


E-DATA.GOV.UA 

SPENDING.GOV.UA OPENBUDGET.GOV.UA 

Модуль «Використання 
публічних коштів» 

Модуль «Прозорий 
бюджет» 

Інструмент аналізу та контролю бюджету 
та бюджетних процедур 

Модуль «Ліквідність» 
Інструмент прогнозування ліквідності та 

управління ризиками 

DWH 

 Інтегрована ІАС 
 

 «Бюджет для громадськості» 
Реалізація концепції прозорості влади 

через єдині стандарти 

 Трансакції Казначейства 

 Розпорядники та одержувачі, 
державні цільові фонди 

 Державні та комунальні 
підприємства 

Проект «Є-data» складається з двох основних модулів: 
«Використання публічних коштів» та «Прозорий бюджет» 
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Офіційний портал публічних фінансів України  

 Відкриті бюджети міст 



Перелік документів : 
  
І. «Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» (постанова КМУ від 14 
вересня 2015 р. № 694) 
 
II. «Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про 
платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку» (постанова КМУ від 14 вересня 2015 р. № 676) 
 
III. «Про затвердження Регламенту публікації інформації про використання публічних коштів на єдиному 
веб-порталі використання публічних коштів» (проект наказу Міністерства фінансів України) 
 
IV.  «Про проведення дослідної експлуатації веб-порталу» (наказ Міністерства фінансів України від 
29.10.2015 р. №972) 
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ 

Законодавчі підстави створення веб-порталу: 
 

 Згідно Закону України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII «Про відкритість використання 
публічних коштів» Кабінет Міністрів України має вжити вичерпних заходів для створення і 
функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів (другий абзац пункту 4 
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону). 
 

 Створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів також передбачено Планом 
заходів з виконання рекомендацій ЄС, які містяться у п’ятій доповіді ЄС щодо прогресу України 
у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму (завдання № 24), 
затвердженого Прем'єр-міністром України 28 травня 2015 року (доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 28.05.2015 №20609/15/1-15).  



4 

Трансформація системи 

Діюча система 
 
- Відсутність комплексної  

декомпозиції вертикалі 
планування (державний та 
місцеві бюджети) 

- Втрата контролю 
використання публічних 
коштів при трансакціях 
державних та комерційних 
банків 

- Паперовий документообіг 
та специфікації 

- Відсутність повного 
покриття обліковими  
системами та доступом до 
Інтернет бюджетних 
організацій 

- Обмежене фінансування,  
персонал, ПО, обладнання 

- Відсутність електронного 
архіву 

- Дублювання та не 
оптимальні бізнес процеси 

- Низький рівень 
автоматизації 

• Казначейство 

• ProZorro 

• Є-data 

• Data.gov.ua 

• Податкова, 
статистика, 
цільові державні 
фонди 

Єдиний службовий 
кабінет 

Електронні договори 



Реалізація концепції модулю «Прозорий бюджет» 
через єдиний кабінет та електронний договір 

Єдиний службовий 
кабінет 

Планування 
бюджету 

Виконання 
бюджету 

Міністерство 
фінансів 
України 

Казначейство 

1 2 

НБУ 
Державні 

банки 

ProZorro 

Державні 
закупівлі 
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Податкова 
звітність 

ДФС 

Звітність та 
аналітика 

Облікові 
системи С1, 

Парус, … 
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4 

Електронні 
договори 

6 

РКО, валютні 
операції, 

МФО 

3 

Трансакції 

Аудит та 
рейтинги 

5 

Державна 
аудиторська 

служба 

5 

Модуль 
укладання 
контрактів Рахункова 

палата 
України 
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ПОРЯДОК РОБОТИ НА ПОРТАЛІ Є-DATA 

1 2 3 

Отримання ключів 
електронно-

цифрового підпису 
(ЕЦП) 

(одноразово) 

Створення 
службового кабінету 

(одноразово) 

Внесення даних на 
портал 

(щоквартально) 

Підписування 
внесених даних 

(щоквартально) 

4 

Робота з Порталом має відбуватися в такій 
послідовності: 



ЯК ОТРИМАТИ КЛЮЧ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ? 
 

Для того, щоб внести дані на 
Єдиному веб-портал публічних 
фінансів E-Data потрібно 
зареєструвати власний 
«службовий кабінет». 

Для реєстрації «службового 
кабінету» у Вас має бути ключ 
електронно-цифрового підпису 
(ЕЦП), який видає Центр 
сертифікації ключів Державної 
Фіскальної служби України 
(ДФС). 

Якщо у вас є ключ ЕЦП, який ви вже використовуєте для електронного обміну 
інформації з ДФС, Окремий ключ не потрібен. 
Послуги АЦСК ДФС надаються БЕЗОПЛАТНО. 

1 

2 

Інші ключі ЕЦП, які 
працюють на порталі 

Варіантність ключів 
 
1.     АЦСК органів юстиції України 
 
2.     ЦСК «MasterKey» ТОВ «Арт-
Мастер» 
 
3.     Акредитованого центру 
сертифікації ключів (АЦСК) 
"Україна"  
 
4.     АЦСК ТОВ «Ключові системи» 
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ОТРИМАННЯ КЛЮЧА ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 
(ЕЦП) - http://acskidd.gov.ua/r_kor 
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РЕЄСТРАЦІЯ «СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ» 
на проталі Є-DATA 

 



РЕЄСТРАЦІЯ «СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ» 
 

У  разі виникнення питань 
пишіть на електронну 

адресу 
e-data@minfin.gov.ua 

або ж натискайте кнопку 
«Допомога». 

