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Структура апарату ДКС України затверджується: 

1.Президентом України 

2.Головою ДКСУ за погодженням із Міністром фінансів 

3.Кабінетом Міністрів України 

 

Праобразом Казначейства можна вважати княжу казну 

1.Я. Мудрого 

2.Д. Галицького 

3.Княгині Ольги 

 

Основними завдання ДКС України є: 

1.Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 

2.Внесення пропозицій  щодо формування державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів 

3.Контроль за  діяльністю бюджетних установ  

4.Вірна відповідь 1 і 3 

5.Вірна відповідь 1 і 2 

 

Діяльність ДКСУ спрямовується і координується через 

1.Міністерство фінансів України 

2.Кабінет Міністрів України 

3.НБУ 

 

Хто одним із перших у світі зробив конституційне визначення державної казни? 

1.Я. Мудрий 

2.Б.Хмельницький 

3.П. Орлик 

4.П. Скоропадський 

 

В якому році ДКСУ стала правонаступником прав і обов’язків ДКУ? 

1.1999 

2.2006 

3.2011 

 

До повноважень Державної казначейської служби не належить: 

1.Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

2.Контроль за дотриманням податкового законодавства. 

3.Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування бюджетних коштів. 

4.Контроль за цільовим спрямуванням коштів. 

 

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі: 

 1.Самостійності. 

2.Роботи єдиного казначейського рахунка. 

3.Цільового використання бюджетних коштів. 

4.Наочності. 

 

Коли було запроваджено касове виконання місцевих бюджетів через органи ДКУ? 

1.1997 

2.1999 

3.2000 

 

Державну казначейську службу очолює: 

1.Радник Президента України з питань економічної політики. 

2.Особа, яка призначається Президентом України. 

3.Перший заступник Міністра фінансів України. 



Положення про ДКСУ затверджено 

1.Указом Президента України 

2.Постановою Кабінету Міністрів України 

3.Наказом ДКСУ 

 

Якими нормативно-законодавчими актами керується ДКС України у своїй діяльності? 

1.Конституцією України, Законами України 

2.Актами Президента України та Кабінету Міністрів України 

3.Наказами Мінфіну, дорученнями Президента України та Міністра фінансів  

4.Усі відповіді вірні 

 

У якому документі засвідчено, що ДКСУ є правонаступником прав і обов’язків ДКУ? 

1.в Указі Президента України «Про Державне казначейство України» N 209/2006 від 

13.03.2006 

2.У Положенні про Державне казначейство України, затверджене постановою КМУ №1232 

від 21.12.2005 р. 

3.В Указі Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу 

України» № 460/2011 від 13 квітня 2011 року 

 

Основними нормативно-правовими документами, на основі яких здійснюють свою діяльність 

органи ДКСУ є: 

1.Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету, Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та 

повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету; 

2.Положення про єдиний казначейський рахунок, План рахунків бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів 

3.усі відповіді вірні 

 

Головне   управління   ДКСУ   у  своїй  діяльності керується: 

1.Конституцією України та законами України, актами   та   дорученнями   Президента  

України,  актами  Кабінету Міністрів України,  дорученнями Прем'єр-міністра України 

2.Наказами Міністерства   фінансів  України,  дорученнями  Міністра  фінансів України,  

наказами Державної казначейської служби України 

3.Дорученнями   Голови   Державної  казначейської  служби  

України, актами  Ради  міністрів   Автономної   Республіки   Крим,  

місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

4.Усі відповіді вірні 

 

Районні управління (відділення) ДКСУ  у  своїй  діяльності керуються: 

1.Конституцією України та законами України, актами  та  дорученнями  Президента   

України,   актами   Кабінету Міністрів України,  дорученнями Прем'єр-міністра України 

2.Наказами Міністерства  фінансів  України,  дорученнями  Міністра   фінансів України  

3.Наказами Державної казначейської служби України,  дорученнями  Голови   Державної   

казначейської   служби України, актами   Ради   міністрів Автономної  Республіки  Крим, місцевих 

держадміністрацій,  органів місцевого  самоврядування   

4.Наказами відповідного Головного управління Казначейства 

5.Усі відповіді вірні 

 

Який нормативно правовий документ регламентує організаційні відносини між органами ДКСУ та 

місцевими фінансовими організаціями, платниками податків та зборів (обов’язкових платежів) та 

розпорядниками коштів? 

