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ВСТУП 

 

 

Найважливішим етапом бюджетного процесу, на якому здійснюється 

реалізація затверджених прогнозів, планів, завдань, є виконання бюджету, 

одним з учасників якого є казначейство. Бюджетним кодексом України 

передбачено казначейське виконання бюджету, причому не тільки  на 

загально- державному рівні, а й на місцевому також. Процедура виконання 

складна і об’ємна, а до функцій Державного казначейства входить 

обслуговування касового виконання бюджетів. 

Система казначейського виконання бюджетів включає в себе органи, 

методи і принципи, які розглядаються в даній роботі. Державне казначейство 

обслуговує касове виконання бюджетів на основі єдиних законодавчо 

закріплених норм і правил. В основі казначейського виконання бюджетів 

лежать єдині принципи незалежно від рівня виконуваного бюджету.  

В Україні процес становлення системи казначейства можна назвати 

завершеним. Територіальні органи казначейства за час, що минув з моменту 

їх утворення, показали ефективність своєї діяльності. У них є досвід роботи, 

професійні кадри, матеріально-технічна база. 

На сучасному етапі Україна здійснює децентралізацію і реформу 

місцевих бюджетів і в цьому процесі казначейська система виконання 

бюджетів грає основну роль. Тому питання щодо казначейського 

обслуговування виконання бюджетів заслуговує самого серйозного розгляду 

і обрана тема дипломної роботи досить актуальна, оскільки щоденно можна 

отримати інформацію про виконання місцевих бюджетів за видатками . 

Дослідженням питання бюджетної системи, а також казначейської 

системи обслуговування місцевих бюджетів, займались вчені та фахівці-

практики, такі як С. Булгакова, П. Петрашко, К. Огданський, В. Стоян, Н. 

Сушко, С. Юрій, Є. Галушка, Л. Єрмошенко, Л. Осипчук, І. Сазонець, О. 

Чечуліної та ін. Разом з тим і теоретично і практично проблему не можна 



вважати вирішеною. Необхідність дослідження казначейського виконання 

місцевих бюджетів, порядок здійснення видатків бюджету в органах 

казначейства, а також визначення перспективних напрямків розвитку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками зумовили 

вибір теми роботи. 

Мета роботи полягає в поглибленні теоретичних засад казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів за видатками та розробці практичних 

рекомендацій щодо його вдосконалення в Україні. 

Визначено наступні завдання роботи: 

- розкрити зміст та структурне наповнення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів; 

-  вивчити інформаційне та програмне забезпечення казначейського 

обслуговування бюджету м. Києва за видатками; 

- провести критичну оцінку наукових публікацій з проблематики 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками; 

- розглянути розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як 

учасники казначейського обслуговування бюджету за видатками; 

-   вивчити порядок здійснення видатків бюджету в органах 

казначейства; 

-  проаналізувати виконання планових показників видатків бюджету 

міста Києва: тенденції, чинники та результати;  

- висвітлити зарубіжний досвід казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів за видатками; 

-  виділити актуальну проблематику казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів за видатками в Україні;  

 - визначити шляхи та напрямки розвитку програмного забезпечення 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

В роботі були застосовані системний аналіз і синтез теоретичного і 

практичного матеріалу. 



Предметом дослідження виступають економічні відносини між 

учасниками казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Об’єктом дослідження є казначейське обслуговування бюджету 

м.Києва за видатками.   

Робота базувалася на законодавчих актах, використанні інструкцій та 

методичних рекомендацій Міністерства фінансів України, а також матеріалах 

наукових конференцій та періодичних видань. 

Пропозиції автора щодо створення єдиного органу, який обслуговує 

виконання бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України, можуть бути 

використані при подальшому реформуванні та вдосконаленні діяльності 

казначейських органів, процедури обслуговування виконання бюджетів. 

У першому розділі розкривається зміст та структурне наповнення, 

інформаційне та програмне забезпечення казначейського обслуговування 

бюджету м. Києва за видатками.Проведено критичний аналіз наукових 

публікацій з проблематики казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками. 

Другий розділ передбачає вивчення розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, як учасників казначейського обслуговування бюджету за 

видатками; порядку здійснення видатків та аналіз виконання планових 

показників видатків бюджету міста Києва. 

Третій розділ містить досвід зарубіжного казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів за видатками; актуальну проблематику 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками в Україні; 

напрямки розвитку програмного забезпечення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів. 
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