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ПІДСИСТЕМА ДОВІДНИКИ

Довідники – Довідник Бюджет
Довідник «Бюджет» призначений для ведення текстових реквізитів бюджету що
застосовуються при формуванні звітів, форм, аналізів. Загальний вигляд форми довідника
та опис елементів наведений нижче.

Малюнок 1. Загальний вигляд довідника «Бюджет»

Для редагування довідника необхідно натиснути кнопку «Редагувати» після чого
змінити необхідний реквізит довідника та натиснути кнопку «Зберігти».
Опис полів довідника «Бюджет»
Код місцевого бюджету за класифікацією
Міністерства фінансів України, поле
захищене від редагування та заповнюється
автоматично.
Код місцевого бюджету за класифікацією
Казначейства , поле захищене від
редагування та заповнюється автоматично.
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці до якої належить бюджет, поле
захищене від редагування та заповнюється
автоматично.

Назва бюджету, зазначений реквізит
використовуються у звітних та друкованих
формах для заповнення поля «Назва
бюджету», зверніть увагу найчастіше в
значені поля використовують «місцевий»
або «Бюджет с.Назва села»
Вид
бюджету,
наприклад
сільський,селищний,
міський,
використовуються у звітних та друкованих
формах для заповнення поля «Назва
бюджету»,
Місцевий фінансовий орган
У цій частині довідника зібрані реквізити місцевого фінансового органу бюджету,
використовуються для заповнення полів друкованих форм, які містять реквізити
місцевого фінансового органу
Код ЄДРПОУ
Код одержувача коштів за мережею
ЄРРОБК(5 зн. згідно класифікатора ДКУ)
Код території по КОАТУУ відповідно до
Національний класифікатор об'єктів
адміністративно-територіального устрою
ДК 014-97
Код організаційно правової форми
господарювання
Скорочена назва місцевого фінансового
органу
Повна назва місцевого фінансового
органу, використовується для заповнення
реквізиту форми річної довідник про
зміни до бюджету «Відділ-виконавець»
Адреса місцевого фінансового органу
Телефон 1
Телефон 2
Номер факсу

Опис елементів форми довідника «Бюджет»
Кнопка перемикає довідник у режим редагування, у режимі
редагування кнопка неактивна
Кнопка здійснює збереження введених даних у полях форми
довідника, кнопка активна тільки в режимі редагування
Кнопка здійснює автоматичне заповнення полів довідника з
вбудованого у програму довідника бюджетів(працює не у всіх
областях)
Кнопка закриває форму довідника.

У випадку натискання кнопки «Закрити» при незбереженні змінених даних,
програма видасть повідомлення.

При натисканні кнопки «Так» зміни будуть збережені та форма закриється, при
натисканні «Ні» зміни не будуть збережені та форма закриється.

1. Довідник «Казначейство»
Довідники – Довідник Казначейство
Довідник «Казначейство» призначений для ведення текстових реквізитів казначейства
у якому обслуговується бюджет, що застосовуються при формуванні друкованих форм,
аналізів та при формуванні платіжних документів. Загальний вигляд форми довідника та
опис елементів наведений нижче.

Малюнок 2. Загальний вигляд довідника «Казначейство»

Для редагування довідника необхідно натиснути кнопку «Редагувати» після чого
змінити необхідний реквізит довідника та натиснути кнопку «Зберігти».
Опис полів довідника «Казначейство»
Код ЄДРПОУ казначейства
Код районного управління казначейства
Код
головного(обласного)
казначейства
МФО казначейства

управління

Скорочена назва казначейства, наприклад
УДКСУ у Манькiвському районi
Повна назва казначейства , наприклад
Управлiння Державної казначейської служби
України у Манькiвському районi Черкаської
областi.
Опис елементів форми довідника «Бюджет»
Кнопка перемикає довідник у режим редагування, у режимі
редагування кнопка неактивна

Кнопка здійснює збереження введених даних у полях форми
довідника, кнопка активна тільки в режимі редагування
Кнопка здійснює автоматичне заповнення полів довідника з
вбудованого у програму довідника бюджетів(працює не у всіх
областях)
Кнопка закриває форму довідника.
У випадку натискання кнопки «Закрити» при незбереженні змінених даних,
програма видасть повідомлення.

При натисканні кнопки «Так» зміни будуть збережені та форма закриється, при
натисканні «Ні» зміни не будуть збережені та форма закриється.

2. Довідник «Розпорядники»
Довідники – Довідник Розпорядники
Довідник призначений для ведення структури та реквізитів головних розпорядників
коштів та бюджетних установ, по яких здійснюється ведення планових показників,змін,
фінансування та формування звітності. Загальний вигляд форми довідника та опис
елементів наведений нижче.

Малюнок 3. Загальний вигляд довідника «Розпорядники»

У формі довідника «Розпорядники» наведений існуючий перелік головних
розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ. Для редагування реквізитів,
потрібно виділити рядок з необхідним головним розпорядником чи бюджетною установою

та натиснути кнопку «Редагувати». Для створення нового головного розпорядника чи
бюджетної установи необхідно натиснути кнопку «Новий». Для видалення головного
розпорядника чи бюджетної установи потрібно виділити рядок з необхідним головним
розпорядником чи бюджетною установою та натиснути кнопку «Видалити». Детальний
опис елементів форми наведений нижче.
Опис елементів довідника «Розпорядники»
Створення нового головного розпорядника чи бюджетної
установи підпорядкованій головному розпоряднику, після
натискання відкриється картка розпорядника для введення
реквізитів.
Редагування реквізитів головного розпорядника чи
бюджетної установи, для редагування реквізитів, потрібно
виділити рядок з необхідним головним розпорядником чи
бюджетною установою
Видалення розпорядника з довідника, для видалення
потрібно виділити рядок з необхідним головним
розпорядником чи бюджетною установою, зверніть увагу у
програмі передбачено обмеження на видалення, неможливо
видалити головного розпорядника якщо існують заведенні
планові показники у поточному році, також неможливо
видалити
головного
розпорядника
якщо
існують
підпорядковані бюджетні установи.
Друкувати реєстр головних розпорядників та бюджетних
установ.
Кнопка закриває форму довідника.

Реквізити головних розпорядників та бюджетних установ знаходяться у окремих
картках що відкриваються при натисканні кнопок «Редагувати» та «Новий», детальний
опис картки розпорядника наведений нижче.

Малюнок 4. Картка розпорядника.

Опис полів картки розпорядника
Рівень розпорядника Головний розпорядник
чи Бюджетна установа, рівень встановлюється
під час створення розпорядника.
Внутрішній код розпорядника у програмі,
наприклад «01» - Сільська рала , «0101» Бюджетна
установа(клуб),
заповнюється
автоматично
Головний розпорядник коштів для бюджетної
установи, поле доступне
у випадку
встановлення рівня бюджетної установи.
Код
відомчої
класифікації
Головного
розпорядника
бюджетних
коштів,
встановлюється
під
час
створення
розпорядника.
Коди функціональної класифікації бюджету по
яких відбувається планування, уточнення та
фінансування по обраному розпоряднику.
Після натискання кнопки КФК відкриється
форма «Функції бюджет» з переліком кодів
КФК обраного розпорядника. Детальний опис
форми «Функції бюджету» наведений нижче.
Код ЄДРПОУ розпорядника
Код розпорядника коштів за мережею
ЄРРОБК(5 зн. згідно класифікатора ДКУ)
Код території по КОАТУУ відповідно до
Національний класифікатор об'єктів

адміністративно-територіального устрою ДК
014-97
Код організаційно правової форми
господарювання
Скорочена назва розпорядника
Повна назва розпорядника
Адреса розпорядника
Посада керівника розпорядника
Прізвище , ім’я , по-батькові керівника
розпорядника, при натисканні
, можливо
обрати з довідника «Посадових осіб»
Посада бухгалтера розпорядника
Прізвище , ім’я , по-батькові бухгалтера
розпорядника, при натисканні
, можливо
обрати з довідника «Посадових осіб»
Опис елементів картки розпорядника
Кнопка перемикає довідник у режим редагування, у
режимі редагування кнопка неактивна
Кнопка здійснює збереження введених даних у полях
форми довідника, кнопка активна тільки в режимі
редагування
Кнопка здійснює автоматичне заповнення полів довідника
з вбудованого у програму довідника розпорядника (працює
не у всіх областях)
Кнопка закриває форму довідника.

Для вибору необхідних кодів функціональної класифікації КФК необхідно
натиснути кнопку «КФК», після чого відкриється форма «Функції бюджет» з переліком
кодів КФК обраного розпорядника. Детальний опис форми «Функції бюджету» наведений
нижче

Малюнок 5. Список функцій(КФК) розпорядника.

Для додавання нового коду функціональної класифікації необхідно натиснути
кнопку «Додати» обрати зі списку необхідний код та натиснути «Додати» у формі
додавання. Для видалення коду функціональної класифікації необхідно виділити
необхідний рядок та натиснути кнопку «Видалити». У випадку натискання кнопки
«Закрити» у картці розпорядника при незбереженні змінених даних, програма видасть
повідомлення.

При натисканні кнопки «Так» зміни будуть збережені та форма закриється, при
натисканні «Ні» зміни не будуть збережені та форма закриється.

3. Довідник «Котлових рахунків»
Довідники – Довідник Котлових рахунків
Інформація з довідника необхідна для вибору номера котлового казначейського рахунку
при створенні розпорядження про виділення коштів(розпорядження на фінансування).
Номер котлового казначейського рахунку з якого здійснюється фінансування. Детальний
опис форми довідника наведено нижче.

Малюнок 6. Загальний вигляд довідника «Котлових рахунків»

Для додавання нового рахунку необхідно натиснути кнопку «Новий». Для редагування
існуючого рахунку, потрібно виділити рядок з необхідним рахунком та натиснути кнопку
«Редагувати», після чого відкриється форма редагування рахунку. Для видалення рахунку
потрібно виділити рядок з необхідним рахунком та натиснути кнопку «Видалити».
Опис елементів довідника «Котлових рахунків»
Створення нового котлового рахунку, спеціального рахунку.
Редагування реквізитів існуючого рахунку.
Видалення рахунку з довідника
Друкувати реєстр котлових рахунків.
Кнопка закриває форму довідника.

У випадку створення нового рахунку відкривається форма для введення реквізитів рахунку.

Малюнок 7. Форма для редагування реквізитів котлового рахунку

В поле «Номер рахунку» вводиться номер котлового або спеціального рахунку, у полі
«Назва рахунку» водиться назва рахунку(використовується для зручності )

4. Довідник «Рахунків»
Довідники – Довідник рахунків
Довідник призначений для введення реєстраційних та особових рахунків відкритих в
органах державного казначейства в розрізі фондів бюджету та функцій КФК. Довідник
використовується при формуванні розпоряджень про виділення коштів та платіжних
документів. Опис форми довідника наведено нижче.

Малюнок 8. . Загальний вигляд довідника «Рахунків»

Довідник заповнюється по кожному фонду бюджету, загальному фонду (1),
спеціальному плата за послуги бюджетних установ(2),інші джерела власних
надходжень(3),інші кошти спеціального фонду(7), для зміни рахунку необхідно обрати
фонд бюджету за допомогою стрічки «Фонд бюджету», по якому необхідно внести зміни
та виділити рядок з необхідним КФК та натиснути кнопку «Редагувати», після чого
відкриється форма з редагуванням рахунків.

Малюнок 9. Форма редагування рахунків.

Після заповнення рахунків потрібно натиснути кнопку «Зберігти» для збереження
введених рахунків.
Зверніть увагу, при використанні для фінансування тільки
реєстраційних рахунків необхідно, в полі «Номер особового рахунку» заповнювати таким
самим рахунком як і в полі «Номер реєстраційного рахунку» відповідно до кожного КВК
та КФК.

5. Довідник «Посадових осіб»
Довідники – Довідник посадових осіб
Довідник призначений для відомостей про посадових осіб що маються право
підписів на друкованих формах. Данні з цього довідника використовуються у довідниках
«Розпорядники» та «Довідник підписів». Форма довідника наведено нижче.

Малюнок 10. . Загальний вигляд довідника «Посадових осіб»

Довідник складається з двох полів «Посада» та «ПІБ»(Прізвище, Ім’я, по-Батькові),
для додавання нової посадової особи необхідно натиснути кнопку «Додати», для
редагування існуючої необхідно виділити запис та натиснути на кнопку «Редагувати», для
видалення необхідно виділити запис та натиснути на кнопку «Видалити».

Опис елементів довідника «Посадових осіб»
Створення нового запису про посадову особу
Редагування існуючого запису про посадову особу
Видалення запису про посадову особу
Кнопка закриває форму довідника.

У випадку створення нового запису про посадову особу рахунку відкривається
форма для введення

Малюнок 11. Форма редагування записів про посадових осіб

Після введення у полях форми необхідно натиснути кнопку «Зберігти».

6. Довідник «Підписів на документах»
Довідники – Довідник підписів на документах
Довідник містить посади і прізвища осіб що підписують друковані звітні форми
(розписи, розпорядження на фінансування, довідки, додатки до рішення сесії). Довідник
розділений на розділи відповідно до групи документів: Документи по доходах,документи
по видатках, рішення сесії,реєстри юридичних та фінансових зобов’язань, платіжних
доручень.

Малюнок 12. Загальний вигляд довідника «Підписів документів»

Для редагування полів форми необхідно натиснути кнопку «Редагувати», після чого
здійснити редагування необхідних записів та натиснути кнопку «Зберігти» для збереження.
За допомогою кнопки
осіб»

, можливо заповнити посаду та прізвище з довідника «Посадових

7. Довідник «Підстав»
Довідники – Довідник підстав
Довідник застосовується для ведення типових підстав, на основі яких вносяться зміни
до розписів бюджету(доходи, видатки,фінансування). Загальний вигляд довідника наведено
нижче.

Малюнок 13. . Загальний вигляд довідника «Підстав»

Довідник складається з одного текстового поля «Підстава», для додавання нового
запису необхідно натиснути кнопку «Додати» та у формі додавання ввести потрібний запис.
Для редагування існуючого запису необхідно виділити рядок з потрібним записом та
натиснути кнопку «Редагувати», у формі редагування здійснити необхідні зміни. Для
видалення існуючого запису необхідно виділити запис у довіднику та натиснути кнопку
«Видалити». Опис елементів форми наведено нижче.
Опис елементів довідника «Підстав»
Створення нового запису про типову підставу
Редагування існуючого запису про типову підставу
Видалення запису про типову підставу
Кнопка закриває форму довідника.
Нижче наведено форму створення або редагування записів.

Малюнок 14. Форма редагування запису типових підстав

Необхідно у полі «Підстава» внести необхідний запис та натиснути кнопку «Зберігти» .

8. Довідник «Банків»
Довідники – Довідник банків

Даний довідник містить інформацію про найменування банків та відповідність кодів
МФО. Використовується для підсистеми «Платіжні документи». У випадку відсутності у
списку необхідного банку можливе додавання запису. Загальний вигляд довідника
наведено нижче.

Малюнок 15. . Загальний вигляд довідника «Банків»

Довідник складається з двох полів, «МФО» та «Назва банку», для додавання нового
запису необхідно натиснути кнопку «Додати» та у формі додавання ввести потрібний запис.
Для редагування існуючого запису необхідно виділити рядок з потрібним записом та
натиснути кнопку «Редагувати», у формі редагування здійснити необхідні зміни. Для
видалення існуючого запису необхідно виділити запис у довіднику та натиснути кнопку
«Видалити». Зверніть увагу що запису у довіднику контролюються за унікальністю,
неможливо ввести два записи з одним кодом МФО. Опис елементів форми наведено нижче.
Опис елементів довідника «Банків»
Створення нового запису про банк
Редагування існуючого запису про банк
Видалення запису про банк
Кнопка закриває форму довідника.
Нижче наведено форму створення або редагування записів.

