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                                                                Камінь – Каширська 

     райдержадміністрація                                                          

                                       

                                              ІНФОРМАЦІЯ 

  про стан казначейського обслуговування державного та 

місцевих  бюджетів Камінь-Каширського району  за 4 місяці 

2020 року  
      

     Управління Державної казначейської служби України у Камінь-

Каширському районі Волинської області інформує Вас про стан казначейського 

обслуговування державного та місцевих бюджетів  за 4 місяці 2020 року. 

          На обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України 

у Камінь – Каширському районі перебуває 55 розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, включених до мережі у 2020 році, яким у січні-березні було 

відкрито 525 рахунків за видатками, з них: по державному бюджету 8 

розпорядників коштів державного бюджету, яким відкрито 41 рахунки за 

видатками; по місцевих бюджетах  34 головних розпорядників коштів місцевих 

бюджетів, яким відкрито 470  рахунки за видатками з яких: 10 одержувача 

коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 9  рахунків та інших клієнтів – 3, 

яким відкрито  5 видаткових рахунки. 

        За даними фінансової звітності за 4 місяці 2020 року до державного 

бюджету по Камінь — Каширському району надійшло 8411,04тис.грн., в тому 

числі до загального фонду надійшло 7720,39тис.грн.,  до спеціального фонду — 

690,65 тис.грн. 

    Якщо аналізувати структуру надходжень, то найбільшу питому вагу 

поступлень до загального фонду державного бюджету складає : податок на  

доходи фізичних осіб — 83,70% (6462,31тис.грн.); військовий збір — 33,38 % 

(2577,05 тис.грн.); податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 

(робіт, послуг)  — 27,97% (2159,79тис.грн.); податок на прибуток приватних 

підприємств   12,87% (993,64тис.грн.); збір під час набуття права власності на 

легкові автомобілі  — 7,69% (596,39тис.грн.).  
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             Найбільші поступлення до спеціального фонду складають: рентна плата 

за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування-196,07 тис.грн. або 28,39%; плата за 

надання інших адміністративних послуг — 154,10 тис.грн або 

22,31%;Транспортні засоби—142,31тис.грн. або 20,60% ;  судовий збір —121,28 

тис.грн. або 17,56%; виконавчий збір — 51,15 або 7,41%  від всіх надходжень 

спецфонду.  

            За 4 місяці 2020 року по загальному фонду  державного бюджету в 

районі відкрито асигнувань у обсязі  133 199,4 тис.грн.  (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), що складає 34,3% річних бюджетних призначень 

(388 392,4 тис.грн.). Касові видатки по відкритих асигнуваннях проведено на 

загальну суму  122 960,6 тис.грн. або на 31,6%.  

          За даними на 01 травня  2020 року кредиторська заборгованість 

загального фонду  - 137,4 тис.грн, з яких 129,9 тис. грн.. –на соціальне 

забезпечення. 

По  спеціального фонду державного бюджету   відсутня. 

 

          Місцеві бюджети району. За даними звітності за 4 місяці 2020 року до 

місцевих бюджетів Камінь-Каширського району надійшло (без врахування 

міжбюджетних трансфертів  30 231,1 тис.грн., що становить 31% виконання 

річного розпису доходів на 2020 рік. До загального фонду надійшло  

27 342,6тис.грн., або 31,5%, до спеціального фонду – 2 888,5 тис.грн., або 

26,7%.                                                                                                  

         Найбільшу питому вагу у надходженнях загального та спеціального фонду 

місцевих бюджетів становлять податкові надходження  87%  26 525,9 тис.грн., з 

них : податок на доходи фізичних осіб —  62% ( 16 469,5 тис.грн.) та місцеві 

податки — 30,8% (8 176,6 тис.грн.), з них єдиний податок —  76,5% 

(6 259,6тис.грн.).   

       Обсяг видатків місцевих. Обсяг видатків місцевих бюджетів  Камінь — 

Каширського району, проведених за січень-квітень 2020 року , становить 

139 883,8 тис.грн. : по загальному фонду місцевих бюджетів 136 145,3тис.грн, 

що становить 32,2% виконання річних бюджетних призначень; по спеціальному 

фонду -  3 738,4 тис.грн., що становить 16,5% виконання річних кошторисних 

призначень. 

