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Про надання інформації 
 

Державна казначейська служба України розглянула запит на 
отримання публічної інформації від 12.10.2021 (вх. від 12.10.2021 № 12-774) 

та в межах компетенції повідомляє. 
Наказами Державної казначейської служби України від 08.02.2012 

№ 49 «Щодо організації роботи органів казначейської служби України зі 
складання звітності про виконання місцевих бюджетів» та від 06.02.2018 

№ 36 «Щодо організації роботи органів казначейської служби України зі 
складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів» 
затверджені Інструкції про складання органами Державної казначейської 
служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів 
(далі – Інструкція 49 та Інструкція 36).  

Відповідно до пунктів 1.3 Інструкції 49 та Інструкції 36 визначено, що 
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.  

Звітним періодом для складання квартальної звітності є період, що 
починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. 
Квартальна звітність складається за I квартал, І півріччя та за дев’ять місяців 
звітного року. 

Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, 
який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 
31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період. 

Таким чином, складання бюджетної звітності про виконання місцевих 
бюджетів станом на 31 грудня відповідного року не передбачено 
нормативними документами. 

Крім цього, зазначаємо, що відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17.07.2020 № 807 «Про утворення та ліквідацію районів» та 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р «Про 
визначення      адміністративних     центрів      та     затвердження     територій 
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територіальних громад Львівської області» утворено нові місцеві бюджети, а 
саме: Львівський район Львівської області та Львівська міська територіальна 

громада Львівської області. 
Враховуючи вищевикладене, Державна казначейська служба України 

надає в електронному вигляді на електронну адресу foi+request-93865-

e999eee4@dostup.pravda.com.ua: 

- витяги з місячних звітів про виконання обласного бюджету 

Львівської області та бюджету міста Львів Львівської області за січень-

листопад 2016-2019 років, а саме: Зведену форму, розділ «Фінансування» за 
кодом класифікації фінансування бюджету за типом кредитора 206210 
«Розміщення бюджетних коштів на депозитах»; 

- витяги з квартальних звітів про виконання обласного бюджету 
Львівської області та бюджету міста Львів Львівської області за ІІ квартал 
2016-2018 років та І півріччя 2019-2020 років, а саме: Зведену форму, розділ 
«Фінансування» за кодом класифікації фінансування бюджету за типом 
кредитора 206210 «Розміщення бюджетних коштів на депозитах»; 

- витяги з річних звітів про виконання обласного бюджету 
Львівської області та бюджету міста Львів Львівської області за 2016-2020 

роки, а саме: Зведену форму, розділ «Фінансування» за кодом класифікації 
фінансування бюджету за типом кредитора 206210 «Розміщення бюджетних 
коштів на депозитах»; 

- витяги зі звітів про виконання обласного бюджету Львівської 
області та Львівської міської територіальної громади Львівської області за І 
півріччя 2021 року, а саме: Зведену форму, розділ «Фінансування» за кодом 
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора 206210 «Розміщення 
бюджетних коштів на депозитах». 

Разом з тим повідомляємо, що станом на 01.07.2021 місцевий бюджет 
Львівського району Львівської області не розміщував бюджетні кошти на 
депозитних рахунках у банках. 
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