
Інструкція по створенню та надсиланню річного розпису бюджету з 
використанням ІТ-системи LOGICA 

в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» 
 

Для надсилання  річного ропису необхідно використати пункт меню 
«LOGICA – Робоче місце LOGICA». 

Загальний вигляд інструменту наведено нижче 

 

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

 Створення документів(звітності) 

 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 річного розпису у системі LOGICA 

Код форми Опис форми 

BLE0020101 Річний розпис місцевого бюджету. 
  

1. Створення річного розпису  



Для створення річного розпису необхідно натиснути «Створити» на 
панелі інструментів, обрати форму BLE0020101, обрати джерело створення 
Розпис, вказати дату затвердження розпису та натиснути «Створити» 

 

 

Після створення документи відображаються у списку  

 

2. 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. 

 

3. 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) 

 

4. 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 перейти до затвердження 
поданого розпису. 

  