 

     Впродовж січня-квітня 2020 року з державного бюджету місцевим бюджетам  

району перераховано субвенцій на суму 77 381,5 тис.грн. , а саме: 

- освітня субвенція  -   65 650,9 тис.грн.; 

- медична субвенція – 11 369,8  тис.грн.; 

- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заході у системі 

охорони здоров’я – 120,0 тис.грн. 

- субвенція з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами -  240,8 тис.грн.; 

 

        Освоєння субвенцій. Станом на 01.05.2020 року невикористаний залишок 

субвенції склав в сумі – 7 715,6 тис.грн., в тому числі :  

- освітня субвенція – 7 044,5 тис.грн.; 



 - медична субвенція – 130,7 тис.грн.; 

- субвенції на соціально- економічний розвиток – 126,4 тис.грн; 

- субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості-  0,5 тис.грн.; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 293,5 тис.грн.; 

- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заході у системі 

охорони здоров’я – 120,0 тис.грн. 

    В 2020 році своєчасно кожної декади перераховуватиметься базова дотація . 

Із передбаченим  розписом  72 782,1 тис.грн.,  надходження за січень-березень 

2020 року склали  33,3% - 24 260,8 тис.грн. 

        Заборгованість місцевих бюджетів. За даними звітів станом на 01.05.2020 

року по загальному фонду місцевих бюджетів кредиторська заборгованість  

склала в сумі  2 028,4 тис.грн. - пільги та субсидії населенню району(управління 

соцзахисту); по спеціальному фонду місцевих бюджетів 1,7 тис. 

грн.(Осівцівська сільська рада). 

     На рахунках місцевих бюджетів станом на 01 травня  2020 року знаходяться  

кошти в сумі    20 398,6 тис. грн.       

         Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо 

контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними 

вимог бюджетного законодавства. 

Особливостями здійснення розрахунково-касового обслуговування 

бюджетних коштів у січні-квітні  2020 року є здійснення реєстрації платіжних 

доручень за принципом “картотеки” (тобто клієнти сьогодні приносять 

платіжки, ми їх реєструємо в казні, дксу доводить ліміт на ці зареєстровані 

платіжки по видатках, а завтра ми проплачуємо платіжки тільки в межах 

доведеного дксу ліміту). Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України 

Управління Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, здійснює операції щодо виконання платіжних доручень 

розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог 

законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих 

бюджетних зобов”язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками 

місцевих бюджетів протягом п”яти операційних днів з дати надання доручення 

на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету 

України. 

 Варто зазначити, що протягом січня-квітня 2020 року  Управлінням 

Казначейства не надавались короткотермінові позики місцевим бюджетам з 

єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів. 

Депозити. Протягом січня-квітня 2020 року  розміщення тимчасово 

вільних  коштів на депозитних рахунках в банках не було.  

  

Електронна звітність(далі - АС “Є-Звітність”) Ось третій рік 

управління казначейства приймає від розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів електронну звітність. Запровадження системи подання електронної 

звітності  клієнтами казначейства має низку переваг, основними з яких є: 

− створення єдиної інформаційної системи звітних даних суб”єктів 

державного сектору та бюджетів, із використанням яких казначейством 



складатиметься загальна консолідована фінансова звітність про загальний 

майновий стан та результати діяльності суб”єктів державного сектору; 

 -       надання можливості в автоматичному режимі: 

− розпорядникам бюджетних коштів- сформувати бюджетну звітність 

на підставі даних, відображених в бухгалтерському обліку органів казначейства 

за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних 

коштів), що формуються в інформаційній системі казначейства, та заповнити в 

електронному вигляді фінансову звітність; 

− головним розпорядникам бюджетних коштів — скласти 

консолідовану фінансову та бюджетну звітність та контролювати правильність, 

повноту та своєчасність складання та подання звітності всіма підвідомчими 

установами, що включені до його мережі на всіх рівнях, що значно підвищило 

виконавську дисципліну в частині формування та подання такої звітності; 

− скасування необхідності подання звітності на паперових носіях, що 

значно скоротило витрати робочого часу (електронний обмін прискорив 

отримання звітності органами казначейства та установами вищого рівня від 

підвідомчих установ) і матеріальні витрати клієнтів казначейства. Фактично 

відбулася “дематеріалізація” звітності клієнтів казначейства; 

− створення можливості для надання доступу органам законодавчої, 

виконавчої влади та контролюючим органам, у разі законодавчого 

врегулювання , до звітних даних системи. 

