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Щодо 11 'рерахувшmя ' .. Лlllmів 

Київська міська організація 

Профспілки працівників освіти 

і науки України 

о І 030 .. \І. Киів. 8.10 Во.'ІОдШШРI:Ь/Ш, 57 

Державна казначейська служба України на виконання доручень 
Кабі нету Міні трів України в ід 13 .1 1.201 3 N!~44212/]/]- 13 та Міністерства 

ф інанс ів України від 13. 11 .201 3 ро глянула лист Київської міської 

організації Проф пілки працівн ик ів о іти і на ки України від 05.11.2013 
N2 02/3 20 щО о затримки перера, увс нн я коштів і пов ідомляс. 

Казначейство України у воїй д і яльност і керу ься Конс итуцією т 

законами України ~ актами Прези нта Укра"Lни та Кабінету Мін і стрів 

України , наказам и Мін істерства ф і нансів України, іншими актами 

законодавства України, а також до руч ннями Президента України і 

Міністра фінансів Україии. 

Нормами Полож ння про Державну казначейську службу України, 

затвердженого Указом Прези e�-па України від 13 .04.2011 N2 460/20 11 , 
передбачено, що Казначей тво відповідно до поклад них з вдань здійснює 

через систему ел ктронних латежlВ Національного банку України 

розрахунково-касове обслуговування розпорядників , о ржувачів 

бюджетних коштів та інших кліо ів та відпов ідно до покладених завдань 

управляє ліквідн істю с брахунків дино о казначейського рахунка. 

В ідповідн до вимог нормативно-правових документі в, що 

регулюють питання єдиног казначейського рахунка, єдиний казначейський 

рахунок - це консолідований рахунок , відкритий Д ржавному казначейству 

України в Національному банку України ДЛЯ обл і ку коштів та здійснення 

розрахунків у и т мі електронних платежів Національного банку України, 

консолідус кошти державного та місцевих бюджеті в , фонді в 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, коштів інших 

клієнті в , обслуговуваШ-ІЯ яки' ЗДlисню ться органами Державного 

казначейства України та регла feHтyeTb я заl онодавством . 
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Наповн ння єдиног казначейського рахунка здійсню ть я органами, 

що контролюють справляння надходжень бюджету , які повинні 

заб зпечувати сво ч сне та в повному обсязі надходження до державного 

бюджету податк і в і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів 
. . 

ВІДПОВІДно до законодавства. 

Кр ім цього слід зазначити, що Ра а MiНlCтp iB Автономної 

Республіки Крим, місцеві державн і адміністрації та виконавчі органи 

міських (міст республікансько о Автономної Республ іки Крим та обласного 

значення) рад координують діяльн і сть відповідних ор анів стягнення щодо 

виконання визнач них для територій показник і в доходів бюджету . 

Податки і збори (обов 'язкові плат жі) та і нші доходи ержавного 

бюджету зараховуються безпосер дньо на єдиний казначейський рахунок. 

З огляду на вищевикладене, питання наповнення єдиного 

казначейського рахунка, за рахунок ЯКОГО проводяться с і видатків 

розпорядників, одержувачі-в бюдж тних коштів. інших кп і нті в не залежить 

від Казначей тва України. 
При провед нн і видатків розпорядників і одержувачів бю жетних 

коштів органи Казначейства в першу чергу та сти лі Тt:рміни забезпечують 
виконання захищених стат й видатків, перелік яких визначений частиною 2 
етапі 55 Бюджетного кодексу України, а саме виплату заробітної плати , 

стипендії, оплату комунальних послуг та енеРГОНОСІІВ , продуктІВ 

харчування, медикам нтlВ тощо, враховуючи наповнеlfН Я є ино о 

казначейського рахунка органами, що контролюють справляння надходжен ь 

бюдж .ту. 

Органами Казначейства України станом на 02.12.20 13 забезпечено 
виконання n аТJЖНИ доручень 

заробітної плати та за захи 

повному обсязі . 

вищих навчальних аклаДlВ щодо виплати 

ними видатками державного бюджету в 

Органи Казначей тва України вживають ус і х можливих заходів щодо 

проведення у повному обсязі розрах нків згідно наданих платіжних 

доручень розпорядників кош ів д ржавного та М І сцевих бюджетів, 

направляючи на це весь наявний фінан ови й р сурс -диного казначейського 

рахунка . 

Перший заступник Голови О. С. Даневич 


