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Щодо розгляду звернення 
 

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула 
Ваш запит на публічну інформацію від 28.09.2020 щодо надання інформації та в 
межах компетенції повідомляє наступне. 

Статтею 43 Бюджетного кодексу України встановлено, що при 
виконанні державного та місцевих бюджетів застосовується казначейське 
обслуговування бюджетних коштів.  

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає 
розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних 
коштів та інших клієнтів, контроль за здійсненням бюджетних повноважень 
при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань 
розпорядниками бюджетних коштів, здійсненні платежів за цими 
зобов’язаннями, а також ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання 
державного та місцевих бюджетів (пункт 4 Положення про Державну 
казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 квітня 2015 року № 215). 

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 України 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. 

Частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України передбачено, 
що зокрема, благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що отримують 
бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів, належать до другої групи 
власних надходжень бюджетних установ. 

Враховуючи вищевикладене, надаємо витяги з річних звітів в розрізі 
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бюджетних  програм Міністерства оборони України (підрозділ II.2.2. Видатки 
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за 
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ) за 2014 – 2019 

роки та за січень – серпень 2020 року. 
 

 

Додаток: на 7 арк. 
 

 

 

 

 

 

 
Перший заступник Голови                                                       Володимир ДУДА 

 
 

 