1.Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету 

2.Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів 



3.Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного 

казначейства 

4.Немає вірної відповіді 

 

У зв’язку із входженням ДКУ в СЕП НБУ та прийняттям рішення про перехід на централізовану 

модель було затверджено: 

1.Положення про єдиний казначейський рахунок 

2.План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів 

3.Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету 

4.Немає вірної відповіді 

 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється відповідно до БКУ, а саме: 

1.ст. 112 

2.ст. 116 

3.ст. 113 

4.ст. 117 

 

Згідно якої статті БКУ визначаються порушення бюджетного законодавства? 

1.ст. 123 

2.ст. 117 

3.ст. 116 

4.ст. 124 

 

Бюджетними повноваженнями визначаються: 

1.Взаємовідносини всередині бюджетної системи. 

2.Права, обов'язки та відповідальність учасників бюджетних правовідносин. 

3.Відносини між державою та бюджетними установами. 

 

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один 

календарний рік, який починається з: 

1.1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою 

України закону про Державний бюджет України до цієї дати не є підставою для встановлення 

іншого бюджетного періоду. 

2.2 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою 

України закону про Державний бюджет України до цієї дати не є підставою для встановлення 

іншого бюджетного періоду. 

3.І вересня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною 

Радою України закону про Державний бюджет України до цієї дати не є підставою для встанов 

 

Бюджетна класифікація має такі складові частини: 

1.Класифікація доходів бюджету; 

2.Класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; 

3.Класифікація боргу; 

4.Нема вірної відповіді. 

5.1-3 

 

Коли ДКУ стало повноправним учасником бюджетного процесу? 

1. 1999 

2. 1995-1996 

3. 2001-2002 

4. 2003 

 

Бюджетне призначення - це: 

1. Повноваження, надане ДКС України головному розпоряднику бюджетних коштів, яке 



дозволяє давати бюджетні асигнування для здійснення платежів за рахунок коштів бюджету. 

2. Документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів до 

Міністерства фінансів України або до місцевого фінансового органу 

3. Нема вірної відповіді 

 

Знайдіть неправильну відповідь. ДКСУ діє як управлінський апарат, який: 

1. Зобов'язаний дотримуватися встановлених платіжних обмежень у рамках бюджетних 

асигнувань. 

2. Планує здійснення видатків Державного бюджету України. 

3. Проводить попередню перевірку вимог перед здійсненням платежів. 

4. Складає звітність щодо виконання державного та зведеного бюджетів України. 

 

Органи ДКСУ укладають договори з розпорядниками бюджетних коштів з метою: 

1. Контролю за виконанням Державного бюджету за доходами та видатками. 

2. Виконання Державного бюджету. 

3. Регулювання правовідносин. 

4. Регулювання доходів та видатків Державного бюджету. 

 

Органи ДКСУ мають право відмовити у погашенні бюджетного зобов'язання у разі, якщо: 

1.Бюджетні зобов'язання не відповідають затвердженому кошторису доходів та видатків 

бюджетної установи 

2.Подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету 

3.Вірні відповіді 1 і 2 

 

Знайдіть неправильну відповідь. ДКСУ здійснює платежі за дорученням розпорядників коштів у 

разі: 

1. Наявності відповідного зобов'язання для платежу 

2. Зобов'язань, прийнятих фізичними та юридичними коштами Державного бюджету без 

відповідних асигнувань 

3. Наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаного залишку бюджетних 

асигнувань 

 

У договір між органом ДКСУ та розпорядником бюджетних коштів не включається: 

1. Предмет договору, права і обов'язки сторін 

2. Штрафні санкції при невиконанні умов договору 

3. Порядок розв'язання спорів при судовому позові 

4. Строки дії договору, порядок його зміни та припинення дії 

 

На підставі якого документу вносяться зміни до кошторису бюджетної установи?  

1. 1. Довідки про внесення змін;  

2.Розпорядженням начальника фінансового управління;  

3.Наказом вищестоящого розпорядника коштів.  

 

Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є: 

1.Конституція України; 

2.Бюджетний Кодекс; 

3.Закон про Державний бюджет України; 

4.Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 Бюджетного 

Кодексу; 

5.Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання 

Бюджетного Кодексу та інших законів України; 

6.Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на 

виконання Бюджетного Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України; 

7=1+2+3+4+5+6; 



8=1+2+3+4+5 

 

Що є підставою для виділення коштів бюджетним установам?  

