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 Департаменти фінансів обласних 

державних адміністрацій  
 

Департамент фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Про доведення наказу Міністерства 

фінансів України та щодо 

реєстрації/перереєстрації учасників 

бюджетного процесу в ІАС «LOGICA»  

 

 

Міністерство фінансів України насамперед повідомляє, що завдяки 

плідній співпраці з департаментами фінансів обласних державних 

адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та іншими місцевими фінансовими органами (далі – 

МФО) успішно завершено початковий етап створення довідника учасників 

бюджетного процесу на місцевому рівні, сформованого завдяки проведенню 

реєстрації МФО в Інформаційно-аналітичній системі управління плануванням 

та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA»).  

На сьогодні продовжується здійснення наступного етапу налагодження 

процесу обміну даними в ІАС «LOGICA», а саме перереєстрація учасників 

(актуалізація даних тощо) та реєстрація головних розпорядників коштів 

відповідних місцевих бюджетів (далі – ГРК), їх відповідальних виконавців  

(далі – ВВ), розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі – РК) та 

одержувачів коштів відповідного місцевого бюджету (далі – ОК). Наразі 

розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі коштів 

відповідного місцевого бюджету можуть реєструватися в системі за бажанням 

та наявністю відповідного програмного забезпечення. 
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Слід зазначити, що у зв’язку з реформуванням адміністративно-

територіального устрою, проведенням місцевих виборів 25.10.2020 та 

створенням нових органів місцевого самоврядування існує необхідність 

реєстрації нових МФО та уточнення даних реєстраційних форм шляхом 

перереєстрації вже зареєстрованих учасників бюджетного процесу. Згідно з 

пунктом 5 Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію 

інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA», затвердженого наказом Мінфіну від 27.08.2020 

№ 534 (далі – План заходів), це необхідно здійснити до  31 грудня 2020 року.  

Умови та процедури проведення реєстрації / скасування реєстрації / 

перереєстрації учасників бюджетного процесу, які беруть участь у складанні та 

виконанні місцевого бюджету, в ІАС «LOGICA» визначено в Методичних 

рекомендаціях для здійснення реєстрації учасників бюджетного процесу на 

місцевому рівні в інформаційно-аналітичній системі управління плануванням 

та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», затверджених наказом Мінфіну 

від 06.11.2020 № 690 (далі – Методичні рекомендації), що додаються. 

Крім того, під час реєстрації/перереєстрації в ІАС «LOGICA» учасникам 

бюджетного процесу на місцевому рівні слід враховувати такі особливості: 

- у результаті реформи адміністративно-територіального устрою та змін 

до Бюджетного кодексу України (Закон України від 17.09.2020 № 907-ІХ) у 

структурі всіх виконавчих органів місцевого самоврядування з 01.01.2021 

передбачається створення МФО як юридичної особи публічного права, що 

здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за 

витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, 

пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. МФО в обов’язковому 

порядку визначається головним розпорядником бюджетних коштів; 

- у разі нестворення громадами у 2020 році МФО як юридичної особи 

публічного права в ІАС «LOGICA» дані подаються сільськими, селищними, 

міськими головами територіальної громади, що забезпечують виконання 

функцій МФО; 

- МФО новостворених територіальних громад, у яких вперше відбулися 

вибори 25.10.2020 і замість яких раніше здійснив реєстрацію адміністративний 

центр територіальної громади, здійснюють перереєстрацію в ІАС «LOGICA» із 

зазначенням оновлених даних у реєстраційній картці – заяві; 

- МФО новоутворених районів (перелік додається), вибори до районних 

рад яких відбулися 25.10.2020 вперше, реєструються в ІАС «LOGICA» після 

створення в установленому законодавством порядку районних державних 

адміністрацій та їх фінансових органів як структурних підрозділів; 

- якщо з будь-яких причин змінився склад відомостей про учасника 

бюджетного процесу, в тому числі після завершення проведення структурних 

змін у місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах місцевих рад 

за результатами місцевих виборів, з метою оновлення реєстраційних даних 
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(назви, ЄДРПОУ, керівників, контактної інформації, мережі підпорядкованих 

учасників установ, переліку бюджетних програм тощо), МФО/ГРК/РК/ОК 

здійснюють перереєстрацію в ІАС «LOGICA»; 

- МФО/ГРК/РК/ОК під час заповнення реєстраційної картки – заяви 

учасника бюджетного процесу під час реєстрації/перереєстрації зазначають 

бюджетні програми, які планують виконувати у 2021 році, з наступним 

уточненням, у разі необхідності, після затвердження рішення про відповідний 

місцевий бюджет на 2021 рік. 

