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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Кошторис доходів і видатків є основним фінансо0

вим документом, яким керується в ході своєї діяльності

кожна бюджетна установа. Тому працівники органів

Державної аудиторської служби України при прове0

денні інспектування фінансово0господарської діяль0

ності таких установ приділяють особливу увагу питан0

ням правильності складання кошторисів, їх затверд0

ження, внесення в них змін і виконання кошторисів. Як

свідчить практика проведення інспектування з цього

приводу, бюджетними установами допускається чима0

ло порушень при складанні, затвердження, внесення

змін і виконання кошторисів.

Посилення фінансового контролю з боку держави за

раціональним та ефективним використанням фінансових

ресурсів бюджетними установами встає все більш актуаль0

ним, оскільки кількість порушень у бюджетній сфері зали0
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Доведено, що кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потре�
бує безперервного контролю за ефективністю управління бюджетними коштами.

Визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом, яким керується
в ході своєї діяльності кожна бюджетна установа.

Визначено відповідальність, передбачену за порушення в частині складання і виконання кошто�
рисів бюджетних установ.

It is proved that the number of violations in the budget sphere remains so significant that it requires
continuous monitoring of the efficiency of management of budget funds.

It is determined that the estimate of incomes and expenditures is the main financial document, which
is governed in the course of its activity by each budgetary institution.

The responsibility, stipulated for violation in the part of drawing up and execution of estimates of budget
institutions is determined.
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шається настільки значною, що потребує безперервного

контролю за ефективністю управління бюджетними кош0

тами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного фінансового контролю за ра0

ціональним та ефективним використанням фінансових

ресурсів у частині складання і виконання кошторисів

бюджетних установ присвячено цілу низку праць вітчиз0

няних науковців, серед яких слід відзначити Л.В. Гізату0

ліна, Т.І. Єфименко, Є.В. Калюга, С.О. Левицька, Л.Г. Ло0

вінська, В.М. Метелиця, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, О.О. Че0

чуліна та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити особливості державного фінансового кон0

тролю за раціональним та ефективним використанням

фінансових ресурсів в частині складання і виконання кош0

торисів бюджетних установ.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безперечно, на всіх стадіях бюджетного процесу його

учасники мають забезпечити фінансовий контроль та аудит

ефективності використання бюджетних коштів, що перед0

бачено законодавством України, зокрема частинами 1, 2

статті 19 Бюджетного кодексу України.

Обов'язковість проведення державного фінансового

контролю закріплена Бюджетним кодексом України та

іншими актами законодавства. Відповідно до пункту 2

статті 19 Бюджетного кодексу: "...на всіх стадіях бюджет0

ного процесу здійснюються контроль за дотриманням

бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності

управління бюджетними коштами відповідно до законодав0

ства".

Згідно із ст. 2, п. 30 Бюджетного Кодексу України,

кошторис — основний плановий фінансовий документ

бюджетної установи, яким на бюджетний період встанов0

люються повноваження щодо отримання надходжень і роз0

поділ бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов0

'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною

установою своїх функцій та досягнення результатів, виз0

начених відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис складається з двох частин: перший — за0

гальний фонд, що містить обсяг надходжень із загально0

го фонду бюджету та розподіл видатків за повною еко0

номічною класифікацією на виконання бюджетною уста0

новою основних функцій; другий — спеціальний фонд,

що містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюд0

жету на конкретну мету та їх розподіл за повною економ0

ічною класифікацією на здійснення відповідних видатків

згідно із законодавством, а також на реалізацію пріори0

тетних заходів, пов'язаних з виконанням установою ос0

новних функцій.

Невід'ємна частина кошторису — план асигнувань,

який затверджується разом із кошторисом.

План асигнувань — це щомісячний розподіл асигну0

вань, затверджених у кошторисі за скороченою формою

економічної класифікації, який регламентує взяття уста0

новою зобов'язань упродовж календарного року.

