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Шановні колеги!
Одним з основних завдань органів місцевої виконавчої влади та
місцевого самоврядування є забезпечення комплексного розв’язання проблем
соціально-економічного розвитку населених пунктів та територій,
підвищення соціальних стандартів життя громадян, забезпечення їх прав і
свобод. Це тим більше має значення, що у майбутньому Україна, за
висловлюванням Президента України Віктора Ющенка, має стати державою
самоврядних територій.
З цією метою органи місцевого самоврядування наділені відповідними
повноваженнями, визначеними Конституцією України, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і
нормативно-правовими актами.
Здійснення цих повноважень вимагає від сільських, селищних та міських
голів, депутатів місцевих рад та працівників виконавчих апаратів високої
правової культури, активності та компетентності при прийнятті рішень. Від
кваліфікаційного рівня, чесності і принциповості кожного сільського голови,
секретаря сільської ради та інших посадових осіб, від їх ставлення до людей,
вміння швидко і якісно приймати рішення та організовувати їх виконання
залежить довіра до влади і до держави в цілому.
Аналіз негативних фактів у сфері діяльності органів місцевого
самоврядування засвідчує, що вони спричинені значною мірою
недостатністю інформаційного забезпечення їх працівників при виконанні
ними службових повноважень і посадових обов’язків, фаховим рівнем їх
керівників.
З метою підвищення інформованості, правової культури та кваліфікації
керівників органів місцевого самоврядування обласна рада та обласна
держадміністрація започатковують випуск методично-консультативних
матеріалів з різних аспектів виконання повноважень сільських та селищних
рад. Перший збірник таких матеріалів присвячений питанням формування та
виконання бюджетів місцевих рад. Переконані, він стане корисним для
кожного працівника сільської та селищної ради при вирішенні проблем
територіальних громад, наданні людям управлінських послуг та забезпеченні
їх прав і свобод, а діяльність місцевих рад стане більш ефективною і
результативною
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БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Із змінами і доповненнями)
станом на 1 травня 2008 року)
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи,
правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та
відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
ВИТЯГИ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі
складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх
виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих
бюджетів.

Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду;
2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань;
3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків
(в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за
ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та
іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник
бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих
бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і
адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;
6) бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією
України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи
місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими;
7) бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів
відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення
платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;
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8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного
асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи
здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими
необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;
9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику
бюджетних коштів цим Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням
про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати
бюджетні асигнування;
10) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних
коштів, що містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних
коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;
11) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх
виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему
України;
12) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та
фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних
коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;
13) видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми
боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум;
14) витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашення основної суми
боргу;
15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх
керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом
встановлення бюджетних призначень;
16) державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого
самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим
чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових
зобов'язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування),
включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад),
що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що
виникають на підставі законодавства або договору;
17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;
18) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної
спроможності бюджету, який його отримує;
19) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи
трансферти, дарунки, гранти);
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20) закон про Державний бюджет України - закон, який затверджує повноваження
органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом
бюджетного періоду;
201) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету
та розпорядників коштів цього бюджету на кінець дня;
21) запозичення - операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах
повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави,
Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами;
22) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов'язані з наданням
коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких
з'являються зобов'язання перед бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням цих
коштів до бюджету;
23) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки і збори
(обов'язкові платежі), що закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів;
24) коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку
обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України
з місцевих бюджетів, з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого
самоврядування;
25) міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого;
26) місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні
бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування;
27) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України
здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням
коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням
коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів;
28) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті
взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим або органами місцевого самоврядування;
29) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в
межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих
органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів;
30) органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно
до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та
інших надходжень;
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31) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх
бюджетних періодах;
32) повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання - повноваження на взяття
бюджетного зобов'язання здійснювати платежі в бюджетному періоді, що настає після
закінчення поточного бюджетного періоду;
33) проект бюджету - проект плану формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування
протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про
державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет;
34) профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;
35) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому
законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або
виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого
бюджету протягом бюджетного періоду;
36) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників,
уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення видатків з бюджету;
37) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в
порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
38) фінансування бюджету - надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу
боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для
покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

Стаття 3. Бюджетний період
1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему,
становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31
грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний
бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету
України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї
статті.
3. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути
прийнято на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації,
необхідність усунення природних чи техногенних катастроф.
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4. У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено
частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети можуть бути прийняті
на такий же період.

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
1. Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є:
1) Конституція України;
2) цей Кодекс;
3) закон про Державний бюджет України;
4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1
цього Кодексу;
5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на
виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4
частини першої цієї статті;
6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на
підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї
статті;
7) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу,
нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.
2. При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових
актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції
України, цього Кодексу та закону про Державний бюджет України.
3. Якщо міжнародним договором України, поданим на ратифікацію, встановлено
інші положення, ніж у відповідних нормах бюджетного законодавства України, такі
положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і
розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного
договору України, яким такі положення передбачені.
4. Розгляд законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину
бюджетів, здійснюється за особливою процедурою, що визначається статтею 27 цього
Кодексу.

Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
Стаття 5. Структура бюджетної системи України
1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих
бюджетів.
2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних
громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
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3. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування.

Стаття 6. Зведений бюджет
1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для
аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України,
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст
Києва і Севастополя.
3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету
Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст
республіканського значення.
4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених
бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
5. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст
районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського
бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у
місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста
або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України
1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи
України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним
регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку
виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;
2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні
відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;
3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є
самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за
бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні
зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність
бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом
відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів
відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та
затверджувати відповідні бюджети;
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4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження
до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових
актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування;
5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних
макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках
надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених
методик та правил;
6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники
бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні
мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при
використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та
місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на
максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього
споживача;
8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти
використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України
будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства
між громадянами і територіальними громадами;
10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві
бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються
відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
відповідними радами;
11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник
бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії
бюджетного процесу.

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету
1. Прийняття Державного бюджету України або місцевих бюджетів на відповідний
бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел
фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених
статтею 72 цього Кодексу.
2. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми
боргу та на забезпечення збереження розміру оборотної касової готівки.

Стаття 141. Залишок бюджетних коштів
1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду
відповідного бюджету, яка формується на початок планового бюджетного періоду з метою
покриття тимчасових касових розривів.
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2. Збереження розміру оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має
бути обов'язковим.
3. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків
планових видатків загального фонду бюджету і затверджується відповідно у законі про
Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.
4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою
готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів, який
не підлягає вилученню й використовується на проведення видатків згідно з рішенням
відповідної ради.

Стаття 21. Розпорядники бюджетних коштів
1. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету,
бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих
прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників
бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
2. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають
статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через
розпорядника бюджетних коштів.
3. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі або
надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та фізичним особам, крім
випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні
функції
1. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
1) за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про Державний бюджет
України, - органи, уповноважені відповідно Верховною Радою України, Президентом
України, Кабінетом Міністрів України забезпечувати їх діяльність, в особі їх керівників, а
також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд
України, Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди; установи та організації, які
визначені Конституцією України або входять до складу Кабінету Міністрів України, а
також спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності,
Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, Академія
медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук
України, Академія мистецтв України, в особі їх керівників;
2) за бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом Автономної
Республіки Крим, - уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують
діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим
в особі їх керівників;
3) за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів,
керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.
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2. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються
відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті та затверджуються законом про
Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
3. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про
місцевий бюджет із дотриманням умов, визначених пунктами 2 і 3 частини першої цієї
статті.
4. Головний розпорядник бюджетних коштів:
1) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених
нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних
результатів за рахунок бюджетних коштів;
2) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і
подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу;
3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний
бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів)
відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо
інше не передбачене законодавством;
5) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і
витрачанням ними бюджетних коштів;
6) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання
ними бюджетних коштів.

Стаття 23. Бюджетні призначення
1. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише
за наявності відповідного бюджетного призначення.
2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет
України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному цим Кодексом.
3. Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань
головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник
місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідність
бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету). Кабінет
Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна
адміністрація, виконавчий орган відповідної ради) у двотижневий термін подає до
Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради)
у встановленому порядку пропозиції про приведення у відповідність бюджетних
призначень Державного бюджету України (місцевого бюджету).
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4. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення,
яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до
спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про Державний бюджет
України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
5. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та
розглядаються у порядку, встановленому для подання пропозицій до проекту бюджету.
Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін здійснюються лише після
набрання чинності відповідним законом (рішенням відповідної ради), яким внесено такі
зміни. Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних призначень провадяться
лише за наявності в законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий
бюджет) відповідного положення.
6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет) відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які
затверджено бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного
головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних
коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку,
встановленому законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет), для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником
бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку Міністерство фінансів України
(місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України (Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеву державну адміністрацію, виконавчий орган
відповідної ради) та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки
Крим, відповідну раду) про такі зміни в двотижневий термін.
7. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного
періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачені багаторічні
бюджетні призначення.

