання інформації 
 

 

Державна казначейська служба України розглянула лист Міністерства 
фінансів України від 21.07.2020 № 05210-155/747-ЗПІ/658 щодо запиту на 

публічну інформацію Шокало Костянтина 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), кодів Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, 
затверджених наказом  Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 
та кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
20.09.2017 № 793. 

Окремих кодів класифікації доходів бюджету та кодів типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / 

тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовували програмно-цільового методу, за якими 

б здійснювалось перерахування міжбюджетного трансферту між місцевими 
бюджетами у вигляді дотацій на оплату послуг з теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення населенню законодавством не 
передбачено. 
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