
Побудова і 
функціональні можливості

Єдина інформаційна    
система управління 
бюджетом (ЄІСУБ)



Головною метою створення ЄІСУБ є
організація взаємодії учасників 
бюджетного процесу з метою створення 
єдиного інформаційного простору задля 
забезпечення своєчасною, достовірною 
та повною інформацією на всіх етапах 
складання, виконання та аналізу 
виконання місцевого бюджету.



Загальна структура ЄІСУБ



ЄІСУБ формується шляхом створення 
єдиної бази даних управління бюджетом 

місцевого самоврядування
Основними суб’єктами єдиної інформаційної 

системи є:
 фінансове управління зі своїми 

структурними підрозділами;
 головні розпорядники бюджетних коштів;
 одержувачі бюджетних коштів.

Кожний суб’єкт бюджетного процесу має доступ та 
можливість працювати виключно зі своєю 
частиною бюджету (чітке розмежування доступу)



Функціональна схема ЄІСУБ

Фінансове
 управління

 Сервер      баз даних

Головні розпорядники
Розпорядники ниж. рівня

Інтернет



ЄІСУБ забезпечує:

 формування бюджету з найбільшим
рівнем деталізації в розрізі головних 
розпорядників бюджетних коштів;

 Формування бюджету за програмами 
(ПЦМ);

 збір, накопичення, систематизація, аналіз 
та узагальнення бюджетної інформації в 
єдиній базі даних за всі роки;

 інформаційно-телекомунікаційні зв’язки 
між учасниками бюджетного процесу; 

 підтримку обґрунтування та прийняття 
управлінських рішень.



За рахунок впровадження ЄІСУБ
досягається

 оптимізація документообігу;
 оптимізація роботи фінансового управління; 
 підвищення ефективності функцій контролю;
 покращення організації роботи щодо виконання 

бюджету за рахунок потужної та гнучкої системи 
формування аналітичних звітів;

 можливість керівництва безпосередньо отримувати 
оперативну та аналітичну інформацію;

 отримання реального прогнозу надходжень до 
бюджету за рахунок автоматизації обробки 
інформаційних потоків за платниками податків;

 реалізація принципу варіантності бюджету на етапі 
його планування;



Бізнес–процес управління бюджетом з використанням
ПЗ “Бюджет міста” 

Складання бюджетих 
запитів

Доведення 
фінансовим 

управлінням до 
розпорядників 

граничних показників 
 за видатками

Внесення даних 
розпорядниками: 

потреби за 
видатками

Отримання звітів:
- бюджетний запит форма 1;
- бюджетний запит форма 2 (у частині 
видатків);
- бюджетний запит форма 3;
- зведена робоча таблиця за потребами у  
  видатках гол. розпорядників

Підготовка рішення 
сесії про бюджет

Отримання з 
бюджетних запитів 
першого варіанту 

додатків 2,3 рішення 
сесії 

Внесення змін до 
проекту рішення 

сесії за видатками

Отримання звітів:
- додатки 1-7;  
- аналітичні звіти, що відображають;
бюджет за різними розрізами, історію змін 
під час підготовки рішення сесії;
- облік пропозицій депутатів

Формування проекту 
доходів

Отримання контрольних 
показників

 від вищестоящого 
фінансового органу



Підготовка лімітних 
довідок

Формування 
помісячних видатків 
за розпорядниками 

у цілому (без 
деталізації за КФК)

Формування помісячних 
видатків як за головними 
розпорядниками, так і за 

розпорядниками нижчого рівня 
у розрізі КФК

Отримання звітів:
- лімітна довідка;
- аналітичний звіт, що відображає 
помісячні видатки за лімітними 
довідками

Підготовка планів 
асигнувань

Формування планів 
асигнувань за головними 

розпорядниками
(постатейно та за 

програмами)

Отримання звітів:
- кошторис;
- помісячний та річний розписи;
- розподіл показників зведених 
планів асигнувань та 
кошторисів;
- розпис видатків;
- розпис видатків за 
програмами;
- витяги з річних та помісячних 
асигнувань

Формування планів 
асигнувань за 

розпорядниками 
нижчого рівня

- Експорт планових 
даних до органів ДКУ;
- Експорт планових 

даних до ГФУ



Виконання бюджету

Формування 
довідок про зміни 
розпорядника ниж. 

рівня 

Формування 
довідок про зміни 

розпорядника 
головного 

розпорядника

Отримання звітів:
- аналітичні звіти за 
розписом зі змінами у 
потрібних розрізах, в т.ч. 
за програмами

Внесення змін до 
бюджету

Внесення змін до 
бюджету

Підготовка заявок 
на фінансування 

розпорядника ниж. 
рівня

Фінансування

Формування заявки 
на фінансування 

головного 
розпорядника

Отримання звітів:
- аналітичні звіти за 
виконанням бюджету 
у потрібних розрізах, 
в т.ч. за програмами

- Експорт 
розпорядження 
до органів ДКУ;

- Імпорт даних ДКУ

Аналіз заявок та 
формування 

розпорядження на 
фінансування



 Формування Додатку до Рішення сесії за видатками 
у форматі ПЦМ

 Зберігання інформації у системі планових та 
фактичних показників бюджетних програм за 
декілька років

 Формування паспортів бюджетних програм
 Формування звітності про виконання паспортів 

бюджетних програм
 Формування звітності з моніторингу виконання 

показників бюджетних програм

Функціональні можливості системи з 
формування бюджету за програмно-

цільовим методом:



Зразок деталізації КЕКВ для плану використання



Зразок деталізації фондів



Адміністрування системи

 Просте збереження та відновлення 
даних;

 Розмежування прав доступу 
користувачів;

 Деталізація прав доступу користувачів;
 Моніторинг роботи користувачів;
 Можливість віддаленого 

адміністрування.



Використання єдиної інформаційної системи 
управління бюджетом міста 

 забезпечує більш чітку керованість економіки 
міста за рахунок повної реалізації системи 
вертикальних і горизонтальних зв’язків при 
управлінні господарським комплексом міста;

 надає можливість оперативного аналізу та оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів з 
метою прийняття обґрунтованих та оперативних 
управлінських рішень на рівні керівництва міста



Конфігурація “Аналіз надходжень до 
бюджету в розрізі платників податків”

Ефективний інструмент обліку та аналізу надходжень 
до бюджету.
Дозволяє:

 використовувати щоденні виписки Державного 
казначейства України в автоматичному режимі; 

 автоматично створювати базу платників податків на 
підставі казначейських виписок;

 аналізувати надходження в різних розрізах (за кодами 
доходів, за будь-який період часу, за фізичними та 
юридичними особами, за окремими договорами тощо);

 аналізувати надходження в динаміці за декілька 
бюджетних років;

 створювати документи щодо надходжень до бюджетів 
за кожний день за заданим переліком кодів.









В даному звіті є можливість проаналізувати 
надходження в розрізі платників поденно 



В даному звіті є можливість проаналізувати 
надходження в розрізі платників поденно 



В даному звіті є можливість проаналізувати 
надходження в розрізі платників поденно 



Дякую за увагу!
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