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Про надання інформації

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство)
розглянула запит на отримання публічної інформації Ковтуна Михайла
Олександровича від 18.03.2021 б/н щодо залишків коштів освітньої субвенції
у розрізі місцевих бюджетів та в межах компетенції повідомляє.
Частиною першою статті 43 Бюджетного кодексу України визначено,
що Казначейство України забезпечує ведення бухгалтерського обліку і
складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та
інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.
Відповідно до пункту 1.3. Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби
України від 06.02.2018 № 36, звітність складається наростаючим підсумком з
початку звітного року. Звітним періодом для складання місячної звітності є
період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
Термін подання місячної звітності згідно із статтями 59 та 80
Бюджетного кодексу України - не пізніше 25 числа місяця, наступного
звітним.
Форми бюджетної звітності та порядок іх заповнення, на виконання
статті 58 Бюджетного кодексу України, встановлюються Міністерством
фінансів України.
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Враховуючи вищевикладене, Казначейство надає витяг з місячного
звіту про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного бюджету за січень 2021 року, а саме
надання та використання місцевими бюджетами освітньої субвенції,
отриманої з державного бюджету, у розрізі всіх місцевих бюджетів.
Додаток: Витяг з місячного звіту про надання та використання місцевими бюджетами

освітньої субвенції, отриманої з державного бюджету за січень 2021 року
на 65 арк.
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