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Щодо надання інформації 
 

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство)  розглянула 
Ваш запит на інформацію від 20.08.2021 б/н щодо видатків за КПКВК 0501020 
«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 
функціонування органів і установ системи правосуддя» за КЕКВ 2800 «Інші 
поточні видатки» за 2019-2021 роки та в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до покладених завдань Казначейство, зокрема веде облік усіх 
операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, зводить та складає 
звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає 
звітність органам законодавчої і виконавчої влади в обсязі і строки, визначені 
бюджетним законодавством. 

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. 

Звітні форми за видатками державного бюджету у розрізі регіонів 
України за окремими показниками не передбачені нормативними документами 
щодо складання звітності про виконання Державного бюджету України. 

Враховуючи вищезазначене, надаємо витяги зі звітів про виконання 
Державного бюджету України за видатками по КПКВК 0501020 «Забезпечення 
здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування 
органів і установ системи правосуддя» в розрізі кодів економічної класифікації 
видатків бюджету по ГУДКСУ в Одеській області за 2019-2021 роки. 

Водночас, надаємо Звіти про виконання показників розподілу видатків 
Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя  
місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи 
правосуддя за 2019-2020 роки та за перше півріччя 2021 року. 
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При цьому повідомляємо, що на виконання частини першої статті 28 
Бюджетного кодексу України на офіційному вебпорталі Казначейства 

розміщується місячна, квартальна та річна звітність про виконання Державного 
бюджету України (рубрика «Звітність»). 

Інформація надається в електронному вигляді на електронну адресу  
foi+request-91327-c2861a75@dostup.pravda.com.ua. 

 

Додаток: файли  Dod18_19.xls,  Dod17_20.xlsx, Dod17_2kv21.xlsx, 

Зф_2019.xlsx,  Сф_2019.xlsx, Зф_2020.xlsx, Сф_2020.xlsx, Зф_2021.xlsx, 

Сф_2021.xlsx. 

 

 
 

Директор Департаменту 
консолідованої звітності 

 
Галина ШАМРАЙ 

  

 

 

 

 

 

 

Сидоренко 281-49-65 

mailto:xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