Малюнок 16. Форма редагування запису про банк

Після введення потрібного коду МФО та назви банку, необхідно натиснути кнопку
«Зберігти»

9. Довідник отримувачів коштів
Довідники – Довідник отримувачів коштів
Даний довідник містить записи про отримувачів бюджетних коштів(контрагентів).
Використовується для підсистеми «Платіжні документи». Загальний вигляд довідника
наведено нижче.

Малюнок 17. Загальний вигляд довідника «Отримувачів коштів»

Опис полів довідника наведено нижче, для додавання нового запису необхідно
натиснути кнопку «Додати» та у формі додавання ввести потрібний запис. Для редагування
існуючого запису необхідно виділити рядок з потрібним записом та натиснути кнопку
«Редагувати», у формі редагування здійснити необхідні зміни. Для видалення існуючого
запису необхідно виділити запис у довіднику та натиснути кнопку «Видалити». Опис
елементів форми наведено нижче.
Опис полів довідника «Отримувачів коштів»
МФО
Рахунок
ЄДПРПОУ
Назва одержувача

Код банку з довідника «Довідник банків»
Номер рахунку одержувача коштів
Код ЄДРПОУ одержувача коштів
Найменування одержувача коштів

Опис елементів довідника «Отримувачів коштів»
Створення нового запису про одержувача коштів
Редагування існуючого запису про одержувача коштів
Видалення запису про одержувача коштів
Кнопка закриває форму довідника.

Нижче наведено форму створення або редагування записів. Після введення всіх
реквізитів одержувача коштів , необхідно натиснути кнопку «Зберігти». Код МФО

обирається з довідника банків. Зверніть увагу що запису у довіднику контролюються за
унікальністю, неможливо ввести два записи з одним кодом МФО та номером рахунку.

Малюнок 18. Форма редагування запису про одержувача коштів

10. Довідник «Призначень платежів»
Довідники – Призначення платежів
Довідник містить типові призначення платежів при формуванні платіжних доручень.
Використовується для підсистеми «Платіжні документи». Загальний вигляд довідника
наведено нижче.

Малюнок 19. . Загальний вигляд довідника «Призначень платежів»

Довідник складається з одного текстового поля «Призначення», для додавання нового
запису необхідно натиснути кнопку «Додати» та у формі додавання ввести потрібний запис.
Для редагування існуючого запису необхідно виділити рядок з потрібним записом та
натиснути кнопку «Редагувати», у формі редагування здійснити необхідні зміни. Для
видалення існуючого запису необхідно виділити запис у довіднику та натиснути кнопку
«Видалити». Опис елементів форми наведено нижче.
Опис елементів довідника «Призначення платежів»
Створення нового запису
Редагування існуючого запису

Видалення запису
Кнопка закриває форму довідника.

Нижче наведено форму створення або редагування записів.

Малюнок 20. Форма редагування запису призначення платежів.

Необхідно у полі «Призначення» внести необхідний запис та натиснути кнопку «Зберігти»
.

11. Довідники Бюджетної класифікації
Довідники – Бюджетна класифікація
Довідники бюджетної класифікації містять інформацію про бюджетну класифікацію
відповідно до нормативних правових актів, довідники оновлюються при встановленні
поновлення до програмного забезпечення.

12.1. Довідник «Класифікації доходів»
Довідники - Бюджетна класифікація – Довідник класифікації доходів
Даний довідник містить класифікацію доходів бюджету(ККД), приклад форми
довідника наведено нижче.

Малюнок 21. Загальний вигляд довідника «Класифікації доходів»

12.2.Довідник «Класифікації фінансування»
Довідники - Бюджетна класифікація – Довідник класифікації фінансування
Даний довідник містить класифікацію фінансування бюджету(ККФ), приклад форми
довідника наведено нижче.

Малюнок 22. Загальний вигляд довідника «Класифікації фінансування»

12.3. Довідник «Економічної класифікації»
Довідники - Бюджетна класифікація – Довідник економічної класифікації
Даний довідник містить економічну класифікацію видатків(КЕКВ), приклад форми
довідника наведено нижче.

Малюнок 23. Загальний вигляд довідника «Економічної класифікації»

12.4.Довідник «Функціональної класифікації»
Довідники - Бюджетна класифікація – Довідник Функціональної класифікації
Даний довідник містить тимчасову функціональну класифікацію бюджету(КФК).,
приклад форми довідника наведено нижче.

Малюнок 24. Загальний вигляд довідника «Функціональної класифікації»

12.5.Довідник «Відомчої класифікації»
Довідники - Бюджетна класифікація – Довідник відомчої класифікації

Даний довідник містить типову відомчу класифікацію(КВК), приклад форми довідника
наведено нижче.

Малюнок 25. Загальний вигляд довідника «Відомчої класифікації»

12.6. Довідник «Класифікації кредитування»
Довідники - Бюджетна класифікація – Класифікації кредитування
Даний довідник містить класифікацію кредитування (ККК), приклад форми довідника
наведено нижче.

Малюнок 26. Загальний вигляд довідника «Класифікації кредитування»

Підсистема «Доходи» призначена для планування, внесення змін та аналізу
виконання дохідної частини бюджету.
Функціональні можливості підсистеми дозволяються формувати та вести розпис
бюджету, уточнювати планові показники бюджету, формувати документи необхідні для
затвердження бюджету, формувати документи необхідні для подання до фінансових
управлінь та управлінь держказначейства, проводити оперативний контроль про
надходження до місцевих бюджетів.
Структура підсистеми «Доходи»

Рисунок 1. Структура підсистеми "Доходи"
Інструмент призначений для ведення помісячного розпису
доходів загального фонду(1),спеціального фонду(Інші
кошти спеціального фонду - 7) та річного розпису доходів
спеціальному фонду плата за послуги бюджетних установ,
спеціальному фонду інші джерела власних надходжень.
Інструмент дозволяє вносити зміни до розпису доходів
бюджету при його коригуванні. Інформація про
коригування розпису доходів повинна бути оперативно
внесена у систему, щоб виключити неточності при
формуванні вихідних форм та при проведенні аналізу про
надходження до бюджету.
Інструмент призначений для формування друкованого
звіту розпису доходів відповідно до затверджених форм
Інструмент призначений для формування друкованого
звіту розпису доходів відповідно до типових форм наданих
Держказначейством.
Інструмент призначений для формування друкованого
звіту розпису доходів з можливістю вибору розрізу
деталізації (ККД 1,2,4,6 зн.) відповідно до затверджених
форм.
Інструмент призначений для формування аналізу
надходжень до місцевого бюджету відповідно до
показників Держказначейства за кодами класифікації
бюджету(412 форма)
Інструмент призначений для аналізу надходження до
бюджету в розрізі платників податку

РОЗПИС ДОХОДІВ
Доходи – Розпис доходів
Планування доходів здійснюється з кодами класифікації доходів бюджету по
загальному та спеціальному фондах окремо.
Після відкриття інструменту необхідно обрати фонд бюджету :

Рисунок 2. Вибір фонду бюджету
При виборі фондів, автоматично змінюється інтерфейс на помісячне планування або на
річне. Інтерфейс форми з помісячним плануванням (Загальний фонд(1), Спеціальний інші
кошти спеціального фонду(7))

Рисунок 3. Форма введення помісячного розпису доходів
Опис полів табличної частини

Номер рядка
Вибір Коду доходів, відповідно до
бюджетної класифікації
Поля помісячного планування, одиниця
виміру гривня з двома десятковими
знаками, роздільник кома. Зверніть увагу
про обов’язковість підтвердження
введеного значення кнопкою “Enter” на
клавіатурі.
Опис елементів
Відкрити форму для редагування, якщо
кнопка не активна форма перебуває в
режимі редагування.
Збереження введеної інформації до бази
даних.
Додавання нового рядка
Видалення обраного рядка
Перевірка введеної інформації на типові
помилки
Закриття форми.

Рисунок 4. Форма для введення річного розпису доходів

Опис полів табличної частини

Номер рядка
Вибір Коду доходів, відповідно до
бюджетної класифікації
Поле для річного планування, одиниця
виміру гривня з двома десятковими
знаками, роздільник кома. Зверніть увагу
про обов’язковість підтвердження
введеного значення кнопкою “Enter” на
клавіатурі.
Опис елементів
Відкрити форму для редагування, якщо
кнопка не активна форма перебуває в
режимі редагування.
Збереження введеної інформації до бази
даних.
Додавання нового рядка
Видалення обраного рядка
Перевірка введеної інформації на типові
помилки
Закриття форми.

ЗМІНИ ДО РОЗПИСУ ДОХОДІВ
Доходи – Зміни до розпису доходів
Інструмент дозволяє вносити зміни до розпису доходів бюджету при його
коригуванні. Інформація про коригування розпису доходів повинна бути внесена у
систему, щоб виключити неточності при формуванні вихідних форм для аналізу виконання
дохідної частини бюджету.
Після вибору пункту меню «Зміни до розпису доходів» відображається реєстр
довідок про зміни до розпису доходів бюджету по всіх фондах.

Опис полів табличної частини
Номер довідки
Дата внесення довідки
Фонд бюджету
Загальна сума за рік по зміні
Підстава для внесення змін до бюджету
Опис елементів
Створення нової довідки про зміни
розпису доходів
Перегляд обраної довідки про зміни до
розпису доходів
Редагування обраної довідки про зміни до
розпису доходів
Видалення обраної довідки
Друк реєстру довідок про внесення змін.
Закриття форми.
СТВОРЕННЯ НОВОЇ ДОВІДКИ
Після натискання кнопки створити, відкривається вікно для введення початкових
реквізитів довідки про внесення змін до розпису доходів бюджету.

Рисунок 5. Вікно створення нової довідки

Необхідно вказати необхідний номер довідки, дату внесення змін та обрати фонд
бюджету. Після натискання кнопки «Створити» відкриється вікно внесення довідки.

Рисунок 6. Інтерфейс введення довідки про зміни до помісячного розпису доходів

Опис елементів табличної частини
Номер рядка
Вибір Коду доходів, відповідно до
бюджетної класифікації
Поля змін до помісячного планування,
одиниця виміру гривня з двома
десятковими знаками, роздільник кома.
Зверніть увагу про обов’язковість
підтвердження введеного значення
кнопкою “Enter” на клавіатурі. Для
зменшення планових показників необхідно
вказувати мінусове значення.
Опис елементів

Відкрити форму для редагування, якщо
кнопка не активна форма перебуває в
режимі редагування.
Збереження введеної інформації до бази
даних.
Друк довідки про зміни до розпису
Додавання нового рядка
Видалення обраного рядка
Перевірка введеної інформації на типові
помилки
Закриття форми.
При формуванні змін до розпису доходів по спеціальному фонду(Плата за послуги
бюджетних установ(2) та Інші джерела власних надходжень(7)) відкривається вікно з
річним плануванням. Інтерфейс аналогічний до форми з помісячним планування за
виключенням змісту табличної частини.

Рисунок 7. Інтерфейс внесення змін до розпису доходів з річним плануванням

Для отримання друкованих форм при внесенні змін до розпису доходів, необхідно
натиснути кнопку «Друкувати». Після натискання кнопки відкривається інтерфейс вибору
форми для друку.

Рисунок 8. Вибір форми для друку

Опис вихідних форм для друку
Загальний фонд бюджету(1)
Формування «Довідки про зміни до річного розпису
бюджету» Додаток 1 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220) див. Рисунок 9. Приклад формування довідки про зміни
до річного розпису бюджету(загальний фонд)
Формування «Довідки про зміни до річного кошторису
бюджету »Додаток 11 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220) див.Рисунок 10. Приклад формування довідки про зміни
до кошторису по загальному фонду
Формування «Довідки про зміни про зміни до помісячного
розпису доходів загального фонду бюджету» Додаток 4 до
Інструкції про складання і виконання розпису Державного
бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 26 листопада 2012 р. N 1220) див. Рисунок 12.
Приклад формування довідки про внесення змін до
помісячного розпису(загальний фонд)
Спеціальний фонд(2,3)
Формування «Довідки про зміни до річного розпису
бюджету» Додаток 1 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220) див. Рисунок 11. Приклад формування річної довідки про
зміни до розпису
Формування «Довідки про зміни до річного кошторису
бюджету »Додаток 11 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220) див.Рисунок 10. Приклад формування довідки про зміни
до кошторису по загальному фонду

Спеціальний фонд(7)
Формування «Довідки про зміни до річного розпису
бюджету» Додаток 1 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220). Див. Рисунок 11. Приклад формування річної довідки
про зміни до розпису
Формування «Довідки про зміни до річного кошторису
бюджету» Додаток 11 до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N
1220)
див.Рисунок 10. Приклад формування довідки про зміни до
кошторису по загальному фонду
Формування «Довідки про зміни про зміни про зміни до
помісячного розпису спеціального фонду бюджету» Додаток
6 до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 26 листопада 2012 р. N 1220) див.
Рисунок 14. Приклад формування помісячної довідки про зміни
до розпису спеціального фонду(7)
Формування «Довідки про зміни про зміни про зміни до плану
спеціального фонду бюджету» Додаток 14 до Інструкції про
складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26
листопада 2012 р. N 1220) див.Рисунок 13. Приклад
формування помісячної довідки про зміни до плану
спеціального фонду(7)
Опис опції при друкуванні довідок
При формування довідок проставляються
посади та прізвище з довідника «Підписів
на документах»
Довідка про зміни до річного, помісячного
розпису виводиться у тисячах гривнях.
У пустих полях замість нулів
проставляються прочерки.

Рисунок 9. Приклад формування довідки про зміни до річного розпису бюджету(загальний фонд)

Рисунок 10. Приклад формування довідки про зміни до кошторису по загальному фонду

Рисунок 11. Приклад формування річної довідки про зміни до розпису(спеціальний фонд)

Рисунок 12. Приклад формування довідки про внесення змін до помісячного розпису(загальний фонд)

Рисунок 13. Приклад формування помісячної довідки про зміни до плану спеціального фонду(7)

Рисунок 14. Приклад формування помісячної довідки про зміни до розпису спеціального фонду(7)

ФОРМУВАННЯ ТА ДРУК РОЗПИСУ
ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
ЗВІТ РОЗПИС ДОХОДІВ
Для формування звіту розпису доходів відповідно до затверджених форм
передбачений пункт меню «Звіт розпис доходів»

Рисунок 15. Інтерфейс друку звіту розпис доходів

Опис елементів
Вибір типу розпису для побудови звіт:
Розпис – Розпис доходів, без врахування змін.
Уточнення – Розпис доходів не враховується,
враховується тільки довідки про зміни до розпису. При
виборі з’являється можливість вибору діапазон дат за
який враховуються довідки що містяться в системі.
Розпис + Уточнення – Розпис доходів, з врахуванням
довідок про зміни. При виборі з’являється можливість
вказати діапазон дат за який враховуються довідки про
зміни до розпису.
Вибір
фонду
–
Загальний фонд(1),
Спеціальний плата за послуги бюджетних установ(2),
Спеціальний інші джерела власних надходжень(3),
Спеціальний інші кошти спеціального фонду(7).
Формування річної друкованої форми розпису
Формування помісячної друкованої форми розпису
При формуванні друкованої форми розпису по
спеціальному фонду не враховуються надходження по
фондам(2,3)

Річний розпис сформується одночасно по загальному та
спеціальному фонду. При виборі цього пункту, елемент
вибору фонду стає недоступним, додатково з’являється
можливість
формування
розпису без
власних
надходжень
Друковані форми що будуються при формуванні розпису доходів по загальному фонду
бюджету
№
з/п
1.