Стаття 24. Резервний фонд бюджету
1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків,
що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту
бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається
Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються
відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевого
самоврядування.
3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків
загального фонду відповідного бюджету.
4. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують
відповідно перед Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим та відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду відповідного
бюджету.
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5. У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов'язково.
Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає
відповідна рада.

Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів
1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом
внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про
виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на
суму вільного залишку бюджетних коштів.
2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом виключно бюджет
Автономної Республіки Крим та міські бюджети у частині дефіциту бюджету розвитку,
який покривається за рахунок запозичень.

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад
особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний
період.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та
виконавчі органи відповідних рад зобов'язані надавати необхідну інформацію:
Міністерству фінансів України - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних
трансфертів та інших показників; Верховній Раді України - для перевірки достовірності
цих розрахунків.
3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством
фінансів України, і відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей
складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять
до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних
запитів для подання місцевим фінансовим органам в терміни та порядку, встановлені
цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за
своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних
запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту
місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів.
5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів
місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного запиту, поданого головним
розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а
також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів
аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення
бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на
розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.
6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад,
районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно
районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів
відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої - п'ятої цієї статті.
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7. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний
бюджет України Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх
визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а
також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма
рішення).
8. У тижневий термін після ухвалення закону про Державний бюджет України в
другому читанні Кабінет Міністрів України доводить Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних
трансфертів для відповідних бюджетів і текстові статті, що визначають особливості
міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані
Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України
в другому читанні.
9. На підставі інформації, отриманої відповідно до частин п'ятої - восьмої цієї
статті, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та
виконавчі органи відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві
бюджети.

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до
нього додаються
1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради схвалюється Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим
органом відповідної ради. Разом з ним необхідно подавати:
1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративнотериторіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які
покладено в основу проекту місцевого бюджету;
б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих
відповідною радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет,
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм.
Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний
бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних,
міських з районним поділом, міських, що об'єднують бюджети села, селища, міста
районного значення) та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних
бюджетів);
ґ) інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування, обсягів та умов запозичень;
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2) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів,
видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;
3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста,
що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
4) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення
проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше
одного бюджетного періоду;
5) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні
три бюджетні періоди;
6) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному
періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного
бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.
2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний
фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному
бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування
на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій
Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій
з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною
класифікацією;
4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
51) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
3. Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до статті
55 цього Кодексу.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
1. Відповідно до частин восьмої та дев'ятої статті 75 цього Кодексу Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та відповідні ради при затвердженні місцевих бюджетів
повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для
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формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при
прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст
Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст
обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської
ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про
Державний бюджет України.
3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі
створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються
відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше
ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного
значення) бюджету.

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо
відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих
бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління
виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників
бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними
органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього
Кодексу.
Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим
бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими
органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до
бюджету.
3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником
місцевого фінансового органу. До затвердження розпису керівником місцевого
фінансового органу затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник
місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність
розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
4. Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами
здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету
зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в
територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на
рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи
визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок
відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства
України.
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Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до
місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно
до законодавства.
6. Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за процедурою,
визначеною статтею 51 цього Кодексу.
7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється
відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про
обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної
частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та
наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних
висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду
місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі
місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт
недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі
офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при
недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі
місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути також
ухвалені відповідною радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу та у разі
настання інших випадків, передбачених цим Кодексом.
9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та порядок
закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються
з урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу.
10. Після введення в дію закону про Державний бюджет України органам
державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять
до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені
бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для
виконання цих зобов'язань.

Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у
разі несвоєчасного їх прийняття
1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення
про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з
відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на
попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати
1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній
бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та
частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До прийняття рішення про місцевий бюджет
на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.

Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання звітності про
виконання місцевих бюджетів
1. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих
бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог,
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встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України в
статтях 58 - 61 цього Кодексу.
2. Територіальні органи Державного казначейства України складають та подають
відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих
бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним
казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою
палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно подаються
територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству
фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах, передбачених частиною
першою цієї статті.
3. Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам відповідні звіти,
передбачені частиною третьою статті 59 цього Кодексу.
4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом
відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо відповідні
виконавчі органи не створені) у двомісячний строк після завершення відповідного
бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів
бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради,
після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають
інше рішення з цього приводу.

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
1. До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та
їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать
видатки на:
1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;
2) освіту:
дошкільну освіту;
загальну середню освіту (школи - дитячі садки);
3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
(дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські
пункти);
4) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки.
5) втратив чинність
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Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) місцеву пожежну охорону;
11) втратив чинність
2) позашкільну освіту;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійнотехнічних навчальних закладів;
4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
населених пунктів;
5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого
значення;
7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого
значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого
самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що
проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);
в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;
10) заходи з організації рятування на водах;
11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
13) управління комунальним майном;

22
14) регулювання земельних відносин;
15) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом.

Стаття 92. Передача видатків на виконання власних повноважень між
місцевими бюджетами
1. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних
засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних повноважень.
2. Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення) ради та районні ради можуть передати видатки на виконання всіх або частини
власних повноважень Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи обласній раді з
передачею відповідних коштів до бюджету Автономної Республіки Крим чи до обласного
бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.
3. Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передавати
видатки на виконання всіх або частини власних повноважень районній раді чи раді іншої
територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді
міжбюджетного трансферту.
4. Передача видатків здійснюється за спільним рішенням відповідних рад на
договірних засадах. Всі угоди про передачу видатків укладаються до 1 серпня року, що
передує плановому.

Стаття 93. Передача видатків на виконання делегованих державних
повноважень
1. Передача прав на здійснення видатків на виконання делегованих державних
повноважень до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань може
здійснюватися за рішеннями районної або міської (міст республіканського Автономної
Республіки Крим чи міст обласного значення) ради з відповідними коштами у вигляді
міжбюджетного трансферту. Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради
можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень
міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) чи
районній раді з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача
здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору.
2. Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних
повноважень районній раді з відповідними коштами районному бюджету у вигляді
міжбюджетного трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на
виконання делегованих державних повноважень міській раді (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та міста обласного значення) з відповідними коштами
міському бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на
підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договору.
3. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на виконання
делегованих державних повноважень має бути пропорційний частці користувачів
зазначеними послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими
нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим чи
органу місцевого самоврядування, який передає ці повноваження.
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4. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим чи
міста обласного значення) чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують
надання послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу в обсязі,
визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг
видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного
трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги.
5. Всі угоди про передачу видатків на виконання делегованих державних
повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.

використовується

для

2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення
загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних
програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо.
3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання
бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків
відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.
4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може
передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на ті
повноваження, встановлення нормативів по яких є недоцільним.

Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості
1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів
коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних
послуг залежно від:
1) кількості населення та споживачів соціальних послуг;
2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших
особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.
2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
1. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення) та районні ради можуть передбачати у
відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань, а також кошти, що передаються з цих
бюджетів.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради можуть
передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:
1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
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2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ,
міст та їх об'єднань;
3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
4) інші субвенції.

Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування за
порушення бюджетного планування
2. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з цим Кодексом та
законом про Державний бюджет України в частині державних делегованих повноважень
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій надається право протягом місяця з дня
прийняття рішення про районний, міський (міст республіканського Автономної
Республіки Крим чи міст обласного значення), районний у містах Києві та Севастополі
бюджети призупинити дію рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до
суду. Районні державні адміністрації, виконавчі органи міських (міст республіканського
Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) та районних рад у містах
наступного дня після підписання керівником відповідної ради рішення про місцевий
бюджет або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, виконавчим органам міських рад.
3. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з цим Кодексом,
законом про Державний бюджет України чи рішенням районної чи міської (міста
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) ради про
бюджет в частині державних делегованих повноважень голові районної державної
адміністрації, голові виконавчого органу міської (міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи міста обласного значення) ради надається право протягом місяця з
дня прийняття рішення про міський (міст районного значення), сільський, селищний та
районний у місті бюджети призупиняти дію рішення про відповідний бюджет з
одночасним зверненням до суду. Виконавчі органи міських міст районного значення,
сільської, селищної, районної у місті рад наступного дня після підписання керівником
рішення про відповідний бюджет або внесення до нього змін надсилає його районній
державній адміністрації чи виконавчому органу міської (міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи міста обласного значення) ради.
4. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з нього
здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 цього Кодексу.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА
МІСЬКИХ РАД
у 2008 році
Назва платежу

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів (І кошик)

Загальний фонд
Податок
з
фізичних осіб

Код
бюджетної
класифікації

доходів 11010000

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів
25%

Плата за державну 14060300
реєстрацію
суб’єктів
підприємницької
діяльності
Плата
за
торговий 14070000
патент

100 %

Єдиний податок для 16050000
суб’єктів
малого
підприємництва

43%

Державне мито

100%

22090000

Орган,
яким
затверджуються
ставки

100 %

Нормативний документ, яким регулюється
платіж

Ст.. 64 п.1, 65 п. 3 Бюджетного кодексу
України ;
ст. 38 п. 1 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
ЗУ „Про податок з доходів фізичних осіб”
Ст. 64 , п.4 Бюджетного кодексу України ;
Ст. 10 п. 4 ЗУ „Про реєстрацію юридичних та
фізичних осіб-підприємців”
до 80 грн. за Вартість
календарний плати
місяць
встановлює
ться
місцевими
радами
від 20грн. до Ставка
200 грн.
встановлює
ться
місцевими
радами