Гаряча лінія: 044 206 56 96 

1 

2 

3 

4 

5 

Заходите на сторінку «Реєстрація користувача 
бюджетних коштів» і починаєте заповнювати поля; 
вводите всі обов’язкові для реєстрації дані. 

Заходите на портал e-data.gov.ua 

Вибираєте «Службовий кабінет», а далі - «Реєстрація». 

Далі прописуєте паролі, завантажуєте ключ 
електронно-цифрового підпису  і натискаєте 
«Створити кабінет». 

Після реєстрації Кабінету ви можете починати 
вносити інформацію про використання публічних 
коштів – розділи «Звіти» та «Договори». 
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ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ 
- e-data.gov.ua 

13 

http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/
http://e-data.gov.ua/


14 

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – (1) 
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РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ –  
(продовження 2) 
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РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 
(продовження 3) 
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РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 
(продовження 4) 



Заповнення даних про 
відкритість використання 

публічних коштів 
 



УПРАВЛІННЯ ЗВІТАМИ 

«Звіт про надходження та 
використання коштів загального 
фонду» (форма № 2д, № 2м)  
«Звіт про надходження і 
використання коштів, отриманих 
як плата за послуги (форма № 4-
1д, № 4-1м)  
«Звіт про надходження і 
використання коштів, отриманих 
за іншими джерелами власних 
надходжень» (форма № 4-2д, № 4-
2м) 
«Звіт про надходження і 
використання інших надходжень 
спеціального фонду» (форма № 4-
3д, № 4-3м)  
«Звіт» про заборгованість за 
бюджетними коштами (форма № 
7д, № 7м) 

 Звіт про відрядження 
- публікують всі  
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Розпорядники бюджетних 
коштів 

Пенсійний фонд  
Фонди соціального 

страхування  

«Звіт про виконання бюджету 
(кошторису) Фонду» (додаток 13 
- наказ № 44). 
"Звіт про надходження та 
використання коштів загального 
фонду" (форма № 2д, № 2м) 
(додаток 4 - наказ № 44);  
"Звіт про надходження і 
використання інших надходжень 
спеціального фонду" (форма № 
4-3д, № 4-3м) (додаток 7 - наказ 
№ 44 
Інформація про підприємства, 
установи, організації, що 
використовують кошти 
пенсійного фонду 

 «Звіт про виконання бюджету 
(кошторису) Фонду» (додаток 13 
- наказ № 44). 
 "Звіт про надходження та 
використання коштів загального 
фонду" (форма № 2д, № 2м) 
(додаток 4 - наказ № 44);  
 "Звіт про надходження і 
використання інших надходжень 
спеціального фонду" (форма № 4-
3д, № 4-3м) (додаток 7 - наказ № 
44;  
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ВНЕСЕННЯ ЗВІТІВ – крок 1 
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ВНЕСЕННЯ ЗВІТІВ – крок 2  
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ВНЕСЕННЯ ЗВІТІВ – крок 3  
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ВНЕСЕННЯ ЗВІТІВ – (продовження крок 3) 
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ЗВІТИ - ВІДРЯДЖЕННЯ 



УПРАВЛІННЯ ДОГОВОРАМИ 

Проектні роботи 
1 2 3 

+ ДОДАТИ + ПЕРЕГЛЯНУТИ + ПІДПИСАТИ 

+ ДОДАТИ ДОГОВІР 

+ ДОДАТИ ДОДАТКОВУ УГОДУ 

+ ДОДАТИ АКТ 

+ ДОДАТИ ШТРАФИ/ПЕНІ/САНКЦІЇ 

Внести дані 

Зберегти зміни 

Підписати 

Інтеграція DWH (база 
даних) 

 Казначейство 
 &  

Prozorro (Міністерство 
економіки) 

 & 
 Є-data (Міністерство 

фінасів) 
 

Стандартизація 
параметрів договору 
Конвертаційні сервіси з 
баз «С1», «Парус» 

 
Інформація 

оприлюднюється на 
порталі тільки після 

підписання документу 
25 



26 

УПРАВЛІННЯ ДОГОВОРАМИ: вибір звітного періоду (крок 1) 
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ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ ДОГОВОРУ (крок 2) 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОГОВРУ (крок 3) 
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ДОДАЄМО ДОДАТКОВІ УГОДИ, АКТИ\НАКЛАДНІ (крок 4) 
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ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ  (крок 4.1) 
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АКТИ\НАКЛАДНІ ДО ДОГОВОРУ (крок 4.2) 
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ПАКЕТНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОГОВОРІВ АКТІВ ТА ЗВІТІВ 
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ЗВІТ ПРО ДОГОВОРИ (ПАКЕТНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ) 
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ПАКЕТНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ АКТІВ ТА ДОДАТКОВИХ УГОД 
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ПАКЕТНЕ ПІДПИСАННЯ – КРОК 1 
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ПАКЕТНЕ ПІДПИСАННЯ – КРОК 2 
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ПІДПИСАННЯ ВВЕДЕНИХ ДАНИХ 



КОНТАКТИ 

Власник проекту: 
Міністерство фінансів України  
Наталія Енн Яресько / Оксана Маркарова 
 
 
Керівник проекту: 
Олександр Щелоков  
shchelokov@minfin.gov.ua 
 
Координатор проекту: Анастасія Розлуцька 
rozlucka@minfin.gov.ua 
 
Комунікаційний менеджер: Ольга Галицька 
galytska@minfin.gov.ua 
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Електронна адреса: e-data@minfin.gov.ua  
Гаряча лінія: (044) 206 56 96 
 
Сторінка на Фейсбуці 
https://www.facebook.com/edataua/ 
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