
Інструкція по проведенню реєстрації учасника  
бюджетного процесу  ІАС  «LOGICA» 

в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» 
 

До проведення реєстрації необхідно попередньо виконати наступну 
послідовність дій: 
 

1. Перейти у 2021 бюджетний рік, перейти Інструменти – Змінити 
бюджетний рік та обрати 2021 бюджетний рік. 

2. Перейти у довідники, обрати довідник «Бюджет»  та перевірити  
актуальність записів реквізитів бюджету. 

3. Перейти у довідники, обрати довідник «Розпорядники» та перевірити  
актуальність записів головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня 
та одержувачів коштів відповідного бюджету. 

4. Перейти у довідники, обрати довідник «Бюджетні програми» та 
перевірити наявність та актуальність бюджетних програм. 

 
Після проведення вищенаведених дій необхідно перейти до безпосереднього 

процесу реєстрації, в кожному бюджеті спочатку реєструється місцевий 
фінансовий орган, потім всі існуючі головні розпорядники коштів. 
 

1. Реєстрація місцевого фінансового органу 
 

Для проведення реєстрації місцевого фінансового органу необхідно перейти 
у пункт меню LOGICA – Реєстрація місцевого фін.органу(МФО).  

Після відкриття форми реєстрації необхідно провести заповнення 
відповідних рядків, детальний опис форми наведено нижче: 

 
Опис рядків форми «Основні дані» : 
 

 
Код місцевого бюджету за 
класифікацією Міністерства 



фінансів України (заповнюється 
з довідника «Бюджет») 

 
Відповідний бюджетний рік для 
проведення реєстрації 

 
 Реквізити місцевого фінансового органу ( у випадку відсутності 
зазначається реквізити сільської, селищної, міської ради або їх виконавчих 
комітетів, що здійснюють функцію фінансових органів) 

 Код ЄДРПОУ місцевого 
фінансового органу 

 Повне найменування місцевого 
фінансового органу 

 Код за мережею розпорядників 
Державного казначейства 

 Код території 

 Поштовий індекс 

 
Адреса фінансового органу 

 Контактний телефон 

 Офіційна адреса електронної 
пошта  

 Офіційна сторінка у мережі 
інтернет фінансового органу або 
міської, селищної, сільської 
ради. 

 
Skype адреса за наявності 

 

 

Керівник фінансового органу та 
найменування посади 

 
 

Головний бухгалтер 
фінансового органу та 
найменування посади 

 
Зазначаються реквізити виконавчого комітету міської,селищної міської ради 
за відсутності - реквізити відповідної міської,селищної міської ради 

 Код ЄДРПОУ 

 Назва 
 

Після заповнення всіх рядків форми необхідно перейти до вкладки «Посадові 
особи»: 
 



 
     

 

 Найменування посади 
керівника 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по-
батькові керівника 

 Контактний номер 
телефону керівника 

 Контактний номер 
телефону керівника 

 Електронна пошта 
керівника 

 
Зазначається підстава 
виконання обов’язків 
керівником установи 

 

 Найменування посади 
керівника фінансової 
служби 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по-
батькові керівника 
фінансової служби 

 Контактний номер 
телефону керівника 
фінансової служби 



 Контактний номер 
телефону керівника 
фінансової служби 

 Електронна пошта 
керівника фінансової 
служби 

 
Зазначається підстава 
виконання обов’язків 
керівника фінансової 
служби 

 
Після заповнення всіх рядків форми необхідно перейти до вкладки «Дерево 
бюджету»: 

 
 

Перевірити список головних розпорядників за наявності відповідальних 
виконавців та їх бюджетні програми, зазначена форма формується в 
автоматичному режимі з довідників «Розпорядник» та «Бюджетних програм». 

Для проведення реєстрації необхідно натиснути «Реєстрація» та здійснити 
накладання електронно цифрового підпису. 