Назва форми

Приклад

Параметри форми

Розпис доходів
бюджету,
помісячний, без
врахуванням
довідок про зміни

Рисунок 18.
Розпис доходів
бюджету
помісячний без
врахуванням
довідок про
зміни

,

,
2.

Розпис доходів
бюджету,
помісячний, з
врахуванням
довідок про зміни

Рисунок 19.
Розпис доходів
бюджету
помісячний з
врахуванням
довідок про
зміни

,

,
3.

Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

Рисунок 16.
Розпис доходів
бюджету річний
без врахуванням
довідок про
зміни

,

,
4.

Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

Рисунок 17.
Розпис доходів
бюджету річний
з врахуванням
довідок про
зміни

,

,
5.

Розпис доходів
бюджету разом по
загальному та
спеціальному
фонду, річний, без
врахуванням
довідок про зміни

,
,

Рисунок 20.
Розпис доходів
річний
одночасно по
загальному і
спеціальному
фонду без
врахуванням
довідок про
зміни

6.

Розпис доходів
бюджету разом по
загальному та
спеціальному
фонду, річний, з
врахуванням
довідок про зміни

Рисунок
21.Розпис
доходів річний
одночасно по
загальному і
спеціальному
фонду з
врахуванням
довідок про
зміни

,
,

Друковані форми що будуються при формуванні розпису доходів по спеціальному фонду
плата за послуги бюджетних установ(2)

№
з/п
1.

2.

Назва форми
Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

Приклад

Параметри форми

,

,

Розпис доходів
бюджету, річний,
з врахуванням
довідок про зміни

Рисунок 22. Розпис
доходів бюджету
річний без
врахуванням
довідок про зміни
Рисунок 23. Розпис
доходів бюджету
річний з
врахуванням
довідок про зміни

,
,

Друковані форми що будуються при формуванні розпису доходів по спеціальному фонду
інші джерела власних надходжень(3)
№
з/п
1.

2.

Назва форми
Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

Приклад

Параметри форми

,

,

Розпис доходів
бюджету, річний,
з врахуванням
довідок про зміни

,
,

Рисунок 24. Розпис
доходів бюджету
річний без
врахуванням
довідок про зміни
Рисунок 25. Розпис
доходів бюджету
річний з
врахуванням
довідок про зміни

Друковані форми що будуються при формуванні розпису доходів по спеціальному фонду
інші кошти спеціального фонду(7).
№
з/п
1.

2.

Назва форми
Розпис доходів
бюджету,
помісячний, без
врахуванням
довідок про зміни

Приклад

Параметри форми

,

,

Розпис доходів
бюджету,
помісячний, з
врахуванням
довідок про зміни

,
,

3.

4.

Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

,

,

Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

,
,

Рисунок 28.
Розпис доходів
бюджету
помісячний без
врахуванням
довідок про
зміни
Рисунок 29.
Розпис доходів
бюджету
помісячний з
врахуванням
довідок про
зміни
Рисунок
26.Розпис
доходів бюджету
річний без
врахуванням
довідок про
зміни
Рисунок
27.Розпис
доходів бюджету
річний з
врахуванням
довідок про
зміни

Друковані форми що будуються при формуванні розпису доходів по спеціальному
фонду(разом)(9).
№
з/п
1.

2.

Назва форми
Розпис доходів
бюджету, річний,
без врахуванням
довідок про зміни

Розпис доходів
бюджету, річний,
з врахуванням
довідок про зміни

Приклад

Параметри форми

,

,

Рисунок 30.
Розпис доходів
бюджету річний
без врахуванням
довідок про
зміни
Рисунок 31.
Розпис доходів
бюджету річний
з врахуванням
довідок про
зміни

,
,
3.

4.

Розпис доходів
бюджету, річний з
поділом на види
спеціального
фоду, без
врахуванням
довідок про зміни

Розпис доходів
бюджету, річний з
поділом на види
спеціального
фоду, без
врахуванням
довідок про зміни

,

,

,
,

Рисунок 32.
Розпис доходів
бюджету річний
з поділом на
види
спеціального
фонду без
врахуванням
довідок про
зміни
Рисунок
33.Розпис
доходів бюджету
річний з поділом
на види
спеціального
фонду з
врахуванням
довідок про
зміни

Приклад побудови звітів по загальному фонду

Рисунок 16. Розпис доходів бюджету річний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 17. Розпис доходів бюджету річний з врахуванням довідок про зміни

Рисунок 18. Розпис доходів бюджету помісячний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 19. Розпис доходів бюджету помісячний з врахуванням довідок про зміни

Рисунок 20. Розпис доходів річний одночасно по загальному і спеціальному фонду без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 21.Розпис доходів річний одночасно по загальному і спеціальному фонду з врахуванням довідок про зміни

Приклад побудови звітів спеціальному фонду плата за послуги бюджетних установ(2)

Рисунок 22. Розпис доходів бюджету річний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 23. Розпис доходів бюджету річний з врахуванням довідок про зміни

Приклад побудови звітів спеціальному фонду інші джерела власних надходжень(3)

Рисунок 24. Розпис доходів бюджету річний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 25. Розпис доходів бюджету річний з врахуванням довідок про зміни

Приклад побудови звітів спеціальному фонду інші кошти спеціального фонду(7)

Рисунок 26.Розпис доходів бюджету річний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 27.Розпис доходів бюджету річний з врахуванням довідок про зміни

Рисунок 28. Розпис доходів бюджету помісячний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 29. Розпис доходів бюджету помісячний з врахуванням довідок про зміни

Приклад побудови звітів по спеціальному фонду(разом)(9)

Рисунок 30. Розпис доходів бюджету річний без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 31. Розпис доходів бюджету річний з врахуванням довідок про зміни

Рисунок 32. Розпис доходів бюджету річний з поділом на види спеціального фонду без врахуванням довідок про зміни

Рисунок 33.Розпис доходів бюджету річний з поділом на види спеціального фонду з врахуванням довідок про зміни

ЗВІТ РОЗПИС ДОХОДІВ(КАЗНАЧЕЙСТВО)
Формування друкованої форми розпису
доходів відповідно до форм зазначених у
Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.

Рисунок 34. Інтерфейс формування друкованого
розпису доходів за формами Держказначейства
Опис елементів
Вибір типу розпису для
побудови звіт:
Розпис – Розпис доходів, без
врахування змін.
Уточнення – Розпис доходів не
враховується,
враховується
тільки довідки про зміни до
розпису.
При
виборі
з’являється можливість вибору
діапазон
дат
за
який
враховуються довідки що
містяться в системі.

Розпис + Уточнення – Розпис
доходів, з врахуванням довідок
про
зміни.
При
виборі
з’являється
можливість
вказати діапазон дат за який
враховуються довідки про
зміни до розпису.
Вибір
фонду
–
Загальний фонд(1),
Спеціальний плата за послуги
бюджетних установ(2),
Спеціальний інші джерела
власних надходжень(3),
Спеціальний
інші
кошти
спеціального фонду(7).
Формування річної друкованої
форми розпису
Формування
помісячної
друкованої форми розпису
При формуванні друкованої
форми
розпису
по
спеціальному
фонду
не
враховуються надходження по
фондам(2,3)
Друковані форми що будуються при формуванні
розпису доходів за формами Держказначейства

№
Назва форми
з/п
1. Додаток 1. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, річний,
разом
загальний+спеціальний
фонд без врахуванням
довідок про зміни
2. Додаток 1. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, річний,
разом
загальний+спеціальний
фонд з врахуванням
довідок про зміни
3. Додаток 2. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, помісячний,

П

Параметри
форми

Рисуно
дохо
,
загальни
фонд бе
довідо
,

,
,

,
,

Рисуно
дохо
загальни
фонд з
довідо

Рисуно
доході
загальн
врахув
пр

загальний фонд без
врахуванням довідок
про зміни
4. Додаток 2. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, помісячний,
загальний фонд з
врахуванням довідок
про зміни
5. Додаток 2. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, помісячний,
спеціальний фонд(7)
без врахуванням
довідок про зміни
6. Додаток 2. До порядку
казначейського
обслуговування
місцевих бюджетів,
розпис доходів
бюджету, помісячний,
спеціальний фонд(7) з

,
,

Рисун
доході
спеціаль
врахув
пр

,
,

,

Рисуно
доході
загаль
врахув
пр

,

Рисуно
доході
спеціал
врахув
пр

врахуванням довідок
про зміни
Приклад формування друкованих форм

Рисунок 35. Розпис доходів річний
загальний+спеціальний фонд без врахування
довідок про зміни

Рисунок 36. Розпис доходів річний
загальний+спеціальний фонд з врахування
довідок про зміни

Рисунок 37. Розпис доходів помісячний
загальний фонд без врахування довідок про
зміни

Рисунок 38. Розпис доходів помісячний
загальний фонд з врахування довідок про зміни

Рисунок 39.Розпис доходів помісячний
спеціальний фонд без врахування довідок про
зміни

Рисунок 40. Розпис доходів помісячний
спеціальний фонд з врахування довідок про
зміни

МАЙСТЕР ЗВІТУ РОЗПИС ДОХОДІВ
Інструмент дозволяє здійснювати друк розпису доходів відповідно до вказаних
параметрів з необхідним групуванням по кодах доходів.

Рисунок 41. Інтерфейс майстер звіту розпису доходів

Головною особливістю інструменту побудови звітів, полягає у самостійному виборі
параметрів по яким буде відбуватись формування звітів. Параметри по яким можливо
будувати звіт відображаються у лівому квадраті, список доступних параметрів наведений
нижче. Для побудови звіту по необхідним параметрам необхідно перенести параметр за
допомогою клавіш переносу у правий квадрат, опис елементів інтерфейсу побудови звіту
наведений нижче
Опис елементів
Вибір типу розпису для побудови звіт:
Розпис – Розпис доходів, без врахування змін.
Уточнення – Розпис доходів не враховується,
враховується тільки довідки про зміни до
розпису. При виборі з’являється можливість
вибору діапазон дат за який враховуються довідки
що містяться в системі.
Розпис+Уточнення – Розпис доходів, з
врахуванням довідок про зміни. При виборі
з’являється можливість вказати діапазон дат за
який враховуються довідки про зміни до розпису.
Список доступних параметрів по яким можливо
будувати звіт «Розпис доходів бюджету»

Список параметрів по яким буде будуватись звіт
«Розпис доходів бюджету»

Перенесення обраного параметру у правий
квадрат
Перенесення всіх параметрів що знаходяться у
лівому квадраті до правого
Перенесення обраного параметру у лівий квадрат
Перенесення всіх параметрів що знаходяться у
правому квадраті до лівого
Вибір коду класифікації доходів по якому буде
будуватись розпис. По замовченню враховуються
всі коди доходів(пункт «Всі коди»).
Вибір фонду –
Загальний фонд(1),
Спеціальний плата за послуги бюджетних
установ(2),
Спеціальний інші джерела власних
надходжень(3),
Спеціальний інші кошти спеціального фонду(7).
Форма представлення розпису, річний ,
помісячний
Розпис сформується одночасно по загальному і
спеціальному фонду. При виборі цього пункту,
елемент вибору фонду та форми представлення
даних стає недоступним.
Звіт розпис доходів за обраний період місяців При
виборі цього пункту, елемент вибору форми
представлення даних стає недоступним.
Побудова звіту за обраним параметрами.

Доступні параметри для побудови звіту розпис доходів бюджету
№
з/п

Назва параметру

Роз’яснення

1

Класифікація доходів(1 зн)

2

Класифікація доходів(2 зн)

Групування розпису по 1 знаку класифікації
доходів бюджету. Наприклад: 10000000 Податкові
надходження
Групування розпису по двох знаках класифікації
доходів бюджету.
Наприклад: 11000000 Податки на доходи,
податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості

3

Класифікація доходів(4 зн)

4

Класифікація доходів(6 зн)

Групування розпису по чотирьох знаках
класифікації доходів бюджету.
Наприклад: 11010000 Податок та збір на доходи
фізичних осіб
Групування розпису по шістьох знаках
класифікації доходів бюджету.
Наприклад: 11010100 Податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

Типові форми представлення при побудові аналізу розпису доходів по загальному фонду
бюджету
№
з/п

Назва аналізу

1

Розпис доходів
бюджету загального
фонду, помісячний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, без врахуванням
довідок про зміни.

2

Розпис доходів
бюджету загального
фонду, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, без врахуванням
довідок про зміни.

3

Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів
бюджету, загальний
фонд, помісячний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД,

4

Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів
бюджету, загальний
фонд, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД

Список параметрів які необхідно
вибрати для побудови аналізу

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

5

Розпис доходів
бюджету загального
фонду, помісячний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з врахуванням
довідок про зміни.

,

,

,

6

7

8

9

Розпис доходів
бюджету загального
фонду, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з врахуванням
довідок про зміни.
Розпис доходів
бюджету разом по
загально і спеціальному
фонду, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з розподілом по
фондах, без
врахуванням довідок
про зміни
Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів
бюджету разом по
загально і спеціальному
фонду, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з розподілом по
фондах,
Розпис доходів
бюджету разом по
загально і спеціальному
фонду, річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з розподілом по
фондах, з врахуванням
довідок про зміни

,

,

,

,

,

,

,

,

Типові форми представлення при побудові аналізу розпису доходів по спеціальному
фонду плата за послуги бюджетних установ(2)

№
з/п

Назва аналізу

Список параметрів які необхідно
вибрати для побудови аналізу

,

1

2

3

Розпис доходів
бюджету спеціального
фонду плата за послуги
бюджетних установ(2),
річний, з групуванням
по 1,2,4,6 ККД, без
врахуванням довідок
про зміни.
Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів
бюджету спеціального
фонду плата за послуги
бюджетних установ(2),
річний, з групуванням
по 1,2,4,6 ККД
Розпис доходів
бюджету спеціального
фонду плата за послуги
бюджетних установ(2),
річний, з групуванням
по 1,2,4,6 ККД, з
врахуванням довідок
про зміни.

,

,

,

,

,

,

Типові форми представлення при побудові аналізу розпису доходів по спеціальному
фонду інші джерела власних надходжень(3)

№
з/п

Назва аналізу

1

Розпис доходів бюджету
спеціального фонду інші
джерела власних
надходжень(3), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, без врахуванням
довідок про зміни.

2

Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів бюджету
спеціального фонду інші
джерела власних
надходжень(3), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД

Список параметрів які необхідно
вибрати для побудови аналізу
,

,

,

,

3

Розпис доходів бюджету
спеціального фонду інші
джерела власних
надходжень(3), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з врахуванням
довідок про зміни.

,

,

Типові форми представлення при побудові аналізу розпису доходів по спеціальному
фонду інші кошти спеціального фонду(7).

№
з/п

1

2

3

4

Назва аналізу
Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів бюджету,
спеціальний фонд інші
кошти спеціального
фонду(7), помісячний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД,
Розпис по довідках про
зміни без врахування
розпису доходів бюджету,
спеціальний фонд інші
кошти спеціального
фонду(7), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД,
Розпис доходів бюджету
спеціального фонду інші
кошти спеціального
фонду(7), помісячний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з врахуванням довідок
про зміни.
Розпис доходів бюджету
спеціального фонду інші
кошти спеціального
фонду(7), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з врахуванням довідок
про зміни.

