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обласних державних
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Про реалізацію пілотного проєкту
З метою реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «ЄС для
підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» у 2019–2020 роках
запроваджено пілотний проєкт зі створення інформаційно-аналітичної системи
управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі –
пілотний проєкт) та наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019
№ 523 затверджено План заходів з його реалізації.
На виконання пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від
12.12.2019 № 523 доводимо План заходів для керівництва в роботі та
забезпечення участі у його виконані.
На сьогодні процес реєстрації учасників бюджетного процесу майже
завершено. Порядок та інструкцію з реєстрації учасника бюджетного процесу
доведено листами Мінфіну від 07.10.2019 № 05120-13-6/25201 та від 08.10.2019
№ 05120-13-6/25257.
Одним з наступних етапів відповідно до пункту 5 Плану заходів, після
реєстрації учасників бюджетного процесу, є подання до 28 грудня 2019 року
до ІАС «LOGICA» інформації, що міститься в бюджетних запитах головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2020 рік.
Робота з бюджетними запитами починається після заповнення та передачі
до ІАС «LOGICA» реєстраційних даних установи та реєстраційних даних
учасника бюджетного процесу.
Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України головні
розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів
для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені
цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують
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своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам
бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу
показників проєкту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових
органів.
Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду
проєктів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого
головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності
меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних
коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу
приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту
місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно місцевим
державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад.
Процес подачі бюджетного запиту до ІАС «LOGICA» здійснюється
послідовно в такі етапи:
І етап – створення в автоматизованій системі бюджетного запиту головним
розпорядником бюджетних коштів;
ІI етап – надсилання на перевірку бюджетного запиту до місцевого
фінансового органу через автоматизовану систему;
ІIІ етап – затвердження бюджетного запиту місцевим фінансовим органом
в автоматизованій системі.
Звертаємо увагу, що подача головним розпорядником бюджетного запиту
до ІАС «LOGICA» та затвердження місцевим фінансовим органом
здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.
Детальні інструкції щодо подання головними розпорядниками коштів
місцевих бюджетів бюджетних запитів від IT-вендорів програмного
забезпечення у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Черкаській
областях (ПП ІАЦ КФТ «Фінтех-Черкаси» та ТОВ «Неоком 21») додаються.
Просимо довести цей лист до інших місцевих фінансових органів для
забезпечення своєчасного подання головними розпорядниками коштів місцевих
бюджетів інформації, що міститься в бюджетних запитах на 2020 рік до ІАС
«LOGICA», та визначити відповідальних осіб в департаменті фінансів обласних
державних адміністрацій з виконання Плану заходів.
Додаток: 1. Наказ (файл Nakaz 523.pdf): на 6 арк в 1 прим.
2. Інструкція по роботі на рівні місцевих фінансових органів з
використанням ІТ-системи LOGICA в програмному забезпеченні
ІПК «Місцевий бюджет» (файл: mfo_workspace.pdf) та Інструкція по
створенню бюджетного запиту для надсилання до місцевого
фінансового органу з використанням ІТ-системи LOGICA в
програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» (файл:
grk_workspace.pdf) від ПП «Інформаційно-аналітичного центру
комп’ютерних фінансових технологій «Фінтех-Черкаси»: на 9 арк.
в 1 прим.
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3. Інструкція користування модулем «Система Logica» комплексу
програм АІС «Місцеві бюджети» від ТОВ «Неоком 21» (файл:
Неоком.pdf): на 31 арк. в 1 прим.
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