1. Затверджені кошториси;  

2. Затверджені плани використання бюджетних коштів;  

3. Усі відповіді вірні.  

 

Державна казначейська служба України як учасник бюджетного процесу: 

1. Несе відповідальність за якісну підготовку в установлені строки бюджетних запитів 

2. Управляє бюджетними асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів та здійснює 

платежі на визначені цілі 

3. Бере участь у розробці проекту Державного бюджету. 

 

На кого з учасників бюджетного процесу покладені функції управління бюджетними 

асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів, здійснення платежів на визначені цілі, виходячи 

з обсягу надходжень до Державного бюджету? 

1. На Міністерство фінансів 

2. На Державну казначейську службу України 

3.На Рахункову палату 

4. На Міністерство доходів і зборів 

 

До бюджетних повноважень Державної казначейської служби належать: 

1.Касове виконання бюджетів за доходами 

2.Касове виконання бюджетів за видатками 

3.Контроль за дотриманням бюджетного законодавства 

4=1+2 

5=1+2+3 

 

Органи Державної казначейської служби щодо касового виконання бюджетів за доходами наділені 

такими повноваженнями: 

1.Встановлюють порядок відкриття рахунків в управліннях Державної казначейської служби 

для зарахування кожного виду податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів; 

перерахування та зарахування на Єдиний казначейський рахунок доходів бюджету 

2.Здійснюють розподіл доходів між бюджетами відповідно до нормативів відрахувань; 

готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених 

платежів до бюджету; здійснюють відшкодування податку на додану вартість; 

3.Організовують ведення обліку доходів бюджету відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної 

класифікації доходів і типів операцій; 

4.Складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами бюджету 

5=1+2 

6=1+2+3 

 

Які повноваження Державного казначейства з касового виконання бюджетів за видатками: 

1.Відкриття особових і реєстраційних рахунків розпорядникам коштів і закриття 

реєстраційних рахунків після закінчення бюджетного періоду; ведення зведених реєстрів 

розпорядників бюджетних коштів та позабюджетних коштів бюджетних установ; 

2.Здійснення оперативного прогнозування та касового планування бюджетних коштів згідно 

з бюджетним розписом; облік та звітність щодо операцій касового виконання бюджету за 

видатками; 

3.Перерахування бюджетних коштів їх розпорядникам і оплата витрат розпорядників коштів; 

4.Здійснення попереднього контролю за цільовим використанням бюджетних коштів 

5=1+3 

6=2+4 

7=1+2+3+4 



Органи ДКСУ мають право відмовити у погашенні бюджетного зобов'язання якщо: 

1.Бюджетні зобов'язання не відповідають затвердженому кошторису доходів та видатків 

бюджетної установи; 

2.Бюджетні зобов'язання не відповідають обсягу доведених бюджетних асигнувань 

3.Бюджетні зобов'язання відповідають затвердженому кошторису доходів та видатків 

бюджетної установи та обсягу доведених бюджетних асигнувань 

4.=1+2 

 

Порядок взаємодії між органами ДКСУ та органами Державної податкової служби в процесі 

виконання державного та місцевих бюджетів за доходами затверджено з метою: 

1. Забезпечення повноти надходжень до бюджету та контролю за погашенням 

заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії та бюджетними 

позичками 

2. Перерахування митними органами на рахунки з обліку доходів, відкриті в ДКСУ та 

Головних управліннях ДКСУ в розрізі митниць та кодів класифікації доходів бюджету  

 

Управління єдиним казначейським рахунком здійснює:  

1. Міністерство фінансів України;  

2. Рахункова Палата;  

3. Національний банк України;  

4. ДКС України.  

 

Єдиний казначейський рахунок – це… 

1. Рахунок, відкритий Національному банку України  у Державному казначействі України 

для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів 

2. Рахунок, відкритий ДКС України в Національному банку України для обліку коштів та 

здійснення розрахунків у Системі електронних платежів  

3. Рахунок, відкритий Державному казначейству України у Міністерстві фінансів України 

для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів 

 

Для відкриття бюджетних асигнувань головним розпорядникам, розподілу виділених асигнувань 

загального та спеціального фондів бюджетів підвідомчим установам (одержувачам бюджетних 

коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням прийнятих зобов’язань в органах 

ДКС відкриваються такі види бюджетних рахунків: 

1.Особові та реєстраційні рахунки 

2.Зведені особові 

3.Вірні відповіді 1+2 

 

Реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів відкриваються: 

1. У фінвідділі. 