Список параметрів які необхідно
вибрати для побудови аналізу
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

5

6

Розпис доходів бюджету в
цілому по спеціальному
фонду(1,2,3,7), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з розподілом по видах
надходження до спецфонд, ,
без врахуванням довідок
про зміни
Розпис доходів бюджету в
цілому по спеціальному
фонду(1,2,3,7), річний, з
групуванням по 1,2,4,6
ККД, з розподілом по видах
надходження до спецфонд, з
врахуванням довідок про
зміни

,

,

,

,

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДОХОДІВ
Відповідно до Наказу Державного казначейства України від 04.11.2002 N205
«Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та відповідно до наказу
Міністерства фінансів України N373 від 11.03.2008 на основі щоденної інформації про
стан виконання бюджетів за доходами, ІПК «Місцевий бюджет» формує аналіз
виконання плану по доходах за показниками Державного казначейства України(412
форма).
Вхідними даними для формування аналізу є структурована інформація у форматі
DBF. Інформація надається органами Державного казначейства у щоденному режимі.
Для завантаження щоденної інформації про стан виконання бюджетів за доходами,
необхідно використовувати інструмент «ABFIN синхронізація» або «Завантаження виписок
Держказначейство», детальний опис наведений у Розділі 6 «Інструменти».
Загальний вигляд інструменту побудови аналіз виконання плану по доходах за
показниками Державного казначейства України наведений нижче.

Рисунок 42.Інтерфейс аналізу виконання плану по доходах

Опис елементів
Інформація про наявність виписок у базі
даних ІПК «Місцевий бюджет». При
натисканні кнопки «Список» відкриється
вікно наявності виписок по днях.
Фонд бюджету для формування аналізу:
1- Загальний фонд
9- Спеціальний фонд(разом)
Розрядність представлення інформації
гривні або тисячі гривень.
Формування аналізу для перегляду у
табличній частині
Формування аналізу для отримання на
друк у паперовому вигляді
Перелік видів представлення аналізу
Формування аналізу з врахуванням інформації за рік з порівнянням
до уточненого річного плану по доходах.
Формування аналізу з помісячною робивкою з порівнянням до
уточненого річного плану по доходах.

Формування аналізу з врахуванням інформації за обраний квартал з
порівнянням до уточненого плану на період по доходах.
Формування аналізу з врахуванням інформації за обраний місяць з
порівнянням до уточненого плану на період(місяць) по доходах.
Формування аналізу з врахуванням інформації за обраний місяць з
розбивкою по календарних днях з порівнянням до уточненого плану
на період(місяць) по доходах.
Формування аналізу з врахуванням інформації за день з порівнянням
до уточненого плану на період по доходах
Формування аналізу з врахуванням інформації за день з початку
року(наростаючим підсумком) з порівнянням до уточненого плану
на період по доходах
Список наявності виписок у базі даних
Для формування достовірної на актуальної інформації, необхідно контролювати
наявність виписок за кожний банківський день, для перегляду наявності необхідно
користуватися кнопкою «Список». Після натискання кнопки список відкриється вікно :

Рисунок 43. Список виписок у базі даних

Для перегляду дат необхідно обрати місяць. У випадку необхідності видалення
виписки за конкретний день на натиснути кнопку «Видалити»
Детальний опис по видах представлення аналізу

ЗА РІК
Формування аналізу з врахуванням інформації за рік з порівнянням до уточненого
річного плану по доходах, для формування аналізу у табличному представленні необхідно
натиснути «Формування», для формування у друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 44. Сформований аналіз плану по доходах за рік

Рисунок 45. Друкований вигляд аналізу плану по доходах за рік

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації

Показник річного розпису доходів без врахування змін до розпису
Показник річного розпису доходів з врахуванням змін до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за рік.
Різниця річного плану по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання річного плану по доходах.
У нижній частині аналізу формуються підсумкові рядки

Усього(без
врахування
трансфертів)
Усього

Підсумкове поле по всіх видах надходжень, без урахування
трансфертів ККД 4*******
Підсумкове поле по всіх видах надходжень

ЗА РІК(ПОМІСЯЧНО)
Формування аналізу з помісячною розбивкою з порівнянням до уточненого річного
плану по доходах, для формування аналізу у табличному представленні необхідно
натиснути «Формування», для формування у друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 46. Сформований аналіз плану по доходах за рік з помісячною розбивкою

Рисунок 47. Друкований вигляд аналізу плану по доходах за рік з помісячною розбивкою

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник річного розпису доходів без врахування змін до
розпису
Показник річного розпису доходів з врахуванням змін до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за кожний місяць
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок з початку року
Різниця річного плану по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання річного плану по доходах.

ЗА КВАРТАЛ
Формування аналізу за квартал з порівнянням до уточненого квартального плану по
доходах, при формуванні необхідно обрати квартал року
для
аналізу у табличному представленні необхідно натиснути «Формування», для формування
у друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 48. Сформований аналіз плану по доходах за квартал

Рисунок 49.Друкований вигляд аналізу плану по доходах за квартал

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник річного розпису доходів без врахування змін до
розпису
Показник річного розпису доходів з врахуванням змін до розпису
Показник розпису доходів за вказаний квртал з врахуванням змін
до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за квартал

Різниця плану за квартал по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання квартального плану по доходах.

ЗА МІСЯЦЬ
Формування аналізу за місяць з порівнянням до уточненого місячного плану по
доходах, при формуванні необхідно обрати місяць року
для аналізу
у табличному представленні необхідно натиснути «Формування», для формування у
друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 50. Сформований аналіз плану по доходах за місяць

Рисунок 51. Друкований вигляд аналізу плану по доходах за місяць

Опис полів табличної частини

Код класифікації доходів відповідно до бюджетної класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник річного розпису доходів без врахування змін до
розпису
Показник річного розпису доходів з врахуванням змін до розпису
Показник розпису доходів за вказаний місяць з врахуванням змін
до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за місяць
Різниця плану за місяць по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання місячного плану по доходах.

ЗА МІСЯЦЬ ПО ДНЯХ
Формування аналізу за місяць з порівнянням до уточненого місячного плану по
доходах з розбивкою по днях, при формуванні необхідно обрати місяць року
для аналізу у табличному представленні необхідно натиснути
«Формування», для формування у друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 52. Сформований аналіз плану по доходах за місяць по днях

Рисунок 53. Друкований вигляд аналізу плану по доходах за місяць по днях

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної
класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник місячного розпису доходів з врахуванням змін до
розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за місяць
Різниця плану за місяць по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання місячного плану по доходах.
Фактичні надходження за відповідний календарний день

ЗА ДЕНЬ
Формування аналізу з врахуванням інформації за день з порівнянням до уточненого
плану на період по доходах при формуванні необхідно обрати місяць та день
,
для
аналізу у табличному
представленні необхідно натиснути «Формування», для формування у друкованому вигляді
«Друкувати».

Рисунок 54. Сформований аналіз плану по доходах за день

Рисунок 55. Друкований вигляд аналізу плану по доходах за день

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної
класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за день
Показник місячного розпису доходів з врахуванням змін
до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок за місяць
Різниця плану за місяць по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження
Відсоток виконання місячного плану по доходах.

НА ДАТУ З ПОЧАТКУ РОКУ
Формування аналізу з врахуванням інформації на дату з початку року(наростаючим
підсумком) з порівнянням до уточненого плану на період по доходах при формуванні
необхідно обрати місяць та день
,
для аналізу у табличному представленні необхідно натиснути «Формування», для
формування у друкованому вигляді «Друкувати».

Рисунок 56. Сформований аналіз плану по доходах на дату з початку року

Рисунок 57. Друкований вигляд аналізу плану по доходах на дату з початку року

Опис полів табличної частини
Код класифікації доходів відповідно до бюджетної
класифікації
Найменування коду класифікації доходів відповідно до
бюджетної класифікації
Показник річного розпису доходів без врахування змін до
розпису
Показник річного розпису доходів з врахуванням змін до
розпису
Показник розпису доходів на період з початку року з
врахуванням змін до розпису
Показник фактичного надходження доходів відповідно до
виписок на дату з початку року
Різниця плану за період по доходах з врахуванням змін та
показника фактичного надходження на дату з початку року
Відсоток виконання плану на період

АНАЛІЗ ПО ПЛАТНИКАХ
Аналіз доходів по платниках податків здійснюється на основі щоденної інформації про
надходження на рахунки(банківська виписка) від Держказначейства.
Джерелом інформації є наступні файли :
@B*
VP*

Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за
доходами (надається виключно ОТГ, районним управлінням фінансів,
містам обласного значення)
Виписки з аналітичних рахунків за доходами

УВАГА !! У випадку завантаження файлів @B завантажувати фали VP* НЕ
ПОТРІБНО.

Рисунок 58. Загальний вигляд інтерфейсу аналізу по платниках

Опис елементів
Інформація про наявність виписок у базі даних ІПК
«Місцевий бюджет». При
натисканні кнопки
«Список» відкриється вікно наявності виписок по днях.
Завантаження виписок по платниках до бази даних,
функції аналогічні до пункту меню ІнструментиЗавантаження виписок Держказначейства
Вкладка перегляду виписки за певний період з
можливістю фільтрування
Вкладка перегляду виписки по платниках згрупованих
по кодах ЄДРПОУ/ДРФО
Вкладка перегляду виписки по платниках згрупованих
по кодах класифікації доходів бюджету
Формування інформація по обраному аналізу з
відображення у табличній частині
Друк відповідного аналізу.

Список наявності виписок у базі даних
Для формування достовірної на актуальної інформації, необхідно контролювати
наявність виписок за кожний банківський день, для перегляду наявності необхідно
користуватися кнопкою «Список». Після натискання кнопки список відкриється вікно :

Рисунок 59.Список виписок у базі даних

Для перегляду дат необхідно обрати місяць. У випадку необхідності видалення
виписки за конкретний день на натиснути кнопку «Видалити»

Перенесення виписок до бази даних
Для завантаження виписок до бази даних файли @B та VP, необхідно скористатися
кнопкою
виписок.

. У наступному вікні необхідно обрати шлях до перенесення

Перенесення з вхідного каталогу - пошук виписок здійснюється у вхідному каталозі IN
(Наприклад С:\ABFIN\IN). Попередньо необхідно скопіювати виписки файли @B та VP до
вхідного каталогу IN.
Перенесення з змінного носія – пошук виписок здійснюється по обраному носію(флешка,
дискета).
Після обрання шляху завантаження відкриється вікно інструменту завантаження виписок.

Рисунок 60. Вибір виписок для завантаження

Необхідно обрати виписки для завантаження та натиснути кнопку «Завантажити».
Додатково можливо обрати опцію «Видаляти виписки при перенесенні» що дасть змогу
видалити файли у каталозі після перенесення виписки до бази даних.
У наступному вікні виводиться протокол завантаження:

ВИПИСКА
Аналіз виписка дозволяє здійснити перегляд змісту виписки за певний період без
групування, додатково надана можливість фільтрування, загальний вигляд аналізу
наведено нижче :

Рисунок 61. Загальний вигляд аналізу «Виписка»

Опис полів таблиці
Дата виписки
Номер рахунку на який зараховані/з якого списані кошти
Найменування рахунку на який зараховані/з якого списані
кошти
Сума операцій за дебетом
Сума операцій за кредитом
Код ЄДРПОУ платника
Найменування платника
Призначення платежу

Для проведення фільтрування необхідного полі по якому буде проведення
фільтрування натиснути правою кнопкою миші та обрати елементи для фільтрування,
приклад наведено нижче :

Для друку виписки за обраний період необхідно натиснути «Друкувати».

Рисунок 62. Приклад друкованої форми виписки

АНАЛІЗ ПО ПЛАТНИКАХ
Аналіз дозволяє здійснити перегляд виписки по платниках згрупованих по кодах
ЄДРПОУ/ДРФО, для формування аналізу необхідно обрати період відображення та
натиснути кнопку «Формування», загальний вигляд аналізу наведено нижче :

Рисунок 63. Загальний вигляд аналізу по платниках

Опис полів таблиці вибору платника
Код ЄДРПОУ/ДРФО платника
Найменування платника
Сума обороту згруповано по коду ЄДРПОУ/ДРФО

Опис полів таблиці відображення надходжень
Номер рахунку на який зараховані/з якого списані кошти
Код класифікації доходів
Дата здійснення платежу
Призначення платежу
Сума операції

Для формування друкованої форми аналізу по платниках необхідно натиснути
«Друкувати»

Рисунок 64. Приклад формування друкованої форми аналізу по платниках

АНАЛІЗ ПО ККД
Аналіз дозволяє здійснити перегляд виписки по платниках згрупованих по кодах
класифікації доходів та рахунках, для формування аналізу необхідно обрати період
відображення та натиснути кнопку «Формування», загальний вигляд аналізу наведено
нижче :

Рисунок 65. Загальний вигляд аналізу по коду класифікації доходів

Опис полів таблиці вибору коду доходів та рахунку надходжень
Код класифікації доходів бюджету
Номер рахунку на який зараховані/з якого списані кошти
Сума обороту згруповано по коду ККД та номеру рахунку
Опис полів таблиці відображення надходжень по рахунку
Код ЄДРПОУ/ДРФО платника
Найменування платника
Сума обороту згруповано по коду ЄДРПОУ/ДРФО
Для формування друкованої форми аналізу по платниках необхідно натиснути
«Друкувати»

Рисунок 66. Приклад формування аналізу по ККД

ВИДАТКИ
Підсистема «Видатки» призначена для планування, внесення змін та аналізу
виконання видаткової частини бюджету.
Функціональні можливості підсистеми дозволяються формувати та вести розпис
бюджету, уточнювати планові показники бюджету, формувати паспорт бюджетної
програми, документи необхідні для затвердження бюджету, формувати документи
необхідні для подання до фінансових управлінь та управлінь держказначейства, проводити
оперативний контроль використання бюджетних коштів.
1. Структура підсистеми «Видатки»

Малюнок 27"Структура підсистеми видатки"

Опис елементів:
Інструмент призначений для ведення
помісячного розпису видатків загального
фонду(1),помісячного розпису спеціального
фонду «Інші кошти спеціального фонду – 7» та
річного розпису видатків спеціального фонду
«плата за послуги бюджетних установ - 2»,
річного розпису видатків спеціального фонду «
інші джерела власних надходжень -3».

