
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НАКАЗ 

30 вересня 2020 року № 16 

Про затвердження Плану заходів 

із впровадження в дослідну експлуатацію 

комп’ютерної програми системи управління 

плануванням та виконанням місцевих 

бюджетів «LOGICA» 

Відповідно до статей 28, 78 Бюджетного кодексу України, на підставі 

наказу Міністерства фінансів України від 27 серпня 2020 року № 534 «Про 

впровадження в дослідну експлуатацію комп’ютерної програми 

«Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів із впровадження в дослідну експлуатацію 

комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади. 

2. Заступнику начальника – начальнику відділу доходів, фінансів галузей 

виробничої сфери та соціального захисту – Швець Н.В., начальнику відділу 

зведення бюджету та фінансів соціально-культурної сфери – Ковальовій Н.М., 

начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – Шило Л.П. 

забезпечити організацію та виконання Плану заходів із впровадження в 

дослідну експлуатацію комп’ютерної програми “Інформаційно-аналітична 

система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів 

«LOGICA». 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – Шило Л.П., 

завідувачу сектора комп’ютеризації та інформаційного забезпечення – 

Грінченку В.С. впровадити в дослідну експлуатацію комп’ютерну програму 

«Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA» та забезпечити інформаційно-технологічну 

підтримку реалізації дослідної експлуатації. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – Шило Л.П. 

ознайомити працівників фінансового управління з даним наказом. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Начальник Любов БОЧКОВА 

Наталя Ковальова 35 83 24 

З наказом ознайомлені: 



 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького 

від «30» вересня 2020 року № 16 

із впровадження в дослідну експлуатацію комп’ютерної програми “Інформаційно-аналітична 

система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

 

№ з/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1. Провести роз’яснювальну роботу з учасниками бюджетного 

процесу (головними розпорядниками коштів, далі - ГРК) щодо 

впровадження інформаційно-аналітичної системи управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі 

–   ІАС   «LOGICA»)   та   формату   обміну   інформацією   з ІАС 

«LOGICA» 

До 01 жовтня 

2020 року 

Бочкова Л.Т. 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

Шило Л.П. 

2. Ознайомити ГРК з Порядком реєстрації у 2020 році учасників 

бюджетного процесу, формою реєстраційної картки-заяви 

учасника бюджетного процесу та правилами її заповнення 

До 01 жовтня 

2020 року 

Бочкова Л.Т. 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

Шило Л.П. 

3. Забезпечити проведення реєстрації фінансового управління 

міської ради, як місцевого фіноргана та головного розпорядника 

в ІАС «LOGICA» на 2021 рік 

До 21 вересня 

2020 року 

Грінченко В.С. 

4. Перевірити інформацію, що міститься на паперових носіях в 

бюджетних запитах на 2021 рік та підготувати заключення до 

бюджетного запиту головного розпорядника про включення його 

до проєкту бюджету 

До 01 листопада 

2020 року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

(працівники структурних підрозділів з 

урахуванням закріплення бюджетних 

програм та координації ГРК за 

структурними підрозділами 

фінуправління) 

5. Здійснити контроль за проведенням реєстрації учасників 

бюджетного процесу (ГРК) на 2021 рік в ІАС «LOGICA» 

До 26 жовтня 

2020 року 

Ковальова Н.М. 

Грінченко В.С. 
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№ з/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

6. Забезпечити отримання від ГРК інформації, що міститься в 

бюджетних запитах на 2021 рік у електронному вигляді та 

внесення цієї інформації до АІС «LOGICA» 

До 01 листопада 

2020 року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

Грінченко В.С. 

7. Забезпечити подання Міністерству фінансів України інформації, 

що міститься в бюджетних запитах на 2021-2023 роки, поданих 

головними розпорядниками бюджету у електронному вигляді 

До 31 грудня 2020 

року 

Грінченко В.С. 