Бюджетні кошти можуть виділятися лише за наявності

затверджених кошторисів і планів асигнувань. Установи

мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюд0

жетні кошти на цілі, визначені затвердженими кошториса0

ми.

Так при здійсненні контролю за правильністю складан0

ня і виконання кошторисів бюджетних установ перевірці

підлягають такі основні документи:

— бюджетний запит, кошторис бюджетної установи,

розрахунки до загального та спеціального фондів кошто0

рису, плану асигнувань загального фонду бюджету, план
спеціального фонду бюджету, лімітні довідки про бюд0

жетні асигнування, довідки про внесення змін до кошто0

рису і плану асигнувань;

— картки аналітичного обліку готівкових операцій;

картки аналітичного обліку касових видатків, картки ана0

літичного обліку фактичних витрат, картки аналітичного

обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та

прийнятих зобов'язань;

— звіт про надходження та використання коштів за0

гального фонду (форма № 2д, № 2м); звіти про виконання

спеціального фонду кошторису — Звіт про надходження і

використання коштів, отриманих як плата за послуги (фор0

ма № 401д, № 401м), звіт про надходження і використання

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надход0

жень (форма № 4 2д, № 402м), звіт про надходження і ви0

користання інших надходжень спеціального фонду (фор0

ма № 403д, № 403м), звіт про надходження і використання

коштів, отриманих на виконання програм соціально0еко0

номічного та культурного розвитку регіонів (форма № 40

4д), звіт про надходження та використання інших надход0

жень спеціального фонду (позики міжнародних фінансо0

вих організацій) (форма № 403д.1, № 403м.1), звіт про за0

боргованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №

7м).

Згідно з п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України

№ 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду,

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів

бюджетних установ" показники видатків бюджету або на0

дання кредитів з бюджету, що включаються до проекту

кошторису, повинні бути обгрунтовані відповідними роз0

рахунками за кожним кодом економічної класифікації ви0

датків або класифікації кредитування бюджету і деталізо0

вані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із заз0

наченням вартості за одиницю.

Головні розпорядники під час розгляду проектів кош0

торисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,

планів надання кредитів із загального фонду бюджету,

планів спеціального фонду, планів використання бюджет0

них коштів (крім планів використання бюджетних коштів

одержувачів), помісячних планів використання бюджетних

коштів зобов'язані:

— забезпечити суворе виконання вимог законодав0

ства, а також вказівок щодо складання кошторисів на на0

ступний рік;

— дотримуватися режиму економії, не допускати

включення до кошторисів бюджетних асигнувань, не обу0

мовлених потребою;

— забезпечити в проектах кошторисів, планів асигну0

вань загального фонду бюджету, планів надання кредитів

із загального фонду бюджету, планів спеціального фон0

ду, планів використання бюджетних коштів (крім планів

використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних

планів використання бюджетних коштів дотримання дове0

дених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асиг0

нувань і їх помісячного розподілу з урахуванням термінів

проведення окремих заходів і можливості здійснення

відповідних видатків бюджету або пре залишення кредитів

з бюджету протягом бюджетного періоду;

— не допускати прийняття в кошторисах сум, не

підтверджених розрахунками та економічними обгрунту0

ваннями.

Серед найбільш розповсюджених порушень у частині

виконання кошторису доходів і видатків бюджетних уста0

нов є порушення в частини внесення змін до кошторису

доходів і витрат бюджетних установ.

Так, згідно з п. 47 Порядку № 228 зміни до кошторису,

плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надан0

ня кредитів із загального фонду бюджету та плану спец0

іального фонду, план використання бюджетних коштів

(крім плану використання бюджетних коштів одержувача),

помісячний план використання бюджетних коштів вносять0

ся у разі:

— виникнення потреби у перерозподілі бюджетних
асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків

бюджету в межах загального обсягу бюджетних призна0
чень за бюджетною програмою окремо за загальним та

спеціальним фондами розпорядника;
— передачі бюджетних призначень від одного голов0

ного розпорядника бюджетних коштів іншому;
— прийняття рішення про зменшення бюджетних при0