 

 



 
Обрати необхідний центр сертифікації та тип носія ключа, файловий ключ 

або апаратний ключ(токен). Після обрання ключа необхідно ввести пароль 
захисту ключа та натиснути «Зчитати ключ», перевірити відповідність ключа до 
установи,що реєструється : 

 
Для продовження натиснути «Вхід», у вікні «Хід реєстрації участника» 

слідкувати за результатами порцесу реєстрації: 

 
У випадку помилок необхідно слідкувати за повідомленнями системи, 

усунути їх та провести повторну реєстрацію. 
 
УВАГА!! Місцевий фінансовий орган повинен проводити реєстрацію як 
фінансовий орган так і як головний розпорядник коштів. 
 
ВАЖЛИВО!! Після звершення процесів реєстрації, для перевірки правильності 
реєстрації місцевого фінансового органу, необхідно використовувати LOGICA – 
Перегляд/зміна реєстраційних даних(МФО), також у зазначеній формі можна 
проводити зміни у реєстраційних даних. 
 
 

2. Реєстрація головного розпорядника коштів 
Для проведення реєстрації місцевого фінансового органу необхідно перейти у 

пункт меню LOGICA – Реєстрація головного розпорядника(ГРК).  
Після відкриття форми реєстрації необхідно провести заповнення відповідних 

рядків, детальний опис форми наведено нижче: 



  
 
Опис рядків форми «Основні дані» : 
 

 
Код місцевого бюджету за 
класифікацією Міністерства 
фінансів України (заповнюється з 
довідника «Бюджет») 

 
Відповідний бюджетний рік для 
проведення реєстрації 

 
 Реквізити головного розпорядника  

 Код ЄДРПОУ місцевого 
фінансового органу 

 Повне найменування місцевого 
фінансового органу 

 Код за мережею розпорядників 
Державного казначейства 

 Код території 

 Поштовий індекс 

 
Адреса фінансового органу 

 Контактний телефон 

 Офіційна адреса електронної 
пошта  

 Офіційна сторінка у мережі 
інтернет фінансового органу або 
міської, селищної, сільської ради. 

 
Skype адреса за наявності 



 

 

Керівник фінансового органу та 
найменування посади 

 
 

Головний бухгалтер фінансового 
органу та найменування посади 

 
Після заповнення всіх рядків форми необхідно перейти до вкладки «Посадові 
особи»: 
 

 
     

 

 Найменування посади 
керівника 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по-
батькові керівника 

 Контактний номер 
телефону керівника 

 Контактний номер 
телефону керівника 

 Електронна пошта 
керівника 

 
Зазначається підстава 
виконання обов’язків 
керівником установи 

 



 Найменування посади 
керівника фінансової 
служби 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по-
батькові керівника 
фінансової служби 

 Контактний номер 
телефону керівника 
фінансової служби 

 Контактний номер 
телефону керівника 
фінансової служби 

 Електронна пошта 
керівника фінансової 
служби 

 
Зазначається підстава 
виконання обов’язків 
керівника фінансової 
служби 

     
Після заповнення всіх рядків форми необхідно перейти до вкладки «Дерево 

бюджету»: 
 

 
 

Перевірити список розпорядників та одержувачів за наявності та їх 
бюджетні програми, зазначена форма формується в автоматичному режимі з 
довідників «Розпорядник» та «Бюджетних програм». 



Для проведення реєстрації необхідно натиснути «Реєстрація» та здійснити 
накладання електронно цифрового підпису. 

 

 
 

Обрати необхідний центр сертифікації та тип носія ключа, файловий ключ 
або апаратний ключ(токен). Після обрання ключа необхідно ввести пароль 
захисту ключа та натиснути «Зчитати ключ», перевірити відповідність ключа до 
установи,що реєструється : 

 
Для продовження натиснути «Вхід», у вікні «Хід реєстрації участника» 

слідкувати за результатами порцесу реєстрації: 

 
 
 

ВАЖЛИВО!! Після звершення процесів реєстрації, для перевірки правильності 
реєстрації головного розпорядника коштів, необхідно використовувати LOGICA 
– Перегляд\зміна реєстраційних даних(ГРК), також у зазначеній формі можна 
проводити зміни у реєстраційних даних. 
 