  Із використанням АС “Є-Звітність” на сьогодні Казначейство формує: 

− фінансову звітність про виконання державного бюджету; 

− фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів та 

консолідовану фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів; 

− звіт про бюджетну заборгованість за коштами державного бюджету; 

− звіт про бюджетну заборгованість за коштами місцевих бюджетів. 

  У подальшому програмне забезпечення доопрацьовуватиметься. 

         Станом на 01.05.2020 року всі 52 розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів мають на руках ключові носії для АС “Є-Звітність” та 

створені особисті кабінети для подання електронної звітності; для клієнтів, в 

яких відсутній інтернет-зв”язок, в   Управлінні Казначейства створено робоче 

місце з метою подання  ними електронної звітності щомісячно та 

щоквартально, починаючи з 01 квітня 2018 року. 

 

          Дистанційне обслуговування.   З метою запровадження електронної 

форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу 

“Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів 

електронного цифрового підпису та сучасних інтернет технологій у процесі 

казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів, Державною казначейською службою України запроваджується процес 

системи дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет 

до інформаційних ресурсів Казначейства України . 

             Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних 

технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання 

електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження 

повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах 



державної влади.З метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування в 

Управлінні Казначейства району розпочато запровадження електронної форми 

обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу 

“Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів 

електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. При цьому 

розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в 

режимі реального часу відстежувати стан своїх рахунків, відкритих в 

Управлінні Казначейства, проходження платежів, отримання виписок за 

рахунками, тощо. Дистанційне обслуговування дозволить оптимізувати витрати 

на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від 

потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку 

інформації, спростити проходження платежів та обслуговування розпорядників 

бюджетних коштів усіх рівнів, мінімізувати кількість візитів до  Управління 

Казначейства та скоротити час на їх обслуговування. Інформація, якою 

обмінюються клієнт і Казначейство, захищена багаторівневою системою 

безпеки, що включає використання надійних засобів електронного цифрового 

підпису. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №816-р 

“Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів” визначено перехід на казначейське обслуговування через 

систему дистанційного обслуговування : для розпорядників (одержувачів) 

державного бюджету з 01.01.2018 року, для розпорядників (одержувачів) 

обласного та районного бюджетів 3 01.04.2018 року,  для розпорядників 

(одержувачів) міського та сільських бюджетів 3 01.07.2018 року.  

Станом на 01.05.2020 року ситуація по СДО слідуюча: усіма розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів здано анкети на підключення до СДО та 

заключені договори. 

 

Працюють по СДО : К-Каширський РВ ДВС, Управління фінансів, управління 

соцзахисту, РДА, рай лікарня ветмедицини, 8 ДПРЧ, міжрайонна 

держлабораторія, К-Каширське ВПУ, (Хотешівська туб лікарня - ліквідована), 

тер центр, районна рада, Полицівська, Гуто-Боровненська, Видертська, 

Сошичненська, Воєгощанська, Грудківська,  Раків-Ліська, Нуйнівська сільські 

ради, Міська рада, Відділ культури,  КНП «К-Каширська ЦРЛ»,  К-Каширське 

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування; ЦПМСД; с/р 

Клітицька. 

   З огляду на вищевикладене вважаю за необхідне органам місцевого 

самоврядування, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів: 
 

   - вживати дієвих заходів щодо оперативного та якісного освоєння бюджетних 

коштів з дотриманням норм чинного законодавства, в тому числі коштів 

міжбюджетних трансфертів, що були надані з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

  -забезпечити вжиття заходів із недопущення кредиторської заборгованості по 

захищених статтях видатків у майбутніх періодах, а саме: розпорядникам та 

одержувачам бюджетних коштів проводити реєстрацію зобов’язань, 

фінансових зобов’язань та подання платіжних доручень на здійснення видатків 

не пізніше дня, що передує останньому робочому дню місяця; 



 

 - посилити контроль за поданням фінансової та бюджетної звітності (а на далі 

електронної звітності) бухгалтерами даних установ до управління 

Казначейства у встановлені строки; 

 - забезпечити виконання розпорядження КМУ від 15.11.2017 №816-р “Деякі 

питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів”, здійснивши заходи щодо підключення до СДО; 

 

 - забезпечити виконання чинного законодавства. 

 

Начальник управління Державної 

казначейської служби України у 

Камінь-Каширському районі                                                   Орися БУКАЛО                                                                                    

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                        

    

 
 

 
 

                                    

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

 

 