Інструмент дозволяє вносити зміни до
помісячного та річного розпису видатків.
Інформація про коригування розпису видатків
повинна бути оперативно внесена у систему,
щоб виключити неточності при формуванні
вихідних форм та при проведенні аналізу
виконання видаткової частини бюджету.
Інструмент призначений для формування
друкованого звіту розпису видатків
Інструмент призначений для формування
друкованого звіту розпису видатків згідно
додатків № 1,2 до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів.
Інструмент надає можливість побудови форм
друкованого звіту за вибраними користувачем
окремими параметрами для формування.
Інструмент формує паспорт бюджетної
програми на основі даних які введені в
систему.
Інструмент надає можливість сформувати
витяги з помісячного та річного розпису
асигнувань загального фонду місцевих
бюджетів (додатки №5,6 до порядку
казначейського обслуговування місцевих
бюджетів)
Інструмент дозволяє побудувати індивідуальні
та зведений кошториси на відповідний
бюджетний рік
Інструмент надає можливість побудувати
індивідуальні та зведений план асигнувань (за
винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету
Інструмент надає можливість побудувати
індивідуальні та зведений план спеціального
фонду бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків)
Інструмент дозволяє сформувати зведення
показників спеціального фонду кошторису на
відповідний бюджетний рік за встановленою
формою
Інструмент дозволяє сформувати зведення
показників спеціального фонду на відповідний
бюджетний рік (Додаток №8 до порядку
казначейського обслуговування місцевих
бюджетів)
Інструмент дозволяє сформувати розподіл
показників зведених кошторисів на відповідний
бюджетний рік (Додаток №9), Розподіл
показників зведених планів асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів на
відповідний бюджетний рік (Додаток 10),
розподіл показників зведених планів

спеціального фонду місцевих бюджетів (за
винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків) (Додаток 10),
Розподіл показників зведених планів надання
кредитів із загального фонду.
Інструмент дозволяє сформувати реєстр змін
розподілу показників зведених кошторисів
(додаток 14), реєстр змін зведення
показників спеціального фонду (Додаток 16),
Реєстр змін розподілу показників з введених
планів асигнувань загального фонду місцевих
бюджетів (за винятком надання кредитів з
місцевих бюджетів) (Додаток 15), Реєстр змін
розподілу показників з введених планів
асигнувань спеціального фонду місцевих
бюджетів (за винятком власних надходжень
бюджетних установ ) (Додаток 15),Реєстр змін
розподілу показників зведених планів надання
кредитів із загального фонду місцевих
бюджетів.
Інструмент дозволяє сформувати лімітну
довідку про бюджетні асигнування та
кредитування на відповідний бюджетний рік
Інструмент дозволяє сформувати
Розпорядження про виділення коштів
загального фонду місцевих бюджетів.
Інструмент дозволяє сформувати розподіл
виділених бюджетних асигнувань (Додаток 23).
Інструмент дозволяє сформувати заявку на
фінансування загального фонду
Інструмент призначений для формування
аналізів про залишки бюджетних асигнувань, в
розрізі відомчої класифікації, кодів бюджетних
програм, та економічної класифікації.
Формування аналізів дозволяє в оперативному
режимі контролювати видатки бюджету та
залишки асигнувань на основі інформації про
фінансування(розпоряджень на фінансування).
Інструмент призначений для формування
аналізу фінансування за показниками
Державного казначейства України.
Інструмент призначений для формування
довідки про залишки коштів на рахунках за
балансовими рахунками 3142 "Кошти
загального фонду місцевого бюджету", 3152
"Кошти спеціального фонду місцевого
бюджету".
Інструмент призначений для формування
інформації про рух коштів на рахунках
відкритих в органах держказначейства.

2. ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ

Видатки - Розпис видатків
Форма «Розпис видатків» призначена для ведення помісячного розпису видатків
загального фонду, помісячного розпису видатків спеціального фонду «Інші кошти
спеціального фонду – 7» та річного розпису видатків спеціального фонду за рахунок
власних надходжень бюджетних установ - «Плата за послуги бюджетних установ» ( 2) та
«Інші джерела власних надходжень».
Вибір необхідного фонду здійснюється на панелі «Вибір розпису видатків» . (Див.
малюнок2)

Малюнок 28 "Вибір розпису видатків"

При виборі фондів, автоматично змінюється інтерфейс на помісячне
планування (Див. Малюнок 3) або на річне (Див. Малюнок 4).

Малюнок 29 "Помісячний розпис видатків"

Малюнок 30 "Розпис видатків"

Опис полів
Вибір розпорядника(установи) з довідника
«Розпорядники» відповідно кодів КВК.
Вибір коду програмної класифікації з довідника
бюджетних .
Вибір завдання програми з довідника бюджетних
програм.
Вибір коду економічної класифікації видатків.
Поля помісячного планування, одиниця виміру
гривня з двома десятковими знаками, роздільник
кома. Зверніть увагу про обов’язковість
підтвердження введеного значення кнопкою
“Enter” на клавіатурі.
Кнопки додавання та видалення рядків
Кнопка «редагувати» служити для редагування
попередньо внесених даних та активації кнопок
«Додати рядок» та «Видалити рядок»
Кнопка збереження введених даних.

Приклад введення даних відображено на Малюнках 3,4.

3.ЗМІНИ ДО РОЗПИСУ ВИДАТКІВ
Видатки – Зміни по видатках
Інструмент дозволяє вносити зміни до помісячного та річного розпису видатків
бюджету а також формувати необхідні документи для подання до фінансових управлінь та
держказначейства

Малюнок 31 "Реєстр змін по видатках"

Опис елементів:
Кнопка для створення нової довідки про зміни розпису видатків
Кнопка для перегляду введених довідок
Кнопка для редагування введеної довідки
Кнопка видалення введених довідок
Кнопка друкування реєстру введених довідок із можливістю
формування реєстру за певний період по окремому фонду
бюджету
3.1 СТВОРЕННЯ НОВОЇ ДОВІДКИ
При натискані кнопки «Створити» відкривається вікно для створення нової
довідки:

Малюнок 32 "Створення змін до розпису"

Опис полів:
Номер довідки (проставляється автоматично)
Дата введення довідки про зміни (По
замовчуванню автоматично проставляється дата
введення довідки).
Вибір фонду по якому вносяться зміни:

Вибір типу зміни із типових:

Кнопка переходу до створення довідки про
зміни.
Після заповнення полів та натискання кнопки «Створити» відкриється форма
СТВОРЕННЯ: зміни до помісячного розпису видатків вибраного фонду бюджету із
зазначенням номеру та дати довідки (Див.Малюнок 7).

Малюнок 33 "Створення змін до помісячного розпису видатків"

Опис полів:
Номер та дата довідки
Вибір типу зміни
«Галочка» проставляється в разі вибору типу
зміни 3)Внесення змін до доходів бюджету;
6)Трансферти з Державного бюджету. При
натисканні на кнопку
відкриється
реєстр змін по доходах з якого необхідно
вибрати відповідну довідку для прив’язки.
«Галочка» проставляється в разі вибору типу
зміни 4) Зменшення обсягу фінансування на
інші функції; 5) Залучення коштів
спеціального фонду . При натисканні на
кнопку
відкриється реєстр змін
фінансування з якого необхідно вибрати
відповідну довідку для прив’язки.
Прописується підстава для внесення змін
(рішення сесії, лист-повідомлення і т.п.)
Номер рядка (проставляється автоматично)
Вибір розпорядника(установи) з довідника
«Розпорядники» відповідно кодів КВК.
Вибір коду програмної класифікації з
довідника бюджетних .

Вибір завдання програми з довідника
бюджетних програм.
Вибір коду економічної класифікації
видатків.
Поля помісячного планування, одиниця
виміру гривня з двома десятковими знаками,
роздільник кома. Зверніть увагу про
обов’язковість підтвердження введеного
значення кнопкою “Enter” на клавіатурі.
Кнопки додавання та видалення рядків
Кнопка для автоматичної перевірки
введених доаних
Кнопки для збереження введених даних та
друкування довідок
При натисканні кнопки «Друкувати » відкриється вікно для обрання форми друку
(Річна, помісячна, кредитування), а також кнопки для формування необхідних
довідок. В нижній частини форми додана можливість, за допомогою «галочок», вносити
певні зміни у форматі друку. (Див. Малюнок 8).

Малюнок 34 "Формування річної довідки"

Опис елементів:
Кнопка виведення на друк Додатку №1 до Інструкції про
складання і виконання Державного бюджету України.
(Див. приклад № 1).

Кнопка виведення на друк Додатку №11 до Інструкції про
складання і виконання Державного бюджету України.
(Див. приклад № 2).
Кнопка виведення на друк Додатку №11 (по установах) до
Інструкції про складання і виконання Державного
бюджету України . (Див. приклад № 2)
Кнопка виведення на друк Додатку №14 «Реєстр змін до
розподілу показників зведених кошторисів» до Інструкції
про складання і виконання Державного бюджету України .
(Див. приклад № 3)
Кнопка виведення на друк Додатку №16 до Порядку
казначейького обслуговування місцевих бюджетів.
(Див.приклад №4 ).

Приклад 1. Друкований вигляд довідки про зміни до річного розпису бюджету

Приклад 2: Друкований вигляд довідки про зміни до кошторису

Приклад 3. Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених кошторисів

Приклад 4. Друкований вигляд реєстру змін зведення показників спеціального фонду

Формування помісячної довідки

Малюнок 35 "Формування помісячної довідки"

Опис елементів:

Кнопки виведення на друк Додатку №2 до Інструкції про
складання і виконання Державного бюджету України.
(Повна та (скорочена класифікації). Див. приклад № 5.
Кнопка виведення на друк Додатку №15 «Реєстр змін
розподілу показників зведених планів асигнувань
спеціального фонду місцевих бюджетів » до Порядку
казначейького обслуговування місцевих бюджетів.
(Див.приклад № 6).
Кнопки виведення на друк Додатку №12 до Інструкції
про складання і виконання Державного бюджету України.
(Повна та (скорочена класифікації). Див. приклад № 7.
Кнопка виведення на друк Додатку №15 «Реєстр змін
розподілу показників зведених планів асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів (за винятком
надання кредитів з місцевих бюджетів » до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
(Див.приклад № 8).
Кнопка виведення на друк Додатку №15 «Реєстр змін
розподілу показників зведених планів асигнувань
спеціального фонду місцевих бюджетів » до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
(Див.приклад № 9).

Приклад 5: Друкований вигляд довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

Приклад 6: Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду
місцевих бюджетів

Приклад 7: Друкований вигляд довідки про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з
бюджету) загального фонду бюджету

Приклад 8: Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду
місцевих бюджетів

Приклад 9. Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань спеціального
фонду місцевих бюджетів

3. ФОРМУВАННЯ ТА ДРУК РОЗПИСУ ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ

3.1 Видатки – звіт розпис видатків
Для формування друкованого звіту розпису видатків відповідно до затверджених
форм передбачений пункт меню «Звіт розпис видатків (річний/помісячний)».

Малюнок 36 "Звіт розпис видатків (річний/помісячний)"

Опис елементів:
Вибір типу розпису для побудови звіту:
1. Розпис – формування розпису видатків, без
урахування змін;
2.Уточнення – при формуванні звіту розпис
видатків не враховується. Звіт формується на
підставі довідок про зміни до розпису. При
формуванні звіту є можливість вибору періоду
врахування уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – розпис видатків, з
урахуванням внесених змін. При формуванні
звіту є можливість вибору періоду врахування
уточнень;
Вибір фонду по якому формується звіт:

Можливість вибору типу формування звіту за
повною та скороченою класифікацією
Формування розпису по асигнуванням бюджету
та кредитуванню
За замовчуванням встановлюється
«Асигнування»

Можливість, за допомогою «галочок», вносити
певні зміни у форматі друку
Кнопка виведення на друк :
- річного розпису видатків;
- зміни до річного розпису
видатків
- уточнений річний розпис
бюджету (див. приклад №10).
Кнопка виведення на друк :
- помісячного розпису видатків;
- зміни до помісячного розпису
видатків
- уточнений помісячний
розпис бюджету (див.приклад №11).

Приклад 10. Друкований вигляд уточненого розпису бюджету

Приклад 11. Друкований вигляд уточненого помісячного розпису бюджету

3.2 Видатки - звіт розпис видатків (казначейство).

Зазначений пункт меню служить для формування звіту розпису видатків за
формами відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Малюнок 37 "Звіт розпис видатків (річний/помісячний) (казначейство)"

Опис елементів:
Вибір типу розпису для побудови звіту:
1. Розпис – формування розпису видатків, без
урахування змін;
2.Уточнення – при формуванні звіту розпис
видатків не враховується. Звіт формується на
підставі довідок про зміни до розпису. При
формуванні звіту є можливість вибору періоду
врахування уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – розпис видатків, з
урахуванням внесених змін. При формуванні
звіту є можливість вибору періоду врахування
уточнень;
Вибір фонду по якому формується звіт:
Можливість вибору типу формування звіту за
повною та скороченою класифікацією
Формування розпису по асигнуванням бюджету
та кредитуванню
За замовчуванням встановлюється
«Асигнування»
Можливість, за допомогою «галочок», вносити
певні зміни у форматі друку розпису видатків;
Кнопка виведення на друк Додатку 1 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих
бюджетів:

- річного розпису видатків (див.
приклад №12;
- зміни до річного розпису
видатків
- уточнений річний розпис
бюджету).
Кнопка виведення на друк Додатку 2 до порядку
казначейського обслуговування місцевих
бюджетів :
- помісячного розпису видатків
(див.приклад №13);
- зміни до помісячного розпису
видатків
- уточнений помісячний
розпис бюджету
Можливість друкування Додатку 1 без власних
надходжень (в разі проставляння «галочки»).

Приклад 12. Друкований вигляд річного розпису бюджету

Приклад 13. Друкований вигляд помісячного розпису бюджету

Видатки - майстер звіту розпис видатків
Інструмент дозволяє здійснювати друк розпису видатків відповідно до вказаних
параметрів з необхідним групуванням по кодах .

Малюнок 38 "Майстер побудови звіту розпис видатків"

Головною особливістю інструменту побудови звітів, полягає у самостійному виборі
параметрів по яким буде відбуватись формування звітів. Параметри по яким можливо
будувати звіт відображаються у лівому квадраті, список доступних параметрів наведений
нижче. Для побудови звіту по необхідним параметрам необхідно перенести параметр за
допомогою клавіш переносу у правий квадрат, опис елементів інтерфейсу побудови звіту
наведений нижче
Вибір типу розпису для побудови звіту:
1. Розпис – формування розпису
видатків, без урахування змін;
2.Уточнення – при формуванні звіту
розпис видатків не враховується. Звіт
формується на підставі довідок про
зміни до розпису. При формуванні звіту
є можливість вибору періоду
врахування уточнень ;

3.Розпис+Уточнення – розпис видатків, з
урахуванням внесених змін. При
формуванні звіту є можливість вибору
періоду врахування уточнень;
Вибір фонду по якому формується звіт:

Список доступних параметрів по яким
можливо будувати звіт «Розпис видатків
бюджету»

Список параметрів по яким буде
будуватись звіт «Розпис видатків
бюджету»

Кнопки перенесення обраного параметру
у правий квадрат.
Кнопки перенесення обраного параметру
у лівий квадрат.
Вибір коду відомчої класифікації . По
замовченню враховуються всі коди
доходів(пункт «Всі коди»).
Вибір коду програмної класифікації . По
замовченню враховуються всі коди
доходів(пункт «Всі коди»).
Вибір коду економічної класифікації .
По замовченню враховуються всі коди
доходів(пункт «Всі коди»).
Форма представлення розпису, річний ,
помісячний
Розпис сформується одночасно по
загальному і спеціальному фонду. При
виборі цього пункту, елемент вибору
фонду та форми представлення даних
стає недоступним.
Звіт розпис видатків за обраний період
місяців

Формування розпису по асигнуванням
бюджету та кредитуванню
За
замовчуванням
встановлюється
«Асигнування»
Побудова звіту за обраним параметрами.
Доступні параметри для побудови звіту розпис доходів бюджету:
№
з/п
1

2

Назва параметру

Роз’яснення

Групування по головних розпорядниках.
Наприклад:
Розпорядник (2-зн)
01 – апарат місцевої ради;
06 – орган з питань освіти і науки
Групування по одержувачах коштів.
Розпорядник (установи) Наприклад:
0101 – КП Житлокомунгосп
(4-зн)
0102 – КП АЗПСМ
0103 - ………….
Групування буде здійснено по кодах програмної
Програмна
класифікації.
класифікація (6-зн)
Наприклад :
0113240 – Інші заклади освіти
Групування буде здійснено за кодами бюджетних
Програмна
підпрограм.
Наприклад :
класифікація (70113242
– Інші заходи у сфері соціального захисту і
зн)(повна)
соціального забезпечення
Завдання (1-зн)
Економічна
класифікація (1-зн)

Групування буде здійснено з урахуванням завдань
бюджетних програм.
Групування розпису по 1 знаку економічної
класифікації бюджету. Наприклад: 2000 – поточні
видатки

Економічна
класифікація (2-зн)

Групування розпису по 2 знаках економічної
класифікації бюджету. Наприклад: 2100 – Оплата
праці і нарахування на заробітну плату

Економічна
класифікація (3-зн)

Групування розпису по3 знаках економічної
класифікації бюджету. Наприклад: 2110 – Оплата
праці

Економічна
класифікація (4-зн)
(повна)

Групування розпису по4 знаках економічної
класифікації бюджету. Наприклад: 2111 – Заробітна
плата

Скорочена економічна
(5000)

Скорочена економічна класифікація видатків
бюджету включає: оплату праці працівників
бюджетних установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та

перев'язувальні матеріали (код 1132), продукти
харчування (код 1133), оплату комунальних послуг та
енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти
населенню (код 1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою за кодом
5000 Інші видатки
Наглядний приклад побудови звіту за допомогою майстра наведено нижче. (Див.
Малюнок 13 та Приклад 14.