Водночас зазначаємо, що за допомогою інтеграції з ІАС «LOGICA» через 

відкритий програмний API-інтерфейс місцеві фінансові органи та інші 

учасники бюджетного процесу зможуть: 

автоматизувати процес складання прогнозу місцевого бюджету, проекту 

рішення про місцевий бюджет, бюджетних документів, пов’язаних із 

виконанням місцевого бюджету та управлінням коштами місцевого бюджету; 

створити довідник мережі учасників бюджетного процесу та впровадити 

електронний обмін інформацією між ними, що зменшить паперовий обіг 

бюджетних документів; 

володіти та обмінюватися інформацією про бюджетні показники в 

електронному вигляді, що підвищить функціональні можливості персоналу 

здійснювати швидкий та якісний аналіз отриманої інформації, створювати 

сучасну візуалізацію даних за допомогою дашбордів; 

структурувати бюджетні процедури завдяки впровадженню бюджетного 

календаря та контролювати усі етапи бюджетного процесу, що посилить 

фінансово-бюджетну дисципліну серед учасників бюджетного процесу; 

здійснювати заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів;  

забезпечити публікацію інформації про бюджет у формі відкритих даних; 

оперативно отримувати інформацію Державної казначейської служби 

України про виконання місцевого бюджету; аналізувати та прогнозувати стан 

ліквідності місцевого бюджету на відповідну дату. 

Щодо інформації про виконання місцевих бюджетів зазначаємо, що  

функціональність ІАС «LOGICA» передбачає оперативне транспортування 

через відкритий програмний API-інтерфейс щоденної інформації Державної 

казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів, що включена 

до наказу Міністерства фінансів України від 11.03.2008 № 373 «Про 

затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими 

фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства 

України» (зі змінами), із системи ІАС «LOGICA» безпосередньо до кожного 

місцевого фінансового органу згідно з його правами доступу. Доступність 

зазначеної інформації планується забезпечити вже до кінця листопада 2020 року. 
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Також нагадуємо, що учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні 

через ІАС «LOGICA» необхідно до 31 грудня 2020 року забезпечити: 

 - подання інформації, що міститься в бюджетних запитах ГРК місцевого 

бюджету на 2021 рік (пункт 6 Плану заходів); 

- подання інформації, що міститься в проектах рішень про місцеві 

бюджети на 2021 рік, схвалених місцевими державними адміністраціями та 

виконавчими органами місцевих рад (пункт 7 Плану заходів); 

- інформування щодо затвердження органом місцевого самоврядування 

рішення про місцевий бюджет на 2021 рік (в одноденний строк після 

затвердження бюджетів). 

З метою  уникнення  надмірного навантаження на ІАС «LOGICA», 

попередження труднощів у процесі роботи із системою та успішного виконання 

всіх завдань Плану заходів просимо учасників бюджетного процесу своєчасно 

оновити реєстраційні дані та забезпечити вчасне подання вищезазначеної 

інформації. 

Додатково звертаємо увагу на те, що з метою повноцінного моніторингу 

здійснення перереєстрації МФО прохання, навіть у разі відсутності змін в 

облікових даних, обов’язково надіслати реєстраційну картку до ІАС 

«LOGICA» (це стосується лише МФО). ГРК, які зазначені МФО як 

підпорядковані учасники бюджетного процесу і вже пройшли процедуру 

реєстрації в ІАС «LOGICA» на 2021 рік раніше, у разі відсутності змін в 

облікових даних не обов’язково проходити перереєстрацію. 

У разі виникнення методологічних питань представники місцевих 

фінансових органів можуть звернутися за допомогою у вирішенні питань та 

наданням додаткових роз’яснень до працівників відділу моніторингу та 

нормативного забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні 

Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів 

Мінфіну, які здійснюють координацію цього процесу відповідно до 

закріпленого розподілу адміністративних територій, а саме до:  

–    Богуславець Марини Олександрівни (Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька та Івано-

Франківська області), тел. +38 (044) 277 54 50, e-mail: marisha@minfin.gov.ua; 

–   Зачинської Олени Вікторівни (Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська та Рівненська області),  

тел. +38 (044) 277 54 44, e-mail:degterova@minfin.gov.ua; 

–   Єрмоленко Оксани Анатоліївни (Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та 

місто Київ), тел. +38 (044) 277 54 44, e-mail: ermolenko@minfin.gov.ua. 

Щодо технічних питань реалізації дослідної експлуатації ІАС «LOGICA» 

просимо звертатися до фахівців Департаменту з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації Мінфіну (тел. +38 (044) 206 56 88).  
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Звертаємося з проханням до департаментів фінансів обласних державних 

адміністрацій довести цей лист та наказ Мінфіну про затвердження 

Методичних рекомендацій до місцевих фінансових органів районних 

державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.  

Також просимо департаменти фінансів обласних державних адміністрацій 

та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечити продовження реалізації Плану заходів із 

впровадження в дослідну експлуатацію ІАС «LOGICA» усіма учасниками 

бюджетного процесу. 

 

Додатки: 1. Копія наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2020  

№ 690 «Про затвердження Методичних рекомендацій для 

здійснення реєстрації учасників бюджетного процесу на 

місцевому рівні в інформаційно-аналітичній системі управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»  

на 10 арк. в 1 прим. 

 2. Перелік районних бюджетів новоутворених районів на 2021 рік, 

які здійснюють реєстрацію після створення в установленому 

законодавством порядку районних державних адміністрацій та їх 

фінансових органів, як структурних підрозділів на 1 арк.  

в 1 прим. 

 3. Перелік місцевих бюджетів на 2021 рік, місцеві фінансові органи 

(учасники бюджетного процесу) яких здійснюють реєстрацію / 

перереєстрацію в ІАС «LOGICA», на  22 арк. в 1 прим.   

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                Денис УЛЮТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оксана Єрмоленко 277 54 44 
 