Ст. 64 , п.5 Бюджетного кодексу України;
Ст.3 п.4, ст. 6 ЗУ „Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності”

Ст. 64 , п.7 Бюджетного кодексу України;
Ст. 38 п. 2 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України” ;
п.2 Указу Президента України „Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва”
Ст. 64 , п.2 Бюджетного кодексу України;
Ст..6 Декрету КМУ „Про державне мито”
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Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та не враховуються при визначенні
обсягів
міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)

Назва платежу

Код
бюджетної
класифікації

Адміністративні
штрафи та інші санкції

23030000

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів
100%

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж

Податок на прибуток
підприємств
і
організацій,
що
належать
до
комунальної власності
Збір
за
спеціальне
використання лісових
ресурсів
місцевого
значення
Платежі
за
користування надрами
місцевого значення
Плата за землю
Податок на промисел

11020200

100%

13010200

100%

Ст. 69 , п.16 Бюджетного кодексу України;

13030200

100%

Ст. 69 , п.16 Бюджетного кодексу України;

13050000
14060100

60%
100%

Місцеві
податки
і 16010000
збори:
- збір за парковку 16010400
автомобілів;

100%

Ст. 69 , п.2 Бюджетного кодексу України;
Ст. 69 , п.5 Бюджетного кодексу України;
Ст.4 Декрету КМУ „Про податок на
промисел”
Ст. 69 , п.1 Бюджетного кодексу України;
Декрет КМУ „Про місцеві податки і збори”

Ст. 64 , п.6 Бюджетного кодексу України;
Ст. 38 п. 7 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 69, п.15 Бюджетного кодексу України;
Ст. 38 п. 10 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”

Органи
місцевого
% самоврядув вання

- до 3
НМГ*
спеціально
обладнаних
місцях і 1 %
у відведених
місцях
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Назва платежу

- ринковий збір;

Код
бюджетної
класифікації

16010500

- збір за видачу ордера 16010600
на квартиру;
- збір з власників собак; 16011600
- курортний збір;

16010700

- податок з реклами;

16010100

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів

для
фізичних
осіб : від 0,05
% до 0,15 %
НМГ* .
для
юридичних
осіб: від 0,2
до 2,0 НМГ*
не
більше
30% НМГ*.
не
більше
10% НМГ*.
не
більше
10% НМГ*.
не
більше
0,1% вартості
послуг
за
одноразову
рекламу та
0,5 % на
тривалий час.

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж
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Назва платежу

Код
бюджетної
класифікації

збір
за
право 16011100
використання місцевої
символіки;

збір за право 16011200
проведення
кіно - і
телезйомок;

- збір за проведення 16011300
місцевих
аукціонів,
конкурсного
розпродажу і лотерей;

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів
для
фізичних
осіб : не
більше 0,1 %
вартості
виробленої
продукції,
виконаних
робіт,
наданих
послуг
для
юридичних
осіб:
не
більше
5
НМГ*
не
більше
фактичних
витрат
на
проведення
цих заходів
не більше 0,1
%
вартості
заявлених до
місцевих
аукціонів,
конкурсного
розпродажу
товарів або

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж
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Назва платежу

- комунальний податок

Код
бюджетної
класифікації

16010200

- збір за видачу дозволу 16011500
на розміщення об’єктів
торгівлі

Фіксований с/г податок

16040000

Частина
прибутку 21010300
господарських
організацій
комунальної власності,
що вилучається до
бюджету

Інші надходження

21080500

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів
від суми , на
яку
випускається
лотерея
не
більше
10% річного
фонду
оплати праці
не більше 20
НМГ*
для
постійної
торгівлі та 1
НМГ*
для
одноразової
торгівлі
100%

В залежності
від
частки
відповідної
ради
у
статутному
фонді
господарсько
ї організації
100%

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж

Ст. 69 , п.9 Бюджетного кодексу України;
Ст. 38 п. 2 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 69 , п.17 Бюджетного кодексу України;

Ст. 69 , п.17 Бюджетного кодексу України;
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Назва платежу

Код
бюджетної
класифікації

Плата
за
оренду 22080000
майнових комплексів та
іншого майна, що є у
комунальній власності
Спеціальний фонд
Податок з власників 12020000
транспортних засобів

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів
100%

50%

Дивіденди, нараховані 21050400
на акції господарських
товариств

100 %

Відшкодування втрат 21110000
с/г та л/г виробництва

60%

Надходження
відчуження майна

від 31030000

100%

Надходження
продажу землі

від 33010000

90%

Збір до фонду охорони 50080000
навколишнього
природного
середовища
Цільові
фонди 50110000

10%

100%

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж

Ст. 69 , п.10 Бюджетного кодексу України;

Ст. 69 , п.3 Бюджетного кодексу України;
Ст. 52 п. 2 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 69 , п.6 Бюджетного кодексу України;
Ст. 52 п. 1 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Земельний кодекс
Ст. 52 п. 8 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 69 , п.8 Бюджетного кодексу України;
Ст. 52 п. 1 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 52 п. 1 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 52 п. 5 ЗУ „Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”
Ст. 52 п. 7

ЗУ „Про Державний бюджет
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Назва платежу

Код
бюджетної
класифікації

Нормативи
Граничні
зарахування
розміри
до сільських,
селищних
бюджетів

утворені
органами
місцевого
самоврядування
та
місцевими
органами
виконавчої влади

* НМГ* - неоподаткований мінімум громадян (17 грн.)

Орган,
яким
затверджуються
ставки

Нормативний документ, яким регулюється
платіж

України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань»
Цим Законом визначаються засади міжбюджетних відносин між районним
бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх
об'єднань (далі - бюджетами місцевого самоврядування), а також між міським бюджетом
міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, міста
Севастополя та бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл, крім
бюджетів місцевого самоврядування, трансферти до яких визначаються законом про
Державний бюджет України на наступний рік.

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Цим Законом регулюються міжбюджетні відносини між районним бюджетом та
бюджетами місцевого самоврядування.
Міжбюджетні
відносини
між
міським
бюджетом
міста
обласного
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, міста Севастополя та
бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл визначаються на
засадах, встановлених Бюджетним кодексом України та цим Законом для взаємовідносин
районного бюджету з бюджетами місцевого самоврядування.

Стаття 2. Визначення термінів
Терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених у Бюджетному
кодексі України.

Стаття 3. Міжбюджетні трансферти
1. У районному бюджеті можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:
1) дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування;
2) кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів місцевого
самоврядування;
3) додаткова дотація на вирівнювання диспропорцій, пов'язаних із нерівномірністю
мережі бюджетних установ;
4) інші дотації;
5) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
6) інші субвенції.
2. У бюджеті місцевого самоврядування можуть передбачатися такі міжбюджетні
трансферти:
1) дотація вирівнювання із районного бюджету;
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2) кошти, що передаються до районного бюджету;
3) субвенції:
а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування;
б) субвенції на ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування;
в) інвестиційні субвенції на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного
користування;
г) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань;
ґ) інші субвенції.
3. Обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів місцевого
самоврядування або обсяг коштів, що передаються із бюджетів місцевого самоврядування
до районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення
та їх об'єднань, яка затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
4. Умови надання субвенцій, визначених у пункті 3 частини другої цієї статті,
визначаються відповідною угодою сторін, якщо інше не визначено бюджетним
законодавством. Типова форма угоди та умови її укладення затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 4. Термін прийняття (внесення змін) Кабінетом Міністрів
України постанови про затвердження Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються
до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань
1. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження (внесення змін)
Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів,
що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань приймається не пізніше визначеного
частиною сьомою статті 75 Бюджетного кодексу України терміну доведення Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, методики їх визначення та інших показників, необхідних для складання
проектів місцевих бюджетів.

Стаття 5. Основні вимоги до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного
бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного
значення та їх об'єднань і параметри, які враховуються у Формулі
1. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання
та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та
бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань враховуються такі
параметри:
1) прогнозний показник обсягу доходів зведеного бюджету району;
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2) прогнозний показник обсягу податку з доходів фізичних осіб зведеного бюджету
району;
3) індекс відносної податкоспроможності;
4) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;
5) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
6) коефіцієнт вирівнювання.
2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання
та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та
бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань можуть
використовуватися додаткові параметри, при цьому застосовуються коефіцієнти
пофакторного впливу, що визначають питому вагу кожного фактора у загальному обсязі
видатків бюджетів місцевого самоврядування, але їх сумарне значення не може бути
більше 0,5.
3. До складу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування (дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), відносяться доходи,
визначені статтями 64 та 66 Бюджетного кодексу України.
4. Індекс відносної податкоспроможності відповідного місцевого бюджету є
коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці у порівнянні із середнім показником по зведеному бюджету району у розрахунку
на одного мешканця на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за
три останні бюджетні періоди.
5. Індекси відносної податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування
переглядаються відповідно до порядку, визначеного Бюджетним кодексом України.
6. Дані про фактичне виконання доходів місцевих бюджетів збільшуються на суму
втрат, що виникли внаслідок надання місцевими радами пільг платникам податків.
7. До складу видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування (дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), відносяться видатки,
визначені статтею 88 Бюджетного кодексу України.
8. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не
менше 1 відсотка обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для
перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування.
9. Мінімальний рівень фінансового нормативу бюджетної забезпеченості бюджетів
місцевого самоврядування встановлюється Кабінетом Міністрів України у відносному
значенні.
10. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за Формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ,
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міст районного значення та їх об'єднань обсягу коштів, що підлягають передачі до
районного бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1.
11. Дотація вирівнювання з районного бюджету до бюджету місцевого
самоврядування - це величина перевищення розрахункового обсягу видатків, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, над розрахунковим
обсягом доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
відповідного бюджету.
12. У разі, якщо розрахункові показники обсягу доходів бюджету місцевого
самоврядування, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
перевищують розрахунковий обсяг відповідних видатків, для таких бюджетів
встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до районного бюджету.