Малюнок 39 " Вигляд інтерфейсу з вибраними параметри для побудови звіту"

Приклад 14. Сформований вигляд уточненого помісячного розпису за вибраними параметрами, які наведені в
Малюнку 13.

4. Створення паспорту бюджетної програми
Видатки – паспорт бюджетної програми.
Для створення паспортів бюджетних програм необхідно відкрити відповідний
реєстр (Див. малюнок 14)

Малюнок 40 "Інтерфейс реєстру паспортів бюджетних програм"
Опис елементів:
Пошук створеного паспорта за кодами програмної
класифікації (фільтр).
Кнопка для створення нового паспорта бюджетної
програми.
Кнопка для редагування створених паспортів бюджетної
програми.
Кнопка для видалення паспорта бюджетної програми.

Для створення нової програми необхідно натиснути кнопку
після чого
відкриється інтерфейс створення паспорту бюджетних програм (Див. Малюнок 15

Малюнок 41 "Інтерфейс створення паспорту бюджетних програм"

Опис полів:
Номер та дата паспорту бюджетної
програми.
Вибір коду програмної класифікації по
якої буде створено паспорт
Можливість авто заповнення паспорту на
основі введених в програму ІПК
«Місцевий бюджет» планових показників
та заповнених форм бюджетних запитів.
Кнопка для початку створення нового
паспорту бюджетної програми.
Після натискання кнопки
програми (Див. Малюнок16).

відкриється інтерфейс Паспорту бюджетної

Розділ «Мета та підстави»

Малюнок 42 Інтерфейс розділу "Мета та підстави» паспорту бюджетної програми

Опис полів та елементів заповнення полів розділу «мета та підстава» створення
паспорта бюджетної програми:
Назва головного розпорядника коштів. Для
зручності додано можливість перенесення
назви з попереднього паспорта за
допомогою кнопки
Прописуються номери та дати наказів про
затвердження паспорта бюджетних програм
(Див.приклад Малюнок 16)
Прописується підстава для виконання
бюджетної програми. Для зручності додано
можливість перенесення з форм
бюджетного запиту за допомогою кнопки
Мета бюджетної програми може бути
перенесена з типового довідника за
допомогою кнопки
Кнопка для збереження ведених даних.
В разі проставляння «галочки» паспорт буде
надруковано в тис.грн.

Розділ «Видатки»

Малюнок 43 Інтерфейс розділу «Видатки» паспорту бюджетних програм

Опис полів та елементів заповнення полів розділу «Видатки» створення паспорта
бюджетної програми:
Номер рядка
Вибір коду програмної класифікації
по якій формується паспорт.
Вибір завдання програми
Обсяги запланованих видатків в
розрізі фондів бюджету
Кнопка автоматичного заповнення
розділу видатки з введених в іпк
«Місцевий бюджет» планових
показників видатків бюджету.
Кнопка для збереження ведених
даних.
В разі проставляння «галочки»
паспорт буде надруковано в тис.грн.

Розділ «»Показники».

Малюнок 44 Інтерфейс розділу «Показники» паспорту бюджетної програми

Опис полів та елементів заповнення полів розділу «Показники» створення
паспорта бюджетної програми:

Номер рядка
Вибір коду програмної класифікації
по якій формується паспорт.
Вибір завдання програми
Джерело взятої інформації для
заповнення (Н-д; штатний розпис,
фінансовий розрахунок і т,п,)
Обсяг запланованих коштів
Кнопки додавання, видалення
рядків та перевірки введених даних.
Кнопка автоматичного заповнення
даних з форм бюджетного запиту
введеного в іпк «Місцевий бюдже»
Кнопка перенесення даних з
аналогічного паспорту.
Кнопка для збереження ведених
даних.
В разі проставляння «галочки»
паспорт буде надруковано в тис.грн.

Розділ «Програми»

Малюнок 45 " Інтерфейс розділу «Програми» паспорту бюджетної програми

Опис полів та елементів заповнення полів розділу «Програми» створення паспорта
бюджетної програми:
Номер рядка
Код програми по якій створюється паспорт
бюджетної програми
Назва бюджетної програми
Обсяги запланованих видатків в розрізі фондів
бюджету
Кнопки додавання та видалення рядків
Кнопка для збереження ведених даних.
В разі проставляння «галочки» паспорт буде
надруковано в тис.грн.

Розділ «Контроль»

Малюнок 46 Інтерфейс розділу "Контроль" паспорту бюджетної програми

Після натискання кнопки
програма здійснить
перевірку заповнених показників (Див. Малюнок 20). Після натискання кнопки
активною стане кнопка «Друкувати» , що дасть можливість сформувати
форму для друку паспорту бюджетної програми (Див. Приклад 15 ,16)

Приклад 15. Сформований друкований вигляд 1 сторінки паспорту бюджетної програми

Приклад 16. Сформований друкований вигляд 2 сторінки паспорту бюджетної програми

5. ВИТЯГ З РОЗПИСУ
Видатки – витяг з розпису

Малюнок 47 "Інтерфейс для формування витягу з розпису (річний/помісячний)"

Опис полів та елементів заповнення для формування витягу з розпису:
Вибір типу розпису для побудови витягу:
1. Розпис – формування витягу з розпису
асигнувань, без урахування змін;
2.Уточнення – при формуванні витягу з
розпису асигнувань враховуються лише
уточнення. Звіт формується на підставі
довідок про зміни до розпису. При
формуванні звіту є можливість вибору
періоду врахування уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – витяг формується ,
з урахуванням внесених змін до бюджету.
При формуванні звіту є можливість
вибору періоду врахування уточнень;
Вибір фонду бюджету:
1 Загальний фонд
7 Інші кошти спеціального фонду
Вибір головного розпорядника по якому
буде формуватись витяг.
Формування витягу по асигнуванням
бюджету, наданню та поверненню
кредитів.
За замовчуванням встановлюється
«Асигнування»
Кнопка для формування Додатку 5 до
Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів «Витяг з річного
розпису асигнувань місцевих бюджетів (за
винятком надання кредитів з місцевих
бюджетів)»; «Витяг з річного розпису
витрат спеціального фонду місцевих

бюджетів з розподілом за видами
надходжень» ( при виборі фонду 7 «Інші
надходження спеціального фонду»).
Кнопка для формування Додатку 6 до
Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів «Витяг з помісячного
розпису асигнувань місцевих бюджетів (за
винятком надання кредитів з місцевих
бюджетів)»; «Витяг з помісячного розпису
спеціального фонду (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків» ( при виборі фонду
7 «Інші надходження спеціального
фонду»).

Приклад 17. Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів. (Друкований вигляд при виборі фонду 1
«Загальний фонд»)

Приклад 18. Витяг з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків).

Приклад 19. Витяг з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів. (Друкований вигляд
форми при виборі фонду 1 "Загальний фонд"

Приклад 20 Витяг з річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами
надходжень. (Друкований вигляд форми при виборі фонду7 "Інші надходження спеціального фонду").

6. КОШТОРИС
Видатки- кошторис

Довідково

Витяг з Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
затвердженого наказом МФУ від 23.08.2012 № 938
Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам
Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п'яти робочих
днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду
місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів),
плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання
кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників
спеціального фонду кошторису.

Малюнок 48 Інтерфейс для формування кошторису.

Опис полів та елементів :
Дата затвердження кошторису
Вибір типу розпису для побудови витягу:
1. Розпис – формування кошторису без урахування
внесених змін до розпису видатків бюджету;
2.Розпис+Уточнення – Формування кошторису з
урахуванням внесених змін до бюджету. При
формуванні звіту є можливість вибору періоду

врахування уточнень:
Вибір головного розпорядника по якому будуть
створюватись кошториси;
Вибір коду програмної класифікації для створення
кошторису
Вибір можливостей формування кошторису в грн..
або в тис.грн.
Формування зведеного кошторису (в разі
проставляння «галочки»)
Вибір окремих параметрів при формуванні форми
для друку кошторисів
Кнопка формування друкованої форми кошторису
Сформовані друковані форми кошторису та зведеного кошторису відображено у
прикладах 21,22.

Приклад 21. Сформований вигляд друкованої форми Кошторису

Приклад 22. Сформований вигляд друкованої форми зведеного кошторису

Зведений кошторис (Див. Приклад 22) сформованого з наступними вибраними
параметрами:

,
.

7. ПЛАН АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки – план асигнувань загального фонду

Малюнок 49 Інтерфейс створення плану асигнувань загального фонду бюджету

Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження плану асигнувань
Вибір типу розпису для побудови витягу:
1. Розпис – формування плану асигнувань
без урахування внесених змін до розпису
видатків бюджету;
2.Розпис+Уточнення – Формування плану
асигнувань з урахуванням внесених змін до
бюджету. При формуванні звіту є
можливість вибору періоду врахування

уточнень:
Вибір головного розпорядника по якому
будуть створюватись плани асигнувань;
Вибір коду програмної класифікації для
створення плану асигнувань
Можливість вибору типу формування
документу за повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена економічна
класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних
установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код 1132),

продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код
1160), поточні трансферти населенню (код
1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою
за кодом 5000 Інші видатки
Вибір можливостей формування плану
асигнувань в грн.. або в тис.грн.
Формування зведеного плану асигнувань (в
разі проставляння «галочки»)
Вибір окремих параметрів при формуванні
друкованої форми плану асигнувань
Кнопка формування друкованої форми
плану асигнувань
Для наглядного перегляду створених друкованих форм асигнувань загального фонду
Див. приклад 23, 24.

Приклад 23. Друкованої вигляд форми плану асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету) загального фонду. (Документ може бути сформовано з
урахуванням та без урахування довідок про зміни до розпису бюджету, за повною та
скороченою(5000) економічною класифікацією).

Приклад 24 Друкований вигляд зведеної форми плану асигнувань (за винятком
надання кредитів з бюджету) загального фонду. (Документ може бути сформовано з
урахуванням та без урахування довідок про зміни до розпису бюджету, за повною та
скороченою(5000) економічною класифікацією).

8. ПЛАН СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки – план спеціального фонду

Малюнок 50 Інтерфейс створення плану спеціального фонду
Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження плану спеціального
фонду бюджету
Вибір типу розпису для побудови витягу:
1. Розпис – формування плану спеціального
фонду бюджету без урахування внесених
змін до розпису видатків бюджету;

2.Розпис+Уточнення – Формування плану
спеціального фонду бюджету з урахуванням
внесених змін до бюджету. При
формуванні звіту є можливість вибору
періоду врахування уточнень:

Вибір головного розпорядника по якому
будуть створюватись плани спеціального
фонду бюджету;
Вибір коду програмної класифікації для
створення плану спеціального фонду
бюджету
Можливість вибору типу формування
документу за повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена економічна
класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних
установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код 1132),
продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код
1160), поточні трансферти населенню (код
1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою
за кодом 5000 Інші видатки
Вибір можливостей формування плану
спеціального фонду бюджету в грн.. або в
тис.грн.
Формування зведеного плану спеціального
фонду бюджету (в разі проставляння
«галочки»)
Вибір окремих параметрів при формуванні
форми для друку плану спеціального фонду
бюджету
Кнопка формування друкованої форми
плану спеціального фонду бюджету
Для наглядного перегляду створених друкованих форм плану спеціального фонду
бюджету Див. приклад 25, 26.

Приклад 25. Друкованої вигляд форми плану спеціального фонду бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків. (Документ може бути
сформовано з урахуванням та без урахування довідок про зміни до розпису бюджету, за
повною та скороченою(5000) економічною класифікацією).

Приклад 26. Друкованої вигляд зведеної форми плану спеціального фонду бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків. (Документ може
бути сформовано з урахуванням та без урахування довідок про зміни до розпису бюджету, за
повною та скороченою(5000) економічною класифікацією).

9. ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
КОШТОРИСУ
Видатки – зведення показників спец. фонду

Малюнок 51 Інтерфейс створення друкованої форм зведення показників
спеціального фонду
Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження плану спеціального
фонду бюджету
Вибір типу розпису для побудови зведення
показників спеціального фонду кошторису:
1. Розпис – формування зведення
показників спеціального фонду кошторису
без урахування внесених змін до розпису
видатків бюджету;
2.Уточнення – при формуванні зведення
розпис видатків не враховується. Зедення
формується на підставі довідок про зміни
до розпису. При формуванні зведення є
можливість вибору періоду врахування
уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – Формування
зведення показників спеціального фонду
кошторису з урахуванням внесених змін до
бюджету. При формуванні звіту є
можливість вибору періоду врахування

уточнень:
Вибір головного розпорядника по якому
будуть створюватись зведення показників
спеціального фонду кошторису;

Вибір коду програмної класифікації по
якому буде створено зведення показників
спеціального фонду кошторису
Вибір окремих параметрів при формуванні
форми для друку зведення показників
спеціального фонду кошторису
Кнопка формування друкованої форми
зведення показників спеціального фонду
кошторису
Для наглядного перегляду створеної друкованої форм зведення показників спеціального
фонду Див. приклад 27.

Приклад 27. Друкована форма зведення показників спеціального фонду кошторису
(Документ може бути сформовано на підставі даних розпису бюджету, уточнень бюджету за
вибраний період, а також розпису бюджету з урахуванням внесених змін за вибраний
період).

9.1

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО
ФОНДУ КОШТОРИСУ (КАЗНАЧЕЙСТВО)
Видатки – зведення пок. Спец.фонду (казначейство)

Інструмент створено для побудови форми Додатку 8 «Зведення показників
спеціального фонду» до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Див. Малюнок 26.

Малюнок 52 Інтерфейс "Зведення показників спеціального фонду кошторису,
казначейство"
Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження плану спеціального
фонду бюджету
Вибір типу розпису для побудови зведення
показників спеціального фонду кошторису:
1. Розпис – формування зведення
показників спеціального фонду кошторису
без урахування внесених змін до розпису
видатків бюджету;
2.Уточнення – при формуванні зведення
розпис видатків не враховується. Зедення
формується на підставі довідок про зміни
до розпису. При формуванні зведення є
можливість вибору періоду врахування
уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – Формування
зведення показників спеціального фонду
кошторису з урахуванням внесених змін до
бюджету. При формуванні звіту є
можливість вибору періоду врахування

уточнень:
Вибір головного розпорядника по якому
будуть створюватись зведення показників
спеціального фонду кошторису;
Вибір коду програмної класифікації по
якому буде створено зведення показників
спеціального фонду кошторису

Вибір окремих параметрів при формуванні
форми для друку зведення показників
спеціального фонду кошторису
Кнопка формування друкованої форми
зведення показників спеціального фонду
кошторису

Для наглядного перегляду створеної друкованої форм зведення показників спеціального
фонду (Додаток 8) Див. Приклад 28.

Приклад 28. Друкована форма зведення показників спеціального фонду (Додаток 8 до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів).

