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Про розгляд запиту 

Шановна пані Заболотна! 

 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит від 03.05.2020 б/н 

стосовно надання інформації щодо наповнювання інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Прозорий бюджет»: модуль «Бюджет для громадян» та 

повідомляє. 

У рамках інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий 

бюджет»: модуль «Бюджет для громадян» працює на порталі 

www.openbudget.gov.ua в тестовому режимі.  

Ключовою метою веб-порталу «Бюджет для громадян» є інформування 

широкого кола громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями 

бюджетної політики, обґрунтування бюджетних витрат та обсягів доходів, 

планових та досягнутих результатів використання бюджетних коштів у 

доступній для розуміння формі, забезпечення прозорості бюджетів державного 

та місцевого рівнів. 

У розділі «Місцеві бюджети» веб-порталу відображається інформація, яка 

формується на підставі даних, що надходять щомісячно, щоквартально та 

щорічно від Державної казначейської служби України згідно наказу 

Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року № 12 «Про організацію 

роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної 

звітності про виконання місцевих бюджетів», затвердженого відповідно до 

статей 58-61, 80 Бюджетного кодексу України. 

Також повідомляємо, що метою створення інформаційно-аналітичної 

системи «Прозорий бюджет» (www.edata.gov.ua), відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 92-р «Про схвалення 

Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 

«Прозорий бюджет», є надання громадянам України доступу до інформації про  
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публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечення 

актуальності, достовірності та унікальності інформації, комфортності 

використання аналітичних даних, простоти та зрозумілості поданої інформації, 

логічності та продуманості, а також підвищення якості управління бюджетами 

та управління ліквідністю. 

Разом з тим повідомляємо, що видатки на здійснення громадського 

порядку, безпеки та судової влади здійснюється за КФК 3000 відповідно до 

функціональної класифікації видатків та кредитування, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 

класифікацію» (із змінами). 

 

З повагою 

 

 

Перший заступник Міністра               Денис УЛЮТІН 
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