2. В органах ДКСУ 

3. У Національному банку України. 

4. У Державному спеціалізованому комерційному Ощадному банку України. 

 

На який термін відкриваються реєстраційні рахунки? 

1.На півроку. 

2.На один бюджетний рік та щорічно поновлюються 

3.На два бюджетних роки 

 

Знайдіть правильну відповідь. ДКС України: 

1. Усі відповіді правильні. 

2. Здійснює асигнування на зобов'язання та платежі з державного бюджету. 

3. Затверджує поквартальний розпис доходів та видатків державного бюджету. 

 

Бюджетне асигнування - це: 



1. Надходження та платежі у зв'язку зі зміною обсягу державного боргу, які 

використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету. 

2. Повноваження розпоряднику бюджетних коштів на прийняття зобов'язань та витрачання 

бюджетних коштів у процесі виконання бюджету. 

3. Усі платежі з державного та місцевих бюджетів 

 

ДКС України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на  

поворотній основі   кошти   єдиного   казначейського   рахунку: 

1.Для  покриття тимчасових касових розривів місцевих  бюджетів,  Пенсійного  фонду 

України; 

2.Для надання середньострокових позик місцевим бюджетам; 

3=1+2. 

 

Де відкриваються бюджетні рахунки? 

1.В органах ДКС України, 

2.В управліннях Національного банку України, 

3.У банківських установах, 

4.Усі відповіді правильні, 

 

На який термін відкриваються бюджетні рахунки, 

1.На один рік, 

2.На три роки 

3.На п’ять років, 

 

Знайдіть неправильну відповідь. Дохідна частина Державного бюджету України формується за 

рахунок: 

1. Неподаткових надходжень. 

2. Субсидій. 

3. Податків. 

 

Код класифікації доходів має: 

1. Чотирнадцять цифр. 

2. Вісім цифр. 

3. Чотири цифри. 

 

Бюджетна класифікація - це: 

1. Сукупність бюджетних установ та організацій. 

2. Єдине систематичне згрупування доходів та видатків, джерел фінансування видатків 

3. Процес підготовки та подання органами виконавчої влади проекту бюджету 

 

Які функції не виконує ДКСУ при касовому обслуговуванні бюджетів за доходами?  

1. Відкриття бюджетних рахунків 

2. Облік доходів бюджетів 

3. Установлення строків сплати податків 

4. Розподіл платежів між бюджетами 

 

Який з документів є підставою для зарахування платежів до бюджетів?  

1. Розпорядження платника на перерахування коштів 

2. Платіжне доручення 

3. Копія договору 

 

Чи можуть органи ДКСУ змінювати нормативи міжбюджетних трансфертів?  

1. Так;  

2. Ні.  

 



Хто встановлює порядок відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень 

до бюджетів?  

1. Міністерство фінансів України;  

2. Національний банк України;  

3. ДКС України;  

4. усі відповіді вірні.  

 

Згідно з бюджетною класифікацією доходів кошти, одержані сільськими, селищними та міськими 

бюджетами від органів державного управління, належать до: 

1. Доходів від операцій з капіталом. 

2. Офіційних трансфертів. 

3. Податкових надходжень. 

4. Неподаткових надходжень. 

 

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету відкриваються  

1. На балансі Казначейства України 

2. На балансі Казначейства України та Головних управлінь Казначейства відповідно до 

законодавства 

3. На балансі Головних управлінь Казначейства 

 

На чиє ім'я відкрито рахунки по кожному виду податків та зборів відповідно до бюджетної 

класифікації за доходами? 

1. На ім'я Міністерства фінансів. 

2. На ім'я Державного казначейства. 

3. На ім'я ДПС. 

4. Усі відповіді правильні. 

 

Який термін реєстрації фінансових зобов’язань з моменту їх виникнення?  

1. До трьох днів;  

2. До десяти днів;  

3. До одного місяця.  

 

Хто затверджує розпис Державного бюджету на бюджетний рік?  