10.

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ

10.1 Видатки – розподіл показників – зведених кошторисів (Додаток 8)
Інструмент призначений для формування розподілу показників зведених бюджетів
(Додаток 9 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів). Див .
Малюнок 27.

Малюнок 53 Інтерфейс створення показників зведених кошторисів

Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження розподілу показників
зведених кошторисів
Вибір типу розпису для побудови розподілу
показників зведених кошторисів:
1. Розпис – формування розподілу
показників зведених кошторисів без
урахування внесених змін до розпису
видатків бюджету;
2.Розпис+Уточнення – Формування
розподілу показників зведених кошторисів з
урахуванням внесених змін до бюджету.
При формуванні звіту є можливість
вибору періоду врахування уточнень:

Вибір головного розпорядника по якому
буде створюватись розподіл показників
зведених кошторисів;
Вибір окремих параметрів при формуванні
форми для друку розподілу показників
зведених кошторисів
Кнопка формування друкованої форми
розподілу показників зведених кошторисів
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми розподілу показників зведених
кошторисів (Додаток 9) Див. приклад 29.

Приклад 29 Друкований вигляд створеного розподілу показників зведених
кошторисів . (Документ може бути сформовано з урахуванням та без урахування довідок
про зміни до розпису бюджету)

10.2 Видатки – розподіл показників – зведених планів асигнувань загального
фонду (Додаток 9)

Інструмент призначений для формування розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (Додаток 10 до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів). Див. Малюнок 28.

Малюнок 54 Інтерфейс створення розподілу показників зведених планів асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів
Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження розподілу показників
зведених планів асигнувань загального
фонду
Вибір типу розпису для побудови
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду:
1. Розпис – формування розподілу
показників зведених планів асигнувань
загального фонду без урахування внесених
змін до розпису видатків бюджету;
2.Уточнення – при формуванні розподілу
розпис видатків не враховується. Розподіл
формується на підставі довідок про зміни
до розпису. При формуванні зведення є
можливість вибору періоду врахування
уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – Формування
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду з урахуванням
внесених змін до бюджету. При
формуванні звіту є можливість вибору
періоду врахування уточнень:

Вибір головного розпорядника по якому
буде створюватись розподіл показників
зведених планів асигнувань загального
фонду;

Можливість вибору типу формування
документу за повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена економічна
класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних
установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код 1132),
продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код
1160), поточні трансферти населенню (код
1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою
за кодом 5000 Інші видатки
Кнопка формування друкованої форми
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми розподілу показників зведених
планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (Додаток 10) Див. Приклад 30.

Приклад 30 Друкований вигляд створеного розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (Документ може бути сформовано на
підставі даних розпису бюджету, уточнень бюджету за вибраний період, а також розпису
бюджету з урахуванням внесених змін за вибраний період, за повною та

скороченою(5000) економічною класифікацією. По замовчуванню документ
формується за скороченою(5000) класифікацією ).

10.3 Видатки – розподіл показників – розподіл показників зведених планів
спеціального фонду
Інструмент призначений для формування розподілу показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних

установ та відповідних видатків) (Додаток 10 до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів). Див. Малюнок 29.

Малюнок 55 Інтерфейс для створення розподілу показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів
Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження розподілу показників
зведених планів спеціального фонду
місцевих бюджетів
Вибір типу розпису для побудови
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів:
1. Розпис – формування розподілу
показників зведених планів спеціального
фонду місцевих бюджетів без урахування
внесених змін до розпису видатків
бюджету;
2.Уточнення – при формуванні розподілу
розпис видатків не враховується. Розподіл
формується на підставі довідок про зміни
до розпису. При формуванні зведення є
можливість вибору періоду врахування
уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – Формування
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів з
урахуванням внесених змін до бюджету.
При формуванні звіту є можливість
вибору періоду врахування уточнень:

Вибір головного розпорядника по якому
буде створюватись розподіл показників
спеціального фонду місцевих бюджетів;
Можливість вибору типу формування
документу за повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена економічна
класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних
установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код 1132),
продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код
1160), поточні трансферти населенню (код
1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою
за кодом 5000 Інші видатки
Кнопка формування друкованої форми
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду місцевих бюджетів.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми розподілу показників зведених
планів спеціального фонду місцевих бюджетів (Додаток 10) Див. Приклад 31.

Приклад 31 Друкований вигляд форми розподілу показників спеціального фонду
місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків). (Документ може бути сформовано на підставі даних розпису
бюджету, уточнень бюджету за вибраний період, а також розпису бюджету з урахуванням
внесених змін за вибраний період, за повною та скороченою(5000) економічною

класифікацією. По замовчуванню документ формується за скороченою(5000)
класифікацією ).

10.4 Видатки – розподіл показників - розподіл показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду

Інструмент призначений для формування розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів на (Додаток 10 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів). Див. Малюнок.30

Малюнок 56 Інтерфейс для створення розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального
фонду

Опис полів та елементів таблиці:
Дата затвердження розподілу показників
надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів
Вибір типу розпису для побудови
розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів:
1. Розпис – формування розподілу
показників зведених планів надання
кредитів із загального фонду місцевих
бюджетів без урахування внесених змін до
розпису видатків бюджету;
2.Уточнення – при формуванні розподілу
розпис видатків не враховується. Розподіл
формується на підставі довідок про зміни
до розпису. При формуванні зведення є
можливість вибору періоду врахування
уточнень ;
3.Розпис+Уточнення – Формування
розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів з урахуванням внесених
змін до бюджету. При формуванні звіту є
можливість вибору періоду врахування

уточнень:

Вибір головного розпорядника по якому
буде створюватись розподіл показників
надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів;
Можливість вибору типу формування
документу за повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена економічна
класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних
установ (код 1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120), медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код 1132),
продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код
1160), поточні трансферти населенню (код
1340). Решта економічних категорій
видатків відображаються загальною сумою
за кодом 5000 Інші видатки
Кнопка формування друкованої форми
розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду
місцевих бюджетів.
Форму бланку, за яким буде сформовано розподіл показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів (Додаток 10), наведено нижче:

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих
бюджетів на 20__ рік
Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _________

__________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)
Рівень
Код
КЕКВ/К Усьо
У тому числі за місяцями
розпорядн програмн КК го на січе лют березе квіте траве черве липе серпе вересе жовте листоп груде
ика
ої
рік нь ий
нь
нь
нь
нь
нь
нь
нь
нь
ад
нь
бюджетни класифіка
х коштів
ції
видатків
та
кредитува
ння
(КПКВК)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів
________________
___________
_________________
__________
_______________
_
(код території)
(найменування
(код
(код органу
(найменування
Казначейства)
розпорядника
розпорядника
органу
бюджетних коштів)
бюджетних
Казначейства)
коштів)

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

11.

____________

_____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ

11.1 Видатки - реєстр змін розподілу показників – реєстр змін розподілу
показників зведених кошторисів
Інструмент призначений для формування Реєстру змін розподілу показників зведених
кошторисів (Додаток 14 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів).
Див . Малюнок 32.

Малюнок 57 Інтерфейс створення реєстру змін розподілу показників зведених
кошторисів
Опис елементів та полів таблиці:
Вибір періоду уточнень які
будуть враховані при
створенні реєстру змін
розподілу показників зведених
кошторисів
Вибір головного розпорядника
по якому буде створено реєстр
змін
Номер та дата реєстру змін

Вибір окремих параметрів при
формуванні форми для друку
реєстру змін
Кнопка формування
друкованої форми реєстру змін
розподілу показників зведених
кошторисів.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми реєстру змін розподілу
показників зведених кошторисів (Додаток 14) Див. Приклад 32.

Приклад 32. Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених
кошторисів.

11.2 Видатки - реєстр змін розподілу показників – реєстр змін зведення
показників спеціального фонду.
Інструмент призначений для змін зведення показників спеціального фонду
(Додаток 16 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів). Див.
Малюнок 33

Малюнок 58 Інтерфейс створення реєстру змін зведення показників спеціального фонду
. Опис елементів та полів таблиці:
Вибір періоду уточнень які
будуть враховані при
створенні реєстру змін
зведення показників
спеціального фонду
Вибір головного розпорядника
по якому буде створено реєстр
змін
Вибір коду програмної
класифікації по якому буде
створено реєстр змін зведення
показників спеціального
фонду
Номер та дата реєстру змін
Вибір окремих параметрів при
формуванні форми для друку
реєстру змін зведення
показників спеціального
фонду
Кнопка формування
друкованої форми реєстру змін
зведення показників
спеціального фонду.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми реєстру змін зведення
показників спеціального фонду (Додаток 16) Див. Приклад 33.

Приклад 33. Друкований вигляд реєстру змін зведення показників спеціального
фонду.

11.3 Видатки - реєстр змін розподілу показників – зведених планових
асигнувань загального фонду
Інструмент призначений для формування Реєстру змін розподілу показників
зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання
кредитів з місцевих бюджетів) (Додаток 15 до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів). Див. Малюнок 34

Малюнок 59 Інтерфейс створення реєстру змін показників зведених планів асигнувань загального фонду
. Опис елементів та полів таблиці:
Вибір періоду уточнень які
будуть враховані при
створенні реєстру змін

розподілу показників зведених
планів асигнувань загального
фонду місцевих бюджетів
Вибір головного розпорядника
по якому буде створено реєстр
змін
Вибір коду програмної
класифікації по якому буде
створено реєстр змін
розподілу показників зведених
планів асигнувань загального
фонду місцевих бюджетів
Можливість вибору типу
формування документу за
повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена
економічна класифікація
видатків бюджету включає:
оплату праці працівників
бюджетних установ (код
1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120),
медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код
1132), продукти харчування
(код 1133), оплату
комунальних послуг та
енергоносіїв (код 1160),
поточні трансферти населенню
(код 1340). Решта економічних
категорій видатків
відображаються загальною
сумою за кодом 5000 Інші
видатки
Номер та дата реєстру змін
Кнопка формування
друкованої форми реєстру змін
розподілу показників зведених
планів асигнувань загального
фонду місцевих бюджетів.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми реєстру змін розподілу
показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком
надання кредитів з місцевих бюджетів (Додаток 15) Див. Приклад 34.

Приклад 34 Друкований вигляд реєстру змін розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з
місцевих бюджетів). Документ може бути формується за повною та
скороченою(5000) економічною класифікацією. По замовчуванню документ
формується за повною класифікацією .

11.4 Видатки - реєстр змін розподілу показників – зведених планових
асигнувань спеціального фонду
Інструмент призначений для формування Реєстру змін розподілу показників
зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних
надходжень бюджетних) Додаток 15 до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів). Див. Малюнок 35

Малюнок 60 Інтерфейс створення реєстру змін розподілу показників зведених планів асигнувань спеціального
фонду місцевих бюджетів

. Опис елементів та полів таблиці:
Вибір періоду уточнень які
будуть враховані при
створенні Реєстру змін
розподілу показників зведених
планів асигнувань
спеціального фонду місцевих
бюджетів
Вибір головного розпорядника
по якому буде створено реєстр
змін
Вибір коду програмної
класифікації по якому буде
створено Реєстру змін
розподілу показників зведених
планів асигнувань
спеціального фонду місцевих
бюджетів
Можливість вибору типу
формування документу за
повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена
економічна класифікація
видатків бюджету включає:
оплату праці працівників
бюджетних установ (код
1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120),
медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код
1132), продукти харчування
(код 1133), оплату
комунальних послуг та
енергоносіїв (код 1160),
поточні трансферти населенню
(код 1340). Решта економічних
категорій видатків
відображаються загальною
сумою за кодом 5000 Інші
видатки
Номер та дата реєстру змін
Кнопка формування
друкованої форми Реєстру
змін розподілу показників
зведених планів асигнувань
спеціального фонду місцевих
бюджетів.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми Реєстру змін розподілу
показників зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за
винятком власних надходжень бюджетних) (Додаток 15) Див. Приклад 35.

Приклад 35 Друкований вигляд Реєстру змін розподілу показників зведених планів
асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень
бюджетних). Документ може бути формується за повною та скороченою(5000)
економічною класифікацією. По замовчуванню документ формується за повною
класифікацією .

11.5 Видатки - реєстр змін розподілу показників – зведених планів
надання кредитів із заг.фонду
Інструмент призначений для формування Реєстру змін розподілу показників
зведених планів надання кредитів із загального фонду Додаток 15 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів). Див. Малюнок 36.

Малюнок 61 Інтерфейс створення реєстру змін показників зведених планів надання
кредитів із загального фонду місцевого бюджету
Опис елементів та полів таблиці:

Вибір періоду уточнень які
будуть враховані при
створенні створення реєстру
змін показників зведених
планів надання кредитів із
загального фонду місцевого
бюджету
Вибір головного розпорядника
по якому буде створено реєстр
змін
Вибір коду програмної
класифікації по якому буде
створено реєстр змін
показників зведених планів
надання кредитів із загального
фонду місцевого бюджету
Можливість вибору типу
формування документу за
повною та скороченою
класифікацією
Довідково: Скорочена
економічна класифікація
видатків бюджету включає:
оплату праці працівників
бюджетних установ (код
1110), нарахування на
заробітну плату (код 1120),
медикаменти та
перев'язувальні матеріали (код
1132), продукти харчування
(код 1133), оплату
комунальних послуг та
енергоносіїв (код 1160),
поточні трансферти населенню
(код 1340). Решта економічних
категорій видатків
відображаються загальною
сумою за кодом 5000 Інші
видатки
Номер та дата реєстру змін
Кнопка формування
друкованої форми створення
реєстру змін показників
зведених планів надання
кредитів із загального фонду
місцевого бюджету.

12. ЛІМІТНА ДОВІДКА

Видатки – лімітна довідка
Інструмент дозволяє формувати лімітну довідку на основі планових показників розпису
видатків як при затвердженні розпису видатків так і з урахуванням внесених змін до
розпису. Див. Малюнок 36.
Для довідки:
Відповідно до п. 27 Постанови КМУ № 228 від 28.02.2002 року із змінами «Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ»,
лімітна довідка про бюджетні
асигнування - це документ, який містить затверджені бюджетні призначення
(встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники,
що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається
відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органом, головним розпорядником. Показники лімітної довідки доводяться до
відома головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів
кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення
показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім
планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання
бюджетних коштів.
Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.

Малюнок 62 Інтерфейс створення лімітної довідки про бюджетні асигнування та
кредитування.
Опис елементів та полів таблиці:
Дата затвердження лімітної
довідки про бюджетні
асигнування та кредитування

Вибір типу розпису для
побудови лімітної довідки про
бюджетні асигнування та
кредитування:
1. Розпис – формування лімітної
довідки про бюджетні
асигнування та
кредитування:без урахування
внесених змін до розпису
видатків бюджету;
2.Розпис+Уточнення –
Формування лімітної довідки
про бюджетні асигнування та
кредитування з урахуванням
внесених змін до бюджету. При
формуванні звіту є можливість
вибору періоду врахування
уточнень:

Вибір головного розпорядника
по якому буде створено лімітну
довідку
Вибір коду програмної
класифікації по якому буде
створено лімітну довідку про
бюджетні асигнування та
кредитування
Кнопка формування друкованої
форми лімітної довідки про
бюджетні асигнування та
кредитування.
Для наглядного перегляду створеної друкованої форми лімітної довідки про
бюджетні асигнування та кредитування Див. Приклад 36.