8. Забезпечити подання Міністерству фінансів України інформації, 

що міститься в проєкті рішення про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2021 рік, схваленому 

виконавчим комітетом міської ради 

До 31 грудня 

2020 року 

Грінченко В.С. 

Ковальова Н.М. 

9. Забезпечити інформування Міністерства фінансів України щодо 

затвердження міською радою рішення про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік 

В одноденний 

строк після 

прийняття рішення 

Грінченко В.С. 

Ковальова Н.М. 

10. Забезпечити подання через ІАС «LOGICA» до Міністерства 

фінансів України інформації, що міститься в затвердженому 

міською радою рішенні про бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади на 2021 рік 

До 31 січня 

2021 року 

Грінченко В.С. 

Ковальова Н.М. 

11. Забезпечити подання даних Міністерству фінансів України, що 

міститься в розписі бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік 

До 28 лютого 

2021 року 

Грінченко В.С. 

Ковальова Н.М. 

12. Перевірити інформацію на паперових носіях, що міститься в 

паспортах бюджетних програм на 2021 рік ГРК щодо 

відповідності її показникам, затвердженим рішенням про бюджет 

на 2021 рік територіальної громади 

 

 

Забезпечити отримання від ГРК інформації, що міститься в 

паспортах бюджетних програм на 2021 рік у електронному 

вигляді та внесення цієї інформації до АІС Місцеві бюджети 

Протягом 30 днів з 

дня набрання 

чинності рішення 

про бюджет 

територіальної 

громади 

 

До 20 березня 

2021 року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

(працівники структурних підрозділів з 

урахуванням закріплення бюджетних 

програм та координації ГРК за 

структурними підрозділами 

фінуправління) 

Грінченко В.С. 
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№ з/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

13. Забезпечити подання інформації Міністерству фінансів України, 

що міститься в паспортах бюджетних програм ГРК бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік 

До 31 березня 

2021 року 

Грінченко В.С. 

14. Впровадити в ІАС «LOGICA»: аналітичні форми визначення 

орієнтовних граничних показників видатків бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади та надання 

кредитів з бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на середньостроковий період; пропозиції до прогнозу 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади та 

типової форми прогнозу бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади 

До 30 квітня 2021 

року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

Грінченко В.С. 

15. Забезпечити проведення реєстрації учасників бюджетного 

процесу (ГРК) на 2022 рік 

До 31 травня 
2021 року 

Ковальова Н.М. 

Грінченко В.С. 

16. Перевірити інформацію на паперових носіях, що міститься в 

наданих ГРК пропозиціях до прогнозу бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади 

До 20 липня 2021 

року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

(працівники структурних підрозділів з 

урахуванням закріплення бюджетних 

програм та координації ГРК за 

структурними підрозділами 

фінуправління) 

17. Забезпечити подання Міністерству фінансів України інформації, 

що міститься в наданих ГРК пропозиціях до прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади 

До 31 липня 

2021 року 

Грінченко В.С. 

18. Забезпечити подання Міністерству фінансів України інформації, 

що міститься в прогнозі бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади 

До 30 вересня 

2021 року 

Грінченко В.С. 

19. Підготовка інформації про виконання бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади у 2021 році 

 

Надати Міністерству  фінансів України інформацію щодо 

виконання бюджету Кропивницької міської територіальної 
громади у 2021 році (оперативна інформація) 

 

Постійно протягом 

2021 року 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

 

Грінченко В.С. 
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№ з/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

20. Забезпечити подання Міністерству фінансів України інформації, 

що міститься в рішеннях про внесення змін до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, 

затверджених міською радою, змінах до розпису бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади та змінах до 

паспортів бюджетних програм ГРК 

Постійно протягом 

2021 року 

Грінченко В.С. 

21. Забезпечити проведення моніторингу виконання плану заходів Постійно протягом 

2020 - 2021 років 

Швець Н.В. 

Ковальова Н.М. 

Шило Л.П. 
 