Стаття 6. Порядок розрахунку та затвердження показників
міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються
до районного бюджету)
1. Розрахунки міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету) здійснюються районною державною адміністрацією
у двотижневий термін після доведення Кабінетом Міністрів України положень та
показників міжбюджетних відносин відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України
з урахуванням таких вимог:
1) при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та
коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами
місцевого самоврядування прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету району на плановий
бюджетний період не може бути більше показника, врахованого при визначенні обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району;
2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості не можуть бути менше розміру,
встановленого у постанові Кабінету Міністрів України про затвердження Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань;
3) до обсягу коштів, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування до
районного бюджету, може застосовуватися коефіцієнт вирівнювання в межах, визначених
Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів,
що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
4) коефіцієнти пофакторного впливу затверджуються розпорядженням районної
державної адміністрації в межах, визначених Формулою розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між
районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.
2. Розрахунки міжбюджетних трансфертів подаються до обласної державної
адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим для перевірки їх відповідності
Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів,
що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань і одночасно доводяться до відома
відповідних органів місцевого самоврядування.
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3. Не пізніше ніж у десятиденний термін, але не раніш як у п'ятиденний термін
після отримання від районної державної адміністрації розрахунків міжбюджетних
трансфертів обласна державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим
за результатами перевірки готує висновок щодо відповідності цих розрахунків Формулі
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань.
4. Висновок обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим щодо відповідності розрахунків міжбюджетних трансфертів Формулі
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань подається районною державною адміністрацією
разом з матеріалами до проекту відповідного районного бюджету, визначеними у статті 76
Бюджетного кодексу України, перед розглядом на сесії районної ради.
5. Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами
місцевого самоврядування затверджуються рішенням районної ради про районний
бюджет на плановий бюджетний період у термін, визначений частиною другою статті 77
Бюджетного кодексу України, та доводяться районними державними адміністраціями до
сільських, селищних, міських рад у дводенний термін після затвердження відповідного
районного бюджету.
6. Під час затвердження місцевих бюджетів відповідні ради враховують показники
міжбюджетних трансфертів, затверджені рішенням відповідної районної ради про
районний бюджет, та інші вимоги законодавства щодо визначення особливостей
формування місцевих бюджетів.

Стаття 7. Особливості розрахунку міжбюджетних трансфертів у разі
незабезпеченості адміністративно-територіальної одиниці мережею бюджетних
установ
1. Якщо на території села, селища, міста районного значення недостатньо
бюджетних закладів для надання передбачених статтею 88 Бюджетного кодексу України
соціальних послуг і вони надаються бюджетними установами, що фінансуються з іншого
бюджету, обрахунок трансфертів здійснюється з урахуванням перерахунку відповідної
кількості споживачів.
2. Перерахунок кількості споживачів здійснюється на підставі спільних рішень
відповідних рад територіальних громад і укладених угод.
3. Угоди про перерахунок кількості споживачів укладаються чи зміни до них
вносяться до 1 серпня року, що передує плановому.
4. Якщо в установлений термін угоди не укладено, рішення щодо перерахунку
відповідної кількості споживачів приймається районною радою.

Стаття 8. Особливості міжбюджетних відносин та виконання бюджетів
місцевого самоврядування у разі несвоєчасного прийняття районного бюджету
1. У разі, якщо рішення районної ради про районний бюджет на плановий
бюджетний рік не затверджено у термін, визначений частиною другою статті 77
Бюджетного кодексу України, рішення про встановлення обсягів міжбюджетних
трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між
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районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування приймається обласною
радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням обласної державної
адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим виходячи з норм Бюджетного
кодексу України, цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним
бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.
2. При розрахунках обсягів міжбюджетних трансфертів відповідно до частини
першої цієї статті враховуються такі вимоги:
1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коефіцієнти вирівнювання
застосовуються на рівні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України про
затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним
бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
2) коефіцієнти пофакторного впливу не застосовуються;
3) показники кількості споживачів визначаються на підставі спільних рішень
відповідних рад територіальних громад і укладених угод, а в разі їх відсутності - в
розрахунку на кількість населення чи споживачів послуг, що проживають на території
відповідної ради;
4) нерозподілені видатки, передбачені відповідно до частини восьмої статті 5 цього
Закону, перерозподіляються між бюджетами сіл, селищ, міст районного значення
пропорційно загальному розрахунковому обсягу видатків відповідного бюджету
місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
3. Розрахунки обсягів дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ, міст районного
значення та коштів, що передаються до районного бюджету, здійснені обласною
державною адміністрацією (Радою міністрів Автономної Республіки Крим), мають бути
доведені до відома відповідних органів місцевого самоврядування.
4. Рішення про затвердження обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації
вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним
бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування приймається обласною радою
(Верховною Радою Автономної Республіки Крим) не пізніше ніж у місячний термін після
терміну, встановленого частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України для
затвердження районних бюджетів.
5. Перерахування дотації вирівнювання та коштів, що передаються з бюджетів
місцевого самоврядування до районного бюджету, здійснюється органами Державного
казначейства України в обсягах, визначених у рішенні обласної ради, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, прийнятому відповідно до частини першої цієї статті, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. У рішенні районної ради про бюджет, не затвердженому у термін, визначений
частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України, показники дотації вирівнювання
та коштів, що передаються до районного бюджету, визначені обласною радою
(Верховною Радою Автономної Республіки Крим) згідно з вимогами цієї статті, не можуть
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бути погіршені (обсяги дотації вирівнювання не можуть бути зменшені, а обсяги коштів,
що передаються до районного бюджету, не можуть бути збільшені).
7. Дія положень цієї статті не поширюється на випадки, коли проект закону про
Державний бюджет України на відповідний рік не ухвалено у другому читанні до початку
нового бюджетного періоду.

Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а стаття 4 та частина
третя статті 7 - з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін розробити та затвердити порядок
перерахування дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету,
відповідно до частини п'ятої статті 8 цього Закону.

Президент України
м. Київ
1 липня 2004 року
N 1953-IV

Л. КУЧМА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 грудня 2004 р. N 1782 Київ
Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2005 року N 1306,
від 12 грудня 2006 року N 1705,
від 16 січня 2007 року N 33,
від 29 грудня 2007 року N 1414,
від 9 січня 2008 року N 5
Відповідно до Закону України "Про міжбюджетні відносини між районним
бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань" Кабінет
Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ,
міст та їх об'єднань (додається).
2. Державній податковій адміністрації забезпечити надання місцевим фінансовим
органам інформації, що міститься в довідках про суми виплачених доходів і утриманих з
них податків фізичних осіб (форма N 8ДР) та формах податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма N 1ДФ), необхідної для здійснення розрахунків прогнозних обсягів доходів
бюджетів місцевого самоврядування.
3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Формули,
затвердженої цією постановою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1782

ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого
бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м.
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи
обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста,
села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань
Загальні положення
1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних
трансфертів між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі - міський бюджет), та
бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:
i - бюджет міста районного значення, села, селища чи селища міського типу (далі бюджет місцевого самоврядування);
r - зведений бюджет району;
m - зведений бюджет м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші
міста, села, селища (далі - зведений бюджет міста).
3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету або
міського бюджету бюджетам міст районного значення, сіл, селищ, чи коштів, що
передаються з цих бюджетів до районного (міського) бюджету, визначається за загальним
фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником
обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого
самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою:
Ti = i х (Vi - Di),
де i - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких
передбачається передача коштів до районного (міського) бюджету, що має індивідуальне
значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право
на визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається відповідній
райдержадміністрації або виконавчому комітету міськради м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі - виконавчий комітет
міськради) в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування
ними фактичних надходжень доходів за останні бюджетні періоди.
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Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів)
загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під
час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду
відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення
міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових
платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 - 66 Бюджетного кодексу
України.
5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського)
бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (RDizak),
проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між
державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
RDizak = Ki4 х Du4 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) / (Nu1 + Nu2 + Nu3),
де Ki4 - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування (визначається до четвертого знака після коми), який
розраховується за формулою:
Ki4 = (Ki1 х Ni1 + Ki2 х Ni2 + Ki3 х Ni3) / (Ni1 + Ni2 + Ni3),
(абзаци перший - четвертий пункту 5 замінено абзацами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. N 5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий
вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)
Ki1, Ki2, Ki3, - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, розрахованого
за такою формулою:
Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],
Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],
Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],
де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським)
бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні
надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;
Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з
податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським)
бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду;
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Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 - чисельність наявного населення району (міста) та
адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня
року, що настає за базовим);
Du4 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району
(зведеного бюджету міста), врахований під час визначення обсягу міжбюджетного
трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним
бюджетом міста), на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою
формулою:
Dizak = RDizak + Dw,
Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного (міського)
бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.
6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються під час визначення
міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичних надходжень податків і
зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджету
місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення
міжбюджетних трансфертів
7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого
самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів,
визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на
відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для
зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на планований рік відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729).
8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування
визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та
коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне
управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).
9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування,
що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, обчислюється
згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного
кодексу України.
10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування
(Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить
суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:
Vi = Vyi + Vzi + Voi, + Vki, + Vhi, + Vkapoi,
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де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування (у тому числі Vymi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення, селищ міського
типу, Vysi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Vzi - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я;
Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі Vomi розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення,
селищ міського типу, Vosi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;
Vhi - розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків;
абзац пункту 10 виключено
Vkapoi - видатки на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку
регіонів.