Приклад 36. Друкована форма лімітної довідки про бюджетні асигнування та
кредитування. (Документ може бути сформований на підставі планових показників
розпису бюджету та розпису бюджету з урахуванням змін за вибраний період)

13.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ
КОШТІВ

Видатки – розпорядження про виділення коштів

Малюнок 63 Інтерфейс "Реєстр розпоряджень на фінансування"

Інструмент призначений для формування розпорядження про виділення коштів загального
фонду місцевих бюджетів та розпорядження про виділення коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів.
Опис елементів таблиці:
Кнопка для створення нового розпорядження
Кнопка для перегляду існуючих розпоряджень в реєстрі
(списку) розпоряджень
Кнопка для редагування створених розпоряджень
Кнопка для видалення створених розпоряджень
Кнопка вибору параметрів для друку реєстру
розпоряджень.

13.1 Створення нового розпорядження
13.1.1. Створення нового розпорядження про виділення коштів з
загального фонду
Для створення нового розпорядження необхідно натиснути кнопку
після чого відкривається вікно з параметрами створення розпорядження. Див.Малюнок 38

Малюнок 64 Інтерфейс створення нового розпорядження
Опис елементів таблиці:
Номер
та
розпорядження

дата

створення

Вибір

фонду

бюджету

Вибір котлового рахунку
з якого
проводиться
фінансування.
При
натисканні кнопки
можливість
вибору з
котлових рахунків.
Кнопка
переходу
до
розпорядження (заповнення
параметрів розпорядження).

з’явиться
довідника
створення
основних

Після введення необхідних значень та вибору котлового рахунку з якого буде
проводитись фінансування, необхідно натиснути кнопку
, після чого
відкривається вікно для заповнення основних параметрів розпорядження. Див. Малюнок
39.

Малюнок 65 Інтерфейс створення розпорядження про виділення коштів
Опис полів та елементів таблиці:
Вибір котлового рахунку з якого
проводиться фінансування. При

натисканні кнопки
з’явиться
можливість вибору з довідника
котлових рахунків.
Номер
та
дата
створення
розпорядження
Номер рядка
Вибір коду головного розпорядника
по якому створюється
розпорядження.
Вибір коду програмної класифікації
Вибір завдання програми
Вибір коду економічної класифікації
видатків.
Вибір особового/реєстраційного
рахунку на який буде проводитись
перерахування коштів . При
натисканні кнопки
з’явиться
можливість вибору з довідника
рахунків.
Сума фінансування
Підстава проведення фінансування
Кнопка додавання нового рядка
Кнопка видалення рядка
Автоматична перевірка введених
даних
Кнопка, яка дає можливість авто
заповнення розпорядження з реєстру
фінансових зобов’язань. (Приклад
авто заповнення описано в розділі
15, Див.Малюнок 57).
Кнопка редагування внесених даних
Кнопка збереження внесених даних
розпорядження
Кнопка виведення на друк
розпорядження
Кнопка експорту (формування)
розпорядження на носій (флешку)
Примітка: Зверніть увагу, з правої сторони, на панелі створення розпорядження
Див.Малюнок 39, міститься повна інформація щодо обсягу планових показників
бюджету, розміру проведеного фінансування та залишку асигнувань по коду
програмної класифікації по якому проводиться фінансування. Інформацію наведено
з метою здійснення оперативного контролю.
При натисканні кнопки
з’явиться панель для вибору формату для
друку. Див.Малюнок 40 . Розпорядження може бути надруковано в альбомному або
книжному форматах. Друкована форма розпорядження (Додаток 17) відображена на
прикладі 37.

Малюнок 66 Інтерфейс вибору формату для друку розпорядження (

Кнопка "формування
розпорядження передача до спеціального фонду не активна").

Приклад 37 Друкований вигляд розпорядження про виділення коштів із загального фонду (Книжний формат)
Для експорту розпорядження на змінний носій (флешку) необхідно натиснути кнопку
, після чого з’явиться вікно Див. Малюнок 41, та натиснути на кнопку
та у вікні, що з’явиться
Див.Малюнок 42 вибрати носій для запису та натиснути кнопку
після чого має
з’явитись повідомлення про успішне збереження DBF файлу. Див. Малюнок 43

Малюнок 67 Інтерфейс експорту розпорядження

Малюнок 68 Інтерфейс для вибору носія при експорті розпорядження

Малюнок 69 Повідомлення про успішний експорт (створення DBF файлу)
розпорядження.

13.1.2. Створення нового розпорядження про виділення коштів з
спеціальногофонду за рахунок коштів, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Для створення зазначеного розпорядження необхідно в інтерфейсі створення
розпорядження, Див.Малюнок44, вибрати фонд бюджету:
;
в полі
вибрати котловий рахунок спеціального фонду
(Кошти ЗФМБ до СФМБ) 3152*208400***;

в полі наведеному нижче поставити «Галочку»;

в полі
вибрати рахунок загального фонду з якого кошти будуть
передаватись до бюджету розвитку (спеціального фонду);
в полі
в полі

прописати транзитний рахунок 3261**********
прописати транзитний рахунок 3262**********

Транзитні рахунки 3261, 3262 мають бути прописані в Довіднику котлових рахунків
(Довідники – Довідник котлових рахунків).

Малюнок 70 Інтерфейс створення розпорядження про виділення коштів з спеціального фонду за рахунок коштів,
що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Після вибору усіх параметрів необхідно натиснути кнопку
з’явиться заповнити усі необхідні параметри. Див Малюнок 45.

та у вікні що

Малюнок 71 Інтерфейс заповнення основних параметрів для створення
розпорядження про виділення коштів з спеціального фонду за рахунок коштів, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Опис полів та елементів таблиці:

Номер та дата розпорядження
Номер рядка
Вибір коду головного розпорядника
коштів по якому формується паспорт.
Вибір коду програмної класифікації
Вибір завдання програми
Вибір коду економічної класифікації
видатків.
Вибір особового/реєстраційного
рахунку на який буде проводитись
перерахування коштів . При
натисканні кнопки
з’явиться
можливість вибору з довідника
рахунків.
Сума фінансування
Підстава проведення фінансування
Кнопка додавання нового рядка
Кнопка видалення рядка

Автоматична перевірка введених
даних
Кнопка, яка дає можливість авто
заповнення розпорядження з реєстру
фінансових зобов’язань.
Кнопка редагування внесених даних
Кнопка збереження внесених даних
розпорядження
Кнопка виведення на друк
розпорядження
Кнопка експорту (формування)
розпорядження на носій (флешку)

При натисканні кнопки

з’явиться панель для вибору формату для друку

Див.Малюнок 46 . При натисканні кнопок
буде надруковано Розпорядження ( Додаток 24) відповідно
книжний або альбомний формат (Див. Приклад 38);

При натисканні кнопки
(Додаток 31). Див Приклад 39.

буде надруковано Розпорядження

Малюнок 72 Інтерфейс вибору формату для друку розпорядження ( Кнопка
"формування розпорядження передача до спеціального фонду - активна").

Приклад 38 Друкована альбомна форма Розпорядження про виділення коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів (Додаток 24)

Приклад 39 Друкована форма Розпорядження про виділення коштів загального
(спеціального фонду місцевих бюджетів для коштів що передаються із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Експорт зазначеного розпорядження проводиться аналогічно розпорядженню
про виділення коштів із загального фонду (Додаток 17) та описано вище.

14.
Видатки – розподіл.

РОЗПОДІЛ

Інструмент створено з метою побудови Розподілу виділених асигнувань (Додаток
23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Див.Малюнок47.

Малюнок 73 Інтерфейс "Розподіл видатків"

Опис елементів таблиці:
Кнопка для створення нового розподілу
виділених асигнувань
Кнопка для перегляду існуючого
розподілу виділених асигнувань в реєстрі
(списку)
Кнопка для редагування створеного
розподілу виділених асигнувань
Кнопка для видалення створеного
розподілу виділених асигнувань

Після натискання кнопки

інтерфейс створення розподілу. Див.Малюнок48

Малюнок 74 Інтерфейс створення

розподілу

Опис елементів таблиці:
Номер та дата створення розпорядження

Вибір фонду бюджету
Вибір рахунку
Кнопка створення розподілу

Після заповнення параметрів та натискання кнопки
заповнення основних параметрів розподілу. Див.Малюнок 49.

з’явиться панель для

Малюнок 75 Інтерфейс заповнення основних параметрів для створення розподілу
виділених асигнувань.
Опис полів та елементів таблиці:
Номер рядка
Вибір коду одержувача коштів по якому
формується розподіл.
Одержувачам коштів присвоюється 4значний код. Н-д; 0101 КП
«Житлокомунгосп»
Вибір коду програмної класифікації
Вибір завдання програми

Вибір коду економічної класифікації
видатків.
Вибір особового/реєстраційного рахунку
на який буде проводитись перерахування
коштів . При натисканні кнопки
з’явиться можливість вибору з довідника
рахунків.
Сума фінансування
Підстава проведення фінансування
Кнопка додавання нового рядка
Кнопка видалення рядка
Автоматична перевірка введених даних
Кнопка редагування внесених даних
Кнопка збереження внесених даних
розпорядження
Кнопка виведення на друк розпорядження
Кнопка експорту (формування)
розпорядження на носій (флешку)

Після натискання кнопки

з’явиться панель для обрання форми друку. При

натисканні кнопки
буде надруковано розподіл відділених
бюджетних асигнувань (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів бюджетних асигнувань). Див.приклад40.

При натисканні кнопки
буде надруковано розподіл
відділених бюджетних асигнувань по установах (додаток 23 до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів бюджетних асигнувань). Див.приклад41

Малюнок 76 Інтерфейс друку розпорядження

Приклад 40 Друкований вигляд розпорядження про виділення бюджетних
асигнувань (Додаток 23)

Приклад 41 Друкований вигляд розпорядження про виділення бюджетних
асигнувань (по установах)
Для експорту розподілу на змінний носій (флешку) необхідно натиснути кнопку
, після чого з’явиться вікно Див. Малюнок 51, та натиснути на кнопку
.
У вікні, що з’явиться Див.Малюнок 52 вибрати носій для запису та натиснути кнопку
після чого має з’явитись повідомлення про успішне збереження DBF файлу. Див.
Малюнок 53.

Малюнок 77

Інтерфейс експорту розподілу

Малюнок 78 Інтерфейс для вибору носія при експорті розпорядження

Малюнок 79 Інтерфейс повідомлення про успішний експорт (створення DBF файлу)

15. ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ
Видатки – заявка на фінансування.
Інтерфейс реєстру заявок на фінансування зображено на малюнку

Малюнок 80 Інтерфейс реєстру заявок на фінансування

Опис елементів таблиці:
Кнопка для створення заявки на
фінансування
Кнопка для перегляду існуючої заявки на
фінансування в реєстрі (списку)
Кнопка для редагування заявки на
фінансування
Кнопка для видалення заявки на
фінансування

Для створення заявки необхідно натиснути кнопку
після чого
відкривається вікно для вибору параметрів створення заявки на фінансування. Див
Малюнок 55.

Малюнок 81 Інтерфейс створення заявки

Після заповнення необхідних параметрів та натискання кнопки
відкриється
інтерфейс для заповнення основних параметрів для формування заявки на фінансування.
Див. Малюнок 56

Малюнок 82 Інтерфейс для заповнення основних параметрів заявки на фінансування
Примітка: Зверніть увагу, з правої сторони, на панелі створення заявки на
фінансування Див.Малюнок 56, міститься повна інформація щодо обсягу планових
показників бюджету, розміру проведеного фінансування та залишку асигнувань по
коду програмної класифікації по якому формується заявка на фінансування.
Інформацію наведено з метою здійснення оперативного контролю.

Опис полів та елементів таблиці:
Номер та дата створення заявки
Номер рядка
Вибір коду головного розпорядника
коштів по якому формується заявка
Вибір коду програмної класифікації
Вибір завдання програми
Вибір коду економічної класифікації
видатків.
Сума замовлених коштів на
фінансування
Обсяг залишку асигнувань на період
Розмір залишку коштів на реєстраційному
рахунку.

Обсяг зареєстрованих фінансових
зобов’язань (за даними казначейського
звіту)
Підстава проведення фінансування
Кнопка додавання нового рядка
Кнопка видалення рядка
Автоматична перевірка введених даних
Кнопка, яка дає можливість авто
заповнення заявки з реєстру фінансових
зобов’язань. Див. Малюнок 57.
Кнопка редагування внесених даних
Кнопка збереження внесених даних
розпорядження
Кнопка виведення на друк заявки

Малюнок 83 Інтерфейс автозаповнення заявки на фінансування з реєстру
фінансових зобов’язань
Для авто заповнення заявки на фінансування необхідно натиснути кнопку
.
На панелі що відкриється (Див.Малюнок 57) відмітити за допомогою «галочки» необхідне
фінансове зобов’язання та натиснути кнопку

.

При натисканні кнопки
Див.Приклад 42.

на екран буде виведено друковану форму заявки.

Приклад 42 Друкований вигляд заявки на фінансування

16.

ЗАЛИШКИ АСИГНУВАНЬ

Видатки – залишки асигнувань – аналіз залишки асигнувань.
Інструмент призначений для формування аналізів про залишки бюджетних
асигнувань, в розрізі відомчої, програмної та економічної класифікації.
Приклад формування залишку асигнувань за період відображено на Малюнку 58.
Для формування аналізу використовуються показники профінансованих
видатків(розпоряджень на фінансування).

Малюнок 84 Інтерфейс аналізу залишків асигнувань

Опис полів та елементів таблиці:
Вибір дати, на яку проводиться аналіз
Вибір фонду бюджету по якому буде проведено
аналіз фінансування
Період проведення аналізу (з початку року та за
місяць)
Аналіз залишку асигнувань по зобов’язаннях(
юридичні та фінансові)
Залишок асигнувань помісячно з можливістю
вибору параметрів:

Кнопка формування звіту
Код відомчої класифікації головного
розпорядника коштів.
Код програмної класифікації
Код економічної класифікаці\
Планові показники з урахуванням внесених змін
до розпису бюджету.
Обсяг проведеного фінансування на підставі
внесених розпоряджень про виділення коштів в
іпк «місцевий бюджет»
Залишок асигнувань (уточнений план на
відповідний період мінус профінансовано за цей
період)
Відсоток виконання плану по видатках

Приклад формування залишку асигнувань по юридичних та фінансових зобов’язаннях
відображено на Малюнку 59

Малюнок 85 Інтерфейс залишку асигнувань по зобов’язаннях
Опис полів та елементів таблиці:
Вибір дати, на яку проводиться аналіз
Вибір фонду бюджету по якому буде проведено
аналіз фінансування
Код відомчої класифікації головного
розпорядника коштів.
Код програмної класифікації
Код економічної класифікаці\
Планові показники з урахуванням внесених змін
до розпису бюджету.
Обсяг зареєстрованих юридичних та фінансових
зобов’язань в іпк «місцевий бюджет», підсистема
«платіжні документи»
Залишок асигнувань (різниця між уточненими
плановими призначеннями за відповідний період
та зареєстрованими (набраними) в іпк «місцевий
бюджет » юридичними та фінансовими
зобов’язаннями.
Відсоток виконання плану по видатках
Кнопка формування звіту
Приклад формування помісячного залишку асигнувань відображено на
Малюнку60.

Малюнок 86 Інтерфейс залишку асигнувань (профінансовано за місяць)
Інструмент дозволяє сформувати помісячний залишок асигнувань при виборі
та залишок асигнувань з наростаючим підсумком на
кінець місяця при виборі
. При
підрахунку інформації використовуються дані розпису місцевого бюджету з урахуванням
змін та дані реєстру розпоряджень про виділення коштів (набрані в іпк «місцевий
бюджет» розпорядження про виділення коштів).