1. Прем'єр-міністр України;  

2. Міністр фінансів України;  

3. Голова ДКС.  

 

Хто затверджує розпис місцевих бюджетів на бюджетний рік?  

1. Голова місцевої ради;  

2. Начальник органу ДКС;  

3. Начальник фінансового управління 

 

За якими статтями витрат не можуть бути зменшені асигнування бюджетним установам протягом 

року?  

1. За статтями на видатки розвитку;  

2. За захищеними статтями;  

3. За усіма статтями.  

 

Бюджетне асигнування - це: 

1. Надходження та платежі у зв'язку зі зміною обсягу державного боргу, які використовуються 

для покриття різниці між доходами та видатками бюджету. 

2. Повноваження розпоряднику бюджетних коштів на прийняття зобов'язань та витрачання 

бюджетних коштів у процесі виконання бюджету. 

3. Усі платежі з державного та місцевих бюджетів 

 



Обсяги  тимчасових  касових  розривів  Пенсійного фонду України,  пов'язані з виплатою пенсій, в 

обов'язковому порядку покриваються ДКС України  

1.В межах поточного бюджетного періоду; 

2. У межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного  

казначейського рахунку на договірних  умовах без нарахування відсотків  за  користування цими 

коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 

Головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими 

законом про Державний бюджет України, можуть бути виключно органи, уповноважені: 

1. Забезпечувати діяльність ВРУ, Президента України, КМУ в особі їх керівників; 

2. Міністерства, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані 

суди та інші органи, визначені Конституцією України в особі їх керівників; 

3. НАНУ, Національна академія аграрних наук; Національна академія медичних наук 

України. Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, 

інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України; 

4=1+2+3 

5. Нема вірної відповіді. 

 

Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є: 

1. Затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядків використання 

бюджетних коштів 

2. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань 

3. Закриття реєстраційних рахунків після закінчення бюджетного періоду 

4. Вірні відповіді 1 і 3 

5. Вірні відповіді 1 і 2 

 

У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету 

органи Казначейства:  

1. Відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в 

головних управліннях Казначейства та Державній казначейській службі України  

2. Здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного 

бюджету, між державним і місцевими  

3. Формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або 

надміру зарахованих до бюджету, проводять бюджетне відшкодування ПДВ 

4. Здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету та перерахування дотації 

вирівнювання відповідним місцевим бюджетам 

5. Ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету здійснюють контроль 

за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 

6. Надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету 

органам, що контролюють справляння надходжень бюджету. 

7=1+2+3 

8=4+5+6 

9=1+2+3+4+5+6 

 

Дані про територіальне розташування мережі установ, підприємств та організацій готують: 

1. Держадміністрація 

2. Головні розпорядники коштів 

3. Органи Державного казначейства 

4. Податкові органи. 

 

У якому періоді свого розвитку ДКУ змінило свій статус із клієнта банку фактично стало 

учасником СЕП в НБУ? 

1. 1998-1999 

2. 2000 

3. 2001-2002 



4. 2003 

 

Який орган здійснює контроль за роботою системи електронних платежів?  

1. Міністерство фінансів України;  

2. ДКС України.  

3. Рахункова палата України;  

4. Національний банк України.  

 

Єдиний казначейській рахунок діє: 

1.В єдиному режимі, створюючи інформаційно-обчислювальну систему. 

2.У реальному режимі часу. 

3.Усі відповіді правильні. 

 

Які трансакції не проводить система АС “Казна-Доходи”  

1.Пооб'єктний облік доходів;  

2.Розподіл надходжень;  

3.Перерахування надходжень за призначенням;  

4.Підготовку звітності про виконання бюджету.  

 

Яким правовим документом встановлено порядок захисту інформації АС “Казна”  

1.Бюджетним кодексом;  

2.Законом України “Про банки і банківську діяльність в Україні”;  

3.Постановою Кабінету Міністрів;  

4.наказом ДКУ.  

 

Інформаційна система – це … 

1.Сукупність організаційних і технічних засобів для збору, обробки, зберігання та надання 

інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

2.Інформація. 

3.Структурна складова процесу управління для прийняття рішень 

 

Система складається з таких компонентів: 

1.Сукупність економічних даних на відповідних носіях. 

