
Інструкція по роботі на рівні місцевих фінансових органів з 
використанням ІТ-системи LOGICA 

в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» 
 

Для перегляду документів місцевим фінансовим органам необхідно 
використати пункт меню «LOGICA – Робоче місце LOGICA» та обрати 
інструмент «Перегляд звітності» 

Загальний вигляд інструменту наведено нижче: 

 

 

У панелі інструментів необхідно вказати дату починаючи з якої 
завантажувати документи з системи Logica, вказати тип відбору документів, 
доступні наступні варіанти: 

1. Документи установи- відбір документів вашої установи(ГРК,МФО,РК). 
2. Документи установи та підпорядкованих ГРК- відбір документів вашої 

установи МФО та підпорядкованих  ГРК вказаних при реєстрації у 
системі LOGICA. 

3. Документи бюджетів – документи підпорядкованих бюджетів, для яких 
при реєстрації було вказано фінансовий орган вищого рівня. 

Ознака «Актуальні/Всі версії» відображає звіти у випадку встановлення 
прапорця «Актуальні» відображаються останні успішно завантажені 
документи, у випадку зняття прапорця «Актуальні відображаються всі версії 
поданих документів. 

Після вказання дати, типів відбору та ознак актуальності необхідно 
натисну «Завантажити» 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»,після завершення завантаження 

список відображається в наступному вигляді 

 

Зверніть увагу ознака «Актуальна»  вказує на те, що документ є у 
останній успішно поданій редакції. 

Ознака затверджено вказує на те, що документ є перевірений та 
затверджений місцевим фінансовим органом. 

Опис елементів панелі інструментів та доступних дій над документами: 

 Перегляд документу за допомогою вбудованого 
переглядача 

 Перегляд документу за допомогою зовнішнього 
переглядача PDF файлів(Adobe Acrobat Reader) 

 Відображення інформації про підпис якими були 
підписані документи. 

 Затвердження документу місцевим фінансовим органом 
 

Для перегляду документу за допомогою вбудованого переглядача 
необхідно обрати документ та натиснути «Перегляд», після чого 
відображається документ згенерований за допомогою ІТ-системи LOGICA. 

 



 

Для перегляду документу у форматі PDF необхідно обрати документ та 
натиснути «Перегляд PDF», після чого відображається документ згенерований 
за допомогою ІТ-системи LOGICA. 

 

Для перегляду інформації про підписи документу необхідно обрати 
документ та натиснути «Інформація про підписи» 

 