значень головним розпорядникам на суму коштів, що вит0
рачені не за цільовим призначенням;

— прийняття рішення про перерозподіл видатків у

межах загального обсягу бюджетних призначень головно0

го розпорядника бюджетних коштів за бюджетними про0
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грамами, а також збільшення видатків розвитку за раху0

нок зменшення інших видатків;

— прийняття рішення про перерозподіл видатків бюд0

жету на централізовані заходи між адміністративно0тери0

торіальними одиницями;

— прийняття рішення про передачу нерозподілених

бюджетних призначень на визначену в законі про Держав0

ний бюджет України мету між головними розпорядника0

ми;

— прийняття рішення про скорочення видатків бю0

джету чи надання кредитів за рахунок коштів загального

фонду бюджету в цілому на рік;

— внесення змін до закону про Державний бюджет

України (рішення про місцевий бюджет);

— виникнення необхідності в збільшенні видатків бюд0

жету або надання кредитів за рахунок коштів спеціального

фонду бюджету в результаті перевищення надходжень до

цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів

на початок року, не використаних у попередньому бюджет0

ному періоді, в порівнянні з надходженнями, враховани0

ми в бюджеті.

Відповідно до п. 49 Порядку № 228 зміни до спе0

ціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загаль0

ний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з

обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на

початок року буде перевищувати відповідні надходження,

враховані в кошторисі на відповідний рік. При цьому в спец0

іальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюд0

жету або надання кредитів з бюджету повинен дорівнюва0

ти сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних

коштів на початок року.

У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з

урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року

бюджетних установ менший від планових показників, вра0

хованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники

зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду вне0

сти зміни до спеціального фонду кошторису в частині змен0

шення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного

виконання спеціального фонду кошторису у відповідному

бюджетному періоді.

Так, включення недостовірних даних до бюджетних

запитів, що призвело до затвердження необгрунтованих

бюджетних призначень або необгрунтованих бюджетних

асигнувань, тягне за собою накладення штрафу на поса0

дових осіб від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів до0

ходів громадян. Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року

було піддано адміністративному стягненню за такі ж пору0

шення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадо0

вих осіб від 50 до 70 нмдг.

 Також взяття зобов'язань без відповідних бюджетних

асигнувань або з перевищенням повноважень, встановле0

них БКУ або законом про Держбюджет на відповідний рік;

включення до складу спеціального фонду бюджету над0

ходжень з джерел, не віднесених до таких БКУ або зако0

ном про Держбюджет на відповідний рік, тягнуть за собою

накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 70 нмдг.

Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було підда0

но адміністративному стягненню за такі ж порушення, тяг0

нуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

70 до 85 нмдг.

Крім того, здійснення видатків бюджету чи надання

кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призна0

чень або з їх перевищенням всупереч БКУ чи закону про

Держбюджет на відповідний рік, нецільове використання

бюджетних коштів тягнуть за собою накладення штрафу

на посадових осіб від 70 до 85 нмдг.

Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було підда0

но адміністративному стягненню за такі ж порушення, тяг0

нуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від

85 до 100 нмдг.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Метою інспектування фінансово0господарської діяль0

ності будь0якої бюджетної установи полягає насамперед в

контролі за правильним та обгрунтованим витрачанням

бюджетних коштів.

Враховуючи той факт, що кошторис є основним пла0

новим фінансовим документом бюджетної установи, то

цілком логічно, що при проведенні ревізії питання до0

тримання бюджетною установою кошторисної дисциплі0

ни є основоположним.

Отже, перевірка кошторису як основного планового

документу бюджетної установи відіграє важну роль в

інспектуванні бюджетної установи.

Тобто cаме контроль питання достовірності формуван0

ня кошторису є першочерговим, оскільки він дає змогу

зробити висновок, чи мало місце зайве виділення асигну0

вань або недофінансування установи.

Таким чином, за умови ретельної перевірки скла0

дання кошторису можна заощадити сотні тисяч гри0

вень державних коштів або попередити утворення бор0

гів.
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