2.Методи, способи, технічні засоби й технології збору. Обробки, зберігання і передачі 

інформації. 

3=1+2. 

 

Автоматизована система «Казна-Є» складається з таких підсистем: 

1. АС «Казна-ВЦ» 

2. АС «Казна-В» 

3=1+2 

4. Нема вірної відповіді 

 

Які елементи включає підсистема введення та опрацювання даних АС «Казна-Є» 

1.Формування мережі установ та організацій 

2.Відкриття рахунків розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам 

казначейства 

3.Введення планових показників за кошторисними призначеннями, планом асигнувань, 

бюджетними призначеннями та помісячним розписом. 

4=1+2+3. 

 

Реалізація контрольної функції органами ДКС в автоматизованій системі обслуговування 

бюджетів за видатками передбачає: 

1. Перевірку на відповідність поточних кошторисних призначень. 

2. Перевірку на відповідність асигнуванням на прийняття зобов’язань.  



3=1+2. 

4. Нема вірної відповіді. 

 

Такий захід впливу «Зупинення операцій з бюджетними коштами» - застосовується за таке 

порушення бюджетного законодавства: 

1. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу; 

порушення встановлених термінів доведення документів про обсяги бюджетних асигнувань до 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів; порушення 

порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в органах Державного казначейства України; 

взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

встановлених Бюджетним кодексом чи законом про Державний бюджет України;  

2. Порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, включаючи 

необґрунтовану відмову в реєстрації або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов'язань; 

здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за 

відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної 

інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами Державного 

казначейства України; нецільове використання бюджетних коштів; порушення вимог Бюджетного 

кодексу при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного 

набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення 

про місцевий бюджет);  

3. Включення недостовірних даних до звітів про виконання державного бюджету (місцевого 

бюджету), річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України (рішення про 

місцевий бюджет), а також порушення порядку та термінів подання таких звітів; порушення 

встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання 

бюджетів; порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної 

звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у неповному обсязі; невідповідність 

даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського 

обліку; включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм (у 

разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порушення 

порядку та термінів подання таких звітів; інші випадки порушення бюджетного законодавства 

учасником бюджетного процесу.  

4=1+2+3 

 

Сукупність заходів, спрямованих на встановлення законності, доцільності та ефективності 

утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування 

це:  

1.Фінансовий контроль;  

2.Податковий контроль;  

3.Бюджетний контроль;  

4.Аудит.  

 

Порушення бюджетного законодавства – це 

1. Порушення учасником бюджетного процесу встановлених у БКУ норм і нормативів 

2. Порушення учасником бюджетного процесу встановлених Бюджетним кодексом чи іншим 

бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 

виконання бюджету та звітування про його виконання 

3. Відповіді 1 і 2 доповнюють одна одну 

 

Згідно ст. 116 БКУ порушенням бюджетного законодавства є: 

1. Порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання 

2. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів 

3. Зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка 

4. Вірні відповіді 1 і 2 

5. Усі відповіді вірні 



 

Відповідальність органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 

регламентується БКУ, а саме: 

1.ст. 123 

2.ст. 124 

3.ст. 116 

4.ст. 121 

 

Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає: 

1. Стягнення податковими органами коштів з місцевих бюджетів на їхні рахунки 

2. Стягнення органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету 

3. Відповіді 1 і 2 доповнюють одна одну 

 

Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на взяття бюджетного 

зобов'язання на відповідну суму у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до 

розпису бюджету (кошторису) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної бюджетної політики на строк: 

1.1-3 місяці 

2.3-6 місяців 

3.До 1 місяця 

4.До завершення бюджетного періоду 

 

Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, несуть відповідальність 

за: 

1. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог БКУ 

2. Недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів 

3. Здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними 

установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч БКУ 

4. Вірні відповіді 2 і 3 

5. Усі відповіді вірні 

 

Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути 

оскаржено: 

1.В органі, що його виніс 

2.У суді 

3.Вірні відповіді 1і2 

 

Протягом якого терміну з дня винесення рішення про застосування заходу впливу за порушення 

бюджетного законодавства його може бути оскаржено? 

1. 10 днів, якщо інше не передбачено законом 

2. 30 днів, якщо інше не передбачено законом 

3. 14 днів, якщо інше не передбачено законом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0467-02
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