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування
11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району, місту (Vyms)
визначається за такою формулою:
Vyms = Hyms х Nr(m) х Ky3 + Vyg,

де Hyms - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання
органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що
визначається за такою формулою:
Hyms = Hyr(m) х Kyd,
де Hyr(m) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району або зведеного бюджету
міста, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001
р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
Kyd - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для
зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, що становить не менше ніж 0,76;
Nr(m) - чисельність наявного населення району (м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища) за даними на 1 січня року, що
передує планованому;
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Ky3 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, визначений відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
Vyg - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування
згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що
визначається за окремим розрахунком.
12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування для бюджету міста районного значення, селища міського типу (Vymi)
визначається за такою формулою:
Vymi = Hyms х Ni + Vygi,
де Ni - чисельність наявного населення i-го міста районного значення, села, селища,
селища міського типу за даними на 1 січня року, що передує планованому;
Vygi - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування iго міста районного значення, селища міського типу згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком.
У разі коли кількість органів місцевого самоврядування міст районного значення та
селищ міського типу в районі перевищує 50 відсотків загальної кількості органів
місцевого самоврядування, що входять до складу району (за винятком районної ради),
розрахунок обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування цих міст і
селищ за рішенням райдержадміністрації може здійснюватися відповідно до пункту 13
цієї Формули.
13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування села, селища, крім селищ міського типу (Vysi), визначається за такою
формулою:
Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyr(m)) + Vygi,
де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого
самоврядування бюджетів міст районного значення, селищ міського типу Vym = Vymi;
Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення, що встановлюється
райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради у межах від 0,5 до 1;
Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ за даними на 1 січня
року, що передує планованому;
Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської,
селищної ради, що встановлюється райдержадміністрацією (виконавчим комітетом
міськради) у межах від 0 до 0,5;
Si - кількість населених пунктів, які входять до і-тої сільської, селищної ради;
Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;
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Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу
відповідної сільської, селищної ради Kyl = 1 - Kyn - Kys  0;
Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної
ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349
"Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування".
Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів
сільських, селищних рад;
Vygi - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування в
i-му селі, селищі згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні", що визначається за окремим розрахунком.
14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання і-тої районної ради (Vyrri)
визначається за такою формулою:
Vyrri = Vyr(m) - Vyms,
де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району
(зведеного бюджету міста) на утримання органів місцевого самоврядування.

Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я
15. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я для бюджету
місцевого самоврядування (Vzi) визначається за такою формулою:
Vzi = Hzp х Nor(m) х (Kzn х Noi / Nor + Kzl х Lzi / Lzr(m)) + Vzdi + Vzgi,
де Hzp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на первинну
медико-санітарну допомогу, що надається самостійними дільничими амбулаторіями,
амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами, що
визначається за такою формулою:
Hzp = Hzm(r) х Kzm(r)3 х (1 -  +  х Kzi2) х Kzs,
де Hzm(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону
здоров'я для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста);
Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення - 1,065; району 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівня видатків бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, бюджетів
районів за даними зводу місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між
рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджету м.
Севастополя Kzm(r)3 дорівнює 1;
 - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На  рік
 дорівнює 0,5;
Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від
статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці,
обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
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надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, визначений відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
Kzs - коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків
на первинну медико-санітарну амбулаторну допомогу, що надається самостійними
дільничними
амбулаторіями,
амбулаторіями,
фельдшерсько-акушерськими
та
фельдшерськими пунктами, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків
на охорону здоров'я для бюджету району, м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища. На 2008 рік Kzs становить не менше ніж 0,23;
Noi - чисельність наявного населення міст районного значення, сіл, селищ району,
міста (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи
обласного значення, якому первинна медична допомога надається самостійними
дільничними
амбулаторіями,
амбулаторіями,
фельдшерсько-акушерськими
та
фельдшерськими пунктами i-го міста районного значення, села, селища (прикріплене
населення), що визначається за такою формулою:
Noi = Ni - Ndi + Nj - Ny,
де Ndi - чисельність наявного населення i-го міста районного значення, села,
селища, первинна медична допомога якому надається районними, міськими (м.
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища) або
дільничними лікарнями;
Nj - чисельність населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ, які не
мають закладів первинної медичної допомоги і обслуговуються закладами первинної
медичної допомоги цього i-го міста районного значення, села, селища;
Ny - чисельність населення цього i-го міста районного значення, села, селища, яке
обслуговується закладами первинної медичної допомоги сусідніх міст районного
значення, сіл, селищ;
Nor(m) - загальна чисельність наявного населення міст районного значення, сіл,
селищ району, міста (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища), яким первинна медична допомога надається самостійними дільничними
амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими
пунктами;
Kzl - коефіцієнт застосування фактора впливу показника чисельності штатних
працівників охорони здоров'я, що встановлюється райдержадміністрацією (виконавчим
комітетом міськради) у межах від 0 до 0,5;
Kzn - коефіцієнт застосування фактора впливу кількості населення міста районного
значення села, селища. Kzn = 1 - Kzl;
Lzi - нормативна чисельність штатних працівників самостійних дільничних
амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів в i-му
місті районного значення, селі, селищі;
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Lzr(m) - загальна нормативна чисельність штатних працівників самостійних
дільничних амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських
пунктів у містах районного значення, селах, селищах району, міста (м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища);
Vzdi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання дільничних лікарень iго міста районного значення, села, селища, що визначається за окремим розрахунком;
Vzgi - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я i-го міста
районного значення, села, селища згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком.

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного
значення та селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:
Vomi = Hod х (Kdm х Dim + Kdmg х Dimg),

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину
дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах
дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського
типу, яким не надано статус гірських. На 2008 рік Kdm має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах
міського типу, яким не надано статус гірських;
Kdmg - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах
дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського
типу, яким надано статус гірських. На 2008 рік Kdmg має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
Dimg - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах
міського типу, яким надано статус гірських.
17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ,
крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою
формулою:
Vosi = (Vo - Vom) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr),
де Vo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту,
обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому
для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001
р., N 38, ст. 1729);
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Vom - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається
для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу Vom = Vomi;
Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 - 6 років, що
встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0,5 до 1;
Di - загальна кількість дітей у віці 0 - 6 років, прикріплених до дитячого
дошкільного закладу (кількість прикріплених дітей визначається відповідно до статті 7
Закону України "Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань");
Dr - загальна кількість дітей у селах, селищах району, крім селищ міського типу;
Kog - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, що
встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0 до 0,5;
Gi - кількість груп у дитячих садках в i-му селі, селищі, крім селища міського типу;
Gr - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах, селищах, крім селищ міського
типу, відповідного району;
Kot - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 Kod - Kog  0;
Ti - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в і-му селі, селищі, крім
селища міського типу;
Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах,
крім селищ міського типу, відповідного району.
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів сіл, селищ, крім
селищ міського типу, адміністративно підпорядкованих м. Севастополю, місту
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначається за
такою формулою:
Vosi = (Vo - Vom - Voobm) х (Kod х Di / Dm + Kog х Gi / Gm + Kot х Ti / Tm),
Де Voobm - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету міста без
адміністративно підпорядкованих йому інших міст, сіл, селищ, що визначається за такою
формулою:
Voobm = Hod х (Kdobm х Dmm),
де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину
дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729)
для м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення;
Kdobm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними
закладами, розташованими у м. Севастополі, містах республіканського Автономної
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Республіки Крим чи обласного значення, без урахування підпорядкованих сіл, селищ
(крім селищ міського типу). На 2008 рік Kdobm має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
Dmm - кількість дітей у віці 0 - 6 років у м. Севастополі, містах республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення без урахування підпорядкованих сіл,
селищ, крім селищ міського типу;
Dm, Gm, Tm - відповідно загальна кількість дітей у віці 0 - 6 років, груп у дитячих
садках та дітей, що відвідують дошкільний заклад, у цілому в селах, селищах, крім селищ
міського типу;
Di, Gi, Ti - відповідно кількість дітей у віці 0 - 6 років, груп у дитячих садках та
дітей, що відвідують дошкільний заклад, в і-тому селі, селищі, крім селищ міського типу
відповідного міста.
Величина коефіцієнтів Kod, Kog і Kot визначається виконавчим комітетом міськради
міста, якому підпорядковані села, селища, крім селищ міського типу, в межах,
встановлених пунктом 17.
19. У разі створення у містах районного значення, селах, селищах шкіл-дитячих
садків видатки на середню освіту розраховуються відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729) із застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного
учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та
наповнюваність класів.

Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
20. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого
самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = Hkk х (Ni - Nrkki + Njk - Nik) + Hkb х (Ni - Nrkbi + Njb - Nib) + Vkgi,
де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурноосвітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;
Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні
послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого
самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:
Hkk = Hk х Kkk,
Hkb = Hk х Kkb,
де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного
бюджету району (зведеного бюджету міста), визначений у розрахунках обсягу
міжбюджетних трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5
вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
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Kkk - коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурноосвітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів
місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків
на культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста);
Kkb - коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурноосвітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого
самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру
в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста).
Величина коефіцієнтів Kkk і Kkb установлюється райдержадміністрацією
(виконавчим комітетом міськради). При цьому величина Kkk повинна бути не менше ніж
0,34, а величина Kkb - не менше ніж 0,16;
Nrkki - чисельність наявного населення і-того міста районного значення села,
селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;
Nrkbi - чисельність наявного населення i-того міста районного значення села,
селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;
Njk - чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ,
що не мають клубних закладів і обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з
бюджету i-того міста районного значення, села, селища;
Njb - чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ,
що не мають бібліотек і обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету і-того
міста районного значення, села, селища;
Nik - чисельність наявного населення i-того міста районного значення, села, селища,
що обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету сусідніх міст
районного значення, сіл, селищ;
Nib - чисельність наявного населення i-того міста районного значення села, селища,
що обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету сусідніх міст районного
значення, сіл, селищ;
Vkgi - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру згідно із Законом
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим
розрахунком.
Чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) визначається райдержадміністрацією
(виконавчим комітетом міськради) за інформацією, поданою виконавчими комітетами
міських рад та головами сільських, селищних рад.
21. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під
час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що
передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не
менш як 1 відсоток обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для
перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування. Розподіл
таких нерозподілених видатків між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ
проводиться за окремим розрахунком.
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22. Райдержадміністрації (виконавчі комітети міських рад) можуть збільшувати
фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та обсяг нерозподілених видатків для
перерозподілу їх між бюджетами місцевого самоврядування.
23. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під
час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, передбачаються видатки на
забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів, передусім на
розвиток галузей соціально-культурної сфери (Vkapoi).
Розподіл зазначених видатків проводиться райдержадміністрацією (виконавчим
комітетом міської ради) із забезпеченням публічності і прозорості та дотриманням
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729) вимог щодо їх спрямування.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 228

ПОРЯДОК
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ
Загальні положення
1. Кошторис бюджетних установ (далі - кошторис) має такі складові частини:
загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та
розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання
бюджетною установою (далі - установа) основних функцій або розподіл надання кредитів
з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;
спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету
на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на
здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію
пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл
надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування
бюджету.
Форма кошторису затверджується Мінфіном.
2. План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з
бюджету) (далі - план асигнувань загального фонду бюджету) - це помісячний розподіл
бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у
загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків,
який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів
відповідно до зазначених зобов'язань.
План надання кредитів із загального фонду бюджету - це помісячний розподіл
надання кредитів з бюджету, затверджених у загальному фонді кошторису, за
класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом року взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.
План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план спеціального фонду) - це
помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді
кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків або класифікацією
кредитування бюджету, який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, в розрізі доходів за кодами
класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами класифікації
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, повернення кредитів до
спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету і класифікації кредитування бюджету.
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План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі, в розрізі видатків, структура яких відповідає повній
економічній класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.
Помісячний план використання бюджетних коштів - це помісячний розподіл
бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною
класифікацією видатків, який регламентує для вищих навчальних закладів I - IV рівня
акредитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі вищі навчальні заклади та наукові установи), протягом року взяття бюджетних зобов'язань
та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.
План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального
фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів вищих
навчальних закладів та наукових установ, помісячний план використання бюджетних
коштів є невід'ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим кошторисом.
Форми зазначених планів затверджуються Мінфіном. Затверджені форми плану
використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів
можуть бути доповнені іншими показниками.
3. Установа незалежно від того, чи веде вона облік самостійно, чи обслуговується
централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні
кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із
загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною виконуваною нею
бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади та наукові установи також
індивідуальні плани використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани
використання бюджетних коштів.
Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими
встановлюються Законом про Державний бюджет України за загальнодержавними
видатками та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині
міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду",
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, а також за бюджетними
програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці.
4. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені
плани надання кредитів із загального фонду бюджету та зведені плани спеціального
фонду - це зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального
фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, що складаються
головним розпорядником для подання Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевим фінансовим органам та органам Державного казначейства.
Зведені кошториси не затверджуються.
Зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани
використання бюджетних коштів - це зведення показників індивідуальних планів
використання бюджетних коштів та індивідуальних помісячних планів використання
бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ - розпорядників
коштів бюджету нижчого рівня, що складаються головним розпорядником коштів, через
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якого вони отримують бюджетні призначення, для подання цих показників Мінфіну,
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам та
органам Державного казначейства.
5. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності
затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а вищим
навчальним закладам та науковим установам також за наявності затверджених
планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання
бюджетних коштів.
Установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати бюджетні
кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами
асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального
фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові
установи також установлених затвердженими планами використання бюджетних
коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів.
Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного
асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи
здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими
необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.
6. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету,
бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) - бюджетні установи в
особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.
7. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників
коштів бюджету та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) - бюджетні
установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до частини першої статті 22
Бюджетного кодексу України та затверджуються законом про державний бюджет або
рішенням про місцевий бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня) розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному
розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього.
Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші
розпорядники нижчого рівня, в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання
кошторисів застосовують до них положення цього Порядку, визначені для головних
розпорядників.
8. Одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) - це підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу
бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету
як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання
державних цільових програм та надання послуг.
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9. Одержувачі витрачають бюджетні кошти відповідно до плану використання
бюджетних коштів.
Порядок складання проектів кошторисів
10. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові
органи доводять до головних розпорядників відомості про граничні обсяги видатків та
надання кредитів з бюджету загального фонду проекту відповідного бюджету на
наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів.
11. Для правильної та своєчасної організації роботи, пов'язаної із складанням
проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповідними вказівками Мінфіну,
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів щодо
складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік:
встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків та/або
надання кредитів з бюджету із загального фонду бюджету, термін подання проектів
кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;
розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких
вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного
визначення видатків або надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів;
забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що
виконуються безпосередньо головними розпорядниками.
12. Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів
розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності
запланованих видатків або надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу
відповідно до економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету,
повноти надходження доходів або повернення кредитів, додержання діючих ставок
(посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до
законодавства та складають проекти зведених кошторисів.
13. На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують
бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів у
встановленому ними порядку.
Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня
встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведених кошторисів могли
бути своєчасно оформлені як бюджетні запити.
У разі обмеження терміну формування бюджетних запитів головними
розпорядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи надають дозвіл головним розпорядникам самостійно визначати порядок
та обсяг одержання необхідних даних для забезпечення своєчасного формування і
подання бюджетних запитів.
14. Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний
рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки та/або
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надання кредитів з бюджету. У разі коли установи утворені не з початку року, кошториси
складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця
бюджетного року в загальному порядку.
15. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються планові обсяги, які
передбачається спрямувати на здійснення видатків або надання кредитів з бюджету із
загального та спеціального фондів проектів відповідних бюджетів.
16. У процесі складання та затвердження проектів кошторисів залишки коштів за
спеціальним фондом кошторисів не плануються.
17. Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошторису визначаються на
підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування
бюджету чи повернення кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік.
За основу цих розрахунків беруться такі показники:
обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники
(площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість
місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в
розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до
законодавства;
прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду
бюджету;
прогнозний обсяг повернення коштів до бюджету, що мають цільове призначення.
На підставі зазначених показників визначається сума надходжень на наступний рік
за кожним їх джерелом з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час
формування показників, на підставі яких визначаються надходження планового періоду,
обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також
очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні
наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам
бухгалтерської звітності за відповідні періоди.
18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування
власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами
відповідно до правил, визначених законодавством для цієї категорії доходів бюджету.
19. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників за всіма
джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх
використання.
Розподіл видатків або надання кредитів з бюджету спеціального фонду проекту
кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень,
запланованих на цю мету в зазначеному фонді.
Відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за видатками
спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини якого вона утворилась.
20. Під час визначення обсягів видатків та/або надання кредитів з бюджету
розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати
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об'єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих
показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів
у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної
роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської
заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення
витрат у плановому періоді.
Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення
бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на
господарське утримання установ. Під час визначення видатків у проектах
кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів і
матеріальних цінностей. До кошторисів можуть включатися тільки видатки,
передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності
установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо,
які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення
коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки на
заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу
діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених
законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.
Мінфін має право визначати на кожний рік порядок врахування у кошторисах
обсягів заборгованості, яка виникла внаслідок непогашення бюджетних зобов'язань
установ.
21. Асигнування на централізовані заходи, які здійснюються головними
розпорядниками, включаються до кошторисів тільки у разі, коли проведення таких заходів
за рахунок коштів бюджету не суперечить законодавству.
До централізованих заходів належать заходи з організації та здійснення
безпосередньо апаратом головного розпорядника або апаратом уповноваженого ним
розпорядника нижчого рівня або уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт
і послуг у рамках реалізації затверджених у встановленому порядку державних цільових
програм, а також загальнодержавних заходів програмного характеру з метою забезпечення
відповідними товарами, роботами, послугами закладів та установ системи головного
розпорядника та/або співвиконавців відповідних державних цільових програм.
22. Показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до
проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним
кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджет і
деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за
одиницю.
23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень
плануються у такій послідовності: за встановленими напрямами використання, на
погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним
фондом кошторису та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій,
які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих
бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих
зобов'язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.
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24. Кошториси та штатні розписи установ, які належать до сфери управління МЗС і
специфіка діяльності яких пов'язана з функціонуванням за кордоном, можуть складатися
за окремим порядком, погодженим з Мінфіном.
25. Після затвердження державного та місцевих бюджетів проекти зведених
кошторисів приводяться у відповідність з показниками цих бюджетів.
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
26. У тижневий термін після опублікування закону про Державний бюджет
України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові
органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування.
27. Лімітна довідка про бюджетні асигнування (далі - лімітна довідка) - це
документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні
асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із
законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно
Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим
органом, головним розпорядником. Показники лімітної довідки доводяться до відома
головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів
кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.
Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.
28. Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають
проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних
коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів
використання бюджетних коштів і подають ці документи головним розпорядникам для
уточнення показників проектів зведених кошторисів і складання проектів зведених планів
асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального
фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, планів використання бюджетних
коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів
використання бюджетних коштів, а також проектів зведених планів використання
бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.
Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджетними
асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для
цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за
штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом
оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими
асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу
функцій.
Типова форма штатного розпису установи затверджується Мінфіном. У разі
потреби міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з
Мінфіном можуть установлювати форму штатного розпису для відповідної
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галузі. Штатний розпис установ затверджується у порядку, визначеному відповідним
міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
29. Проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ у разі потреби
розглядаються головним розпорядником в присутності керівників цих установ. Головні
розпорядники під час розгляду проектів кошторисів, планів асигнувань загального
фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів
використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання
бюджетних коштів зобов'язані:
забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо
складання кошторисів на наступний рік;
додержуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів
асигнувань, не зумовлених потребою;
забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань загального фонду
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального
фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання
бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних
коштів додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів асигнувань та їх
помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих заходів і
можливості здійснення відповідних видатків або надання кредитів з бюджету
протягом року;
не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та
економічними обґрунтуваннями.
30. Головні розпорядники у двотижневий термін після одержання лімітних довідок
подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам уточнені проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань
загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, зведених планів спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які
отримують бюджетні призначення вищі навчальні заклади та наукові установи, також
уточнені проекти зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних
планів використання бюджетних коштів для складання і затвердження згідно з
бюджетними призначеннями, встановленими у відповідному бюджеті для загального і
спеціального фонду в розрізі головних розпорядників, розпису відповідного бюджету, до
якого входять:
річний розпис асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) відповідного
бюджету за повною економічною класифікацією видатків, що відповідає зведеним
показникам усіх кошторисів;
річний розпис повернення кредитів до відповідного бюджету та надання кредитів з
відповідного бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідає зведеним
показникам усіх кошторисів;
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річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень за
відповідними розділами бюджетної класифікації, що відповідає зведеним показникам усіх
кошторисів;
помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного бюджету та
помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за скороченою економічною
класифікацією видатків та за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають
зведеним показникам усіх планів асигнувань загального фонду бюджету та планів
спеціального фонду;
помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду відповідного
бюджету та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду відповідного
бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам
усіх планів надання кредитів із загального фонду бюджету.
Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асигнувань загального
фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання
бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів
повинні відповідати певним лімітним довідкам.
31. Мінфін надсилає Державному казначейству для реєстрації, обліку та виконання
затверджений розпис державного бюджету.
Державне казначейство протягом трьох робочих днів після затвердження
зазначеного розпису доводить до головних розпорядників витяги з його складових частин,
які є підставою для затвердження в установленому порядку:
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів
із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання
бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів - усіма
розпорядниками;
планів використання бюджетних коштів - одержувачами.
Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання помісячний розподіл
міжбюджетних трансфертів за кодами бюджету відповідним місцевим бюджетам до
затвердженого розпису державного бюджету Міністерству фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевим фінансовим органам та Державному казначейству, який
доводить показники розподілу відповідним органам Державного казначейства.
Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджету відповідним
місцевим бюджетам до затвердженого розпису державного бюджету є підставою для
перерахування таких трансфертів з державного бюджету до відповідного бюджету
органами Державного казначейства та повинен бути врахований під час складання
помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи
доводять до відповідних органів Державного казначейства затверджені розписи
відповідних місцевих бюджетів, а до головних розпорядників - витяги із зазначених
розписів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів
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асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету - розпорядниками, планів використання бюджетних коштів - одержувачами.
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани
використання бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів повинні
бути затверджені протягом 30 календарних днів після затвердження розписів
відповідних бюджетів.
32. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні
плани використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються керівником
відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів, зазначених у пункті 33 цього
Порядку (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження).
33. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи
окремих установ затверджуються:
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України за відповідними бюджетними
програмами - Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром
України та Мінфіном.
2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за бюджетними
програмами "Керівництво та управління" - керівниками відповідних центральних органів
виконавчої влади за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що
виконуються безпосередньо апаратом міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, - керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів
із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи органів
виконавчої влади, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади;
3) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - головами
відповідних держадміністрацій за погодженням з Мінфіном;
4) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій
- Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями після експертизи, проведеної
Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головними обласними і головним
Київським міським та Севастопольським міським фінансовими управліннями;
5)
управлінь,
райдержадміністраціями
управліннями;

відділів,
інших
підрозділів
після експертизи, проведеної

райдержадміністрацій
районними фінансовими

6) президій державних академій наук за бюджетними програмами "Наукова і
організаційна діяльність президії" - їх керівниками за погодженням з Мінфіном; за іншими
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бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом цих установ, - їх
керівниками;
7) за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, що
виконуються за рахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, головним розпорядником за погодженням з Мінфіном.
71) бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення - міськими, сільськими, селищними головами;
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів
із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних
коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи національних
вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному
бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за погодженням з головним
розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством.
34. Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх
керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони одержують бюджетні
кошти.
35. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання
бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів (для вищих
навчальних закладів I - IV рівня акредитації, що утримуються за рахунок бюджетних
коштів) і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої установи (центральні
районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються райдержадміністраціями або
виконавчими органами відповідних місцевих рад.
36. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на
проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід
керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій
та виконавчих органів місцевих рад, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси,
плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду
бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом
видатків або надання кредитів з бюджету.
37. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні
плани використання бюджетних коштів підписуються керівником установи
(централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або головним
(старшим) бухгалтером.
Одночасно з кошторисом затверджуються план асигнувань загального фонду
бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду,
план використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячний план використання бюджетних коштів і штатний розпис
установи, включаючи структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних
надходжень. Зазначені документи подаються та затверджуються у двох примірниках, один
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з яких повертається цій установі, а другий залишається в установі, керівник якої їх
затвердив.
38. Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без
розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.
Кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із
загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних
коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани
використання бюджетних коштів і штатні розписи установ затверджуються керівником
установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється
гербовою печаткою, із зазначенням дати.
39. У тижневий термін після затвердження штатних розписів головні розпорядники
подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами
установ та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном.
40. Управління справами Верховної Ради України, Державне управління справами,
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата,
Центральна виборча комісія, Верховний Суд України, Конституційний Суд України,
Вища рада юстиції, Вищий господарський суд України та інші установи, яким затверджені
бюджетні призначення і які відповідно до законодавства самостійно затверджують
кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із
загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи, у тритижневий
термін після прийняття державного бюджету на відповідний рік подають Мінфіну
затверджені кошториси, розрахунки до них, календарні плани, плани асигнувань
загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального фонду і штатні розписи.
41. Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних кошті, а також здійснення
видатків або надання кредитів з бюджету у сумі, що перевищує встановлені бюджетні
призначення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.
42. Мінфін, ГоловКРУ, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
місцеві фінансові органи щороку у межах своєї компетенції після прийняття
відповідних бюджетів перевіряють правильність складення і затвердження
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів
із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів),
помісячних планів використання бюджетних коштів.
Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки
правильності складення кошторисів, проводиться Мінфіном, Міністерством
фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі
матеріалів перевірок.
Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних
заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому
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порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обгрунтованого подання
головного розпорядника.
Основні вимоги щодо виконання кошторису
43. Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у
кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету, планах надання кредитів із
загального фонду бюджету, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних
коштів, помісячних планах використання бюджетних коштів розпорядників,
асигнуванням, затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Державного
казначейства проводять реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів, планів
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів,
помісячних планів використання бюджетних коштів розпорядників вищого рівня у розрізі
розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань,
затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами
надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі
навчальні заклади та наукові установи також в межах асигнувань, затверджених планами
використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних
коштів, за наявності витягу, доведеного органом Державного казначейства, що
підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку. З цією метою
розпорядники, які отримали від органів Державного казначейства витяг, повинні подати
цим органам дані про розподіл показників зведених кошторисів, планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених
помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого
рівня та одержувачів. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Державного
казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу
показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів даним казначейського
обліку.
У разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від
відповідних органів Державного казначейства, розпорядники повинні перезатвердити
зазначені документи згідно з витягом.
Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення
розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у
повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та
спеціального фондів відповідно до статей 26 і 73 Закону про Державний бюджет
України на 2007 рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 1160
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"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в
установленому порядку лімітів.
44. Здійснення видатків або надання кредитів з бюджету без затверджених у
встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів
використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів
припиняється через 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних
бюджетів.
До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів
використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків або надання кредитів
з бюджету є проекти зазначених кошторисів і планів, засвідчені підписами керівника
установи та керівника її фінансового підрозділу або головного бухгалтера.
Після закінчення 30-денного терміну органи Державного казначейства здійснюють
операції з розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів бюджету тільки
відповідно до затверджених та зареєстрованих у обліку відповідних органів Державного
казначейства кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів),
помісячних планів використання бюджетних коштів.
45. У разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений
законодавством термін, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету
на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові
індивідуальні кошториси, а вищі навчальні заклади та наукові установи також тимчасові
індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні
плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. При цьому
зведені тимчасові кошториси не складаються.
Під час складання на наступний рік розписів відповідних бюджетів, кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального
фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів
(крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів
використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих
кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами відповідних бюджетів та
тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і
тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів.
46. Установи мають право брати зобов'язання щодо видатків або надання кредитів з
бюджету відповідно до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану
надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду виходячи з
потреби у забезпеченні виконання пріоритетних заходів та з урахуванням здійснення
платежів для погашення зобов'язань минулих періодів, якщо інше не передбачено
законодавством, а вищі навчальні заклади та наукові установи також відповідно до плану
використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів.
Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен
забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих
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періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у
поточному році.
У разі скорочення асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації
або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани
асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду
бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні
плани використання бюджетних коштів.
У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань
загального фонду бюджету розпорядники повинні забезпечити приведення обсягів
зобов'язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.
47. Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану
надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану
використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться у разі:
потреби у перерозподілі асигнувань розпорядника;
прийняття нормативного акта про передачу повноважень і бюджетних
асигнувань одного розпорядника іншому;
прийняття рішення щодо розподілу нерозподілених бюджетних асигнувань
між розпорядниками;
необхідності збільшення видатків або надання кредитів з бюджету
спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з
урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного
періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з
надходженнями, урахованими у бюджеті на відповідний рік;
прийняття рішення щодо скорочення видатків або надання кредитів з
бюджету загального фонду бюджету в цілому на рік;
прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним
розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;
внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет).
Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів вносяться після
внесення змін до розпису відповідного бюджету з урахуванням особливостей
спеціального фонду, визначених у пункті 49 цього Порядку.
У разі внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду
обов'язково складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж
порядку, що й кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.
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Форма довідки затверджується Мінфіном.
Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів
вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів, затверджуються керівниками цих закладів.
При цьому кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду не
перезатверджуються.
Зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для
їх затвердження.
Зміни до планів використання бюджетних коштів і помісячних планів
використання бюджетних коштів вносяться в порядку, встановленому для їх
затвердження, за формою, що відповідає плану використання бюджетних коштів і
помісячному плану використання бюджетних коштів. При цьому плани використання
бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів не
перезатверджуються.
48. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі
або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам, крім
випадків, передбачених Законом про Державний бюджет України.
49. Видатки або надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету
провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на
підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.
Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються
передбаченій пунктом 23 цього Порядку для їх планування.

у

послідовності,

Установи мають право використовувати протягом поточного року залишки
коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для здійснення видатків або
надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисах на поточний рік (шляхом
внесення змін до спеціального фонду кошторису).
Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний
обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на
його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані
у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису
уточнений обсяг видатків або надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі
уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.
Протягом року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального
фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Державного
казначейства про підтвердження надходження коштів на спеціальні реєстраційні рахунки
установи, що відкриті у відповідному органі Державного казначейства, та довідки про
внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив
кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом
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бюджету. Розпорядники нижчого рівня подають в обов'язковому порядку розпорядникам
вищого рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії затверджених
довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.
Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення
надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду
кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного
бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі
розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних
надходжень бюджетних установ менший від планованих показників, врахованих у
спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за два тижні до кінця
бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині
зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання
спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники
упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду
кошторису змін.
Органи Державного казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки
спеціального фонду бюджету за власними надходженнями на підставі кошторисів з
урахуванням внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису та
відображають у звітності про виконання державного бюджету планові показники за
спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.
Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних
надходжень бюджетних установ) вносяться у порядку, за яким після внесення відповідних
змін до бюджетного розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.
Планові показники за спеціальним фондом кошторису розпорядників у формах
звітності повинні відповідати даним обліку, який ведеться органами Державного
казначейства.
Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової звітності забезпечують
відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням
внесених до них змін даним звітності Державного казначейства про виконання
спеціального фонду державного бюджету.
Головні розпорядники під час складання та подання зведеної фінансової звітності
враховують дані довідок про внесення змін до кошторису, які є підставою для
відображення планових показників за власними надходженнями у зведених звітах про
виконання кошторисів. При цьому зазначені дані повинні відповідати даним обліку
Державного казначейства.
У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за спеціальним
фондом відображаються планові показники з урахуванням внесених змін до кошторисів.
У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису)
зміни до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) не
вносяться.
У разі коли виконання робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету здійснювалося за державним замовленням, відповідні зміни вносяться до обсягів
державного замовлення.
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50. Після розгляду річних звітів про виконання кошторисів за минулий рік
уточнюються показники перехідних контингентів станом на 1 січня поточного року
виходячи з фактичного виконання плану цих контингентів за минулий рік. За
результатами перевірок у разі виявлення завищених асигнувань вносяться зміни до
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних
коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів
використання бюджетних коштів шляхом скорочення їх обсягів.
Право скорочення асигнувань надається Мінфіну,
Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

Міністерству

фінансів

51. Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів здійснюється
наростаючим підсумком з початку року.
52. Звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів
використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів
подаються у порядку та за формами, встановленими Державним казначейством.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 490

ПОРЯДОК
перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних
трансфертів між місцевими бюджетами
Витяги
1. Цей Порядок визначає механізм перерахування дотації вирівнювання, додаткової
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного
бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими
бюджетами.

Перерахування дотації вирівнювання з районних та міських (міст Києва
та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань
6. Дотація вирівнювання перераховується органами Державного казначейства
бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань шляхом
застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районних та
міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення) бюджетів з урахуванням дотації вирівнювання з державного
бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні
рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в управліннях
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Дотації вирівнювання перераховуються бюджетам районів у містах, сіл, селищ,
міст районного значення та їх об'єднань в обсягах та за нормативами щоденних
відрахувань, установленими рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад
про бюджет на відповідний рік.
7. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі для зарахування дотації вирівнювання відкривають
відповідним місцевим бюджетам в установленому Державним казначейством порядку
аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.
8. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міських (міст Києва
та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) та районних бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань,
перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень
відповідних фінансових органів бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного
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значення та їх об'єднань за рахунок доходів загального фонду місцевого бюджету, з якого
зазначена дотація надається. Термін здійснення таких платежів установлюється
рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

Перерахування коштів, що передаються до міських (міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) та районних бюджетів з бюджетів районів у містах, сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань
13. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі перераховують кошти, що передаються з бюджетів районів у
містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, за рахунок фактичних
надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних
трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань і в
обсягах, установлених рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад
про бюджет.
14. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі для зарахування коштів, що передаються до міських (міст
Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) та районних бюджетів, відкривають відповідним місцевим бюджетам в
установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів
загального фонду місцевих бюджетів.
15. Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів районів у містах,
сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань згідно з розписом міських (міст
Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) та районних бюджетів на відповідний рік шляхом застосування
нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державного
казначейства на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів за
рахунок фактичних доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету, з
якого здійснюються такі платежі. Термін здійснення таких платежів установлюється
рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), районних рад про бюджет на відповідний
рік.

Перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
16. Субвенції з державного бюджету перераховуються бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя) бюджетам в обсягах,
установлених законом про державний