
Інструкція по створенню та надсиланню рішення сесії про бюджет та 
додатків з використанням ІТ-системи LOGICA 

в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» 
 

Для надсилання рішення про бюджет та додатки до рішення необхідно 
попередньо сформувати. Необхідно обрати пункт меню «LOGIСA – 
Формування рішення про бюджет» 

 

    Наступною дією є заповнення реквізитів рішення відповідно до типової 
форми рішення. 

Необхідно вказати : 

 Дата рішення 

 Номер рішення 

 Назву 
міста/села/селища/ОТГ/району з 
рішення про бюджет 

 
Назву органу(ради) місцевого 
самоврядування, що прийняло 
рішення 

 
Посада керівника органу(ради) 
місцевого самоврядування 

 
Прізвище, Ім’я, по Батькові   
керівника 

 

Далі необхідно додати скановану копію рішення(з печаткою та 
підписом) у форматі PDF  



 

Натиснути «Обрати» та обрати файл PDF, після успішного завантаження 
з’явиться назва файлу, для перегляду завантаженого файлу необхідно 
натиснути «Перегляд PDF» 

    Далі необхідно перейти в «Показники бюджету» та вкачати показники 
бюджету  

 

Показники доходів бюджету 
по фондах  

 

Показники видатків 
бюджету по фондах 

 

Показники кредитування по 
фондах 

 

Показники балансу 
бюджету 

 

Розмір оборотного залишку 

 
Показник видатків на 
реалізацію 
місцевих/регіональних 
програм 

 

Показники місцевого боргу 

 

Показник резервного фонду  

 

Показники які відмічені (*) можуть бути автоматично заповненні за 

допомогою кнопки . 



Після заповнення необхідно натиснути  та переконатися в 
успішному збережені, отримавши запис в протоколі. 

 

Далі необхідно натиснути  та обрати документи та 

натиснути . 

 

Після завершення формування з’явиться вікно з повідомленням. 

 

 

Для відправки необхідно використати пункт меню «LOGICA – Робоче 
місце LOGICA». 

Загальний вигляд інструменту з сформованими документами наведено 
нижче 

  



Для передачі застосовується інструмент «Введення звітності», опис 
елементів панелі інструментів : 

 Візуальний перегляд сформованого документу 

 Підписати документ за допомогою електронно-
цифрового підпису ЕЦП/КЕП 

 Відправити підписаний документ 

 Перегляд результатів автоматизованої обробки 
документу системою LOGICA  

 Видалення документу локальної бази даних 

 Перегляд документу у структурі форматів обміну 
JSON 

 
 

Період перегляду документів в локальні базі даних 

 Завантаження списку документів  з локальної бази 
даних 

 Оновлення статусу документа у системі LOGICA 
 

Види форм рішення та додатків у системі LOGICA 

Код форми Опис форми 

BLP0080001 Типова форма рішення про місцевий бюджет 
BLP0080101 Додаток 1 до Типової форми (Доходи) 
BLP0080201 Додаток 2 до Типової форми (Фінансування) 
BLP0080301 Додаток 3 до Типової форми (Видатки) 
BLP0080401 Додаток 4 до Типової форми (Кредитування) 
BLP0080601 Додаток 6 до Типової форми (Бюджет розвитку) 
BLP0080701 Додаток 7 до Типової форми (Місцеві програми) 

  

Підписання документу ЕЦП/КЕП 

Для підписання документів ЕЦП/КЕП необхідно відмітити документи у 
конці «Вибір» та натиснути на панелі інструментів «Підписати». 

 

Обрати тип ключа, ввести пароль захисту та натиснути «Підписати». 
Після успішного підпису у колонці «Підписи» повинно відобразити 
відповідну позначку підпису. 



 

Відправлення документу до IT-системи LOGICA 

Для відправлення документів до ІТ-системи LOGICA необхідно 
відмітити документи у конці «Вибір» та натиснути на панелі інструментів 
«Відправити» та здійснити авторизацію за допомогою електронно цифрового 
підпису. 

 

 
 

Обрати необхідний центр сертифікації та тип носія ключа, файловий 
ключ або апаратний ключ(токен). Після обрання ключа необхідно ввести 
пароль захисту ключа та натиснути «Зчитати ключ : 

 
Для продовження натиснути «Вхід», 

 Відправка документів відбувається з введенням детального протоколу 
завантаження(на зображенні протоколу наведений приклад з інструкції по 
відправці бюджетних запитів) . 



 

Після завантаження оновлюється статуси документі як були успішно 
завантажені, їх статус зміниться на «Доставлений» (на зображенні наведений 
приклад з інструкції по відправці бюджетних запитів) 

 

Перевірка статусів документів 

Для перевірки статусів документів необхідно використати кнопку на панелі 
інструментів «Оновити статуси». (на зображенні протоколу наведений 
приклад з інструкції по відправці бюджетних запитів) 

 

Документи змінюють статус відповідно до результатів автоматичної 
перевірки системою LOGICA. У випадку статусу «Не прийнято», необхідно 
перевірити зміст помилки кнопкою на панелі інструментів «Квитанції». 

 



 

УВАГА !!. Після усунення помилок необхідно створити новий 
документ. 

У випадку статусу документа «Прийнятий» документ вважається успішно 
прийняти до IT-системи LOGICA, далі необхідно затвердити документ у меню 
«Перегляд звітності» 

  


