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АНОТАЦІЯ

    Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень,методичних засад та практичних питань казначейського
виконання місцевих бюджетів. На підставі проведеного аналізу формування
показників доходів, видатків місцевих бюджетів у розрізі фондів, бюджетної
класифікації, а також організації казначейського обслуговування виконання
бюджету внесено пропозиції щодо вдосконалення казначейського виконання 
місцевих бюджетів.

    Ключові слова: казначейство, єдиний казначейський рахунок, місцеві 
бюджети, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти, бюджетний
контроль.

        The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions,
methodological foundations and practical issues of treasury execution of
local budgets. On the basis of the analysis of formation of indicators of income,
expenditures of local budgets in the context of funds, budget classification, as well
as the organization of treasury servicing of budget execution, proposals for
improvement of treasury execution of local budgets were made.

       Keywords: Treasury, single treasury account, local budgets, revenues,
expenditures, intergovernmental transfers, budgetary control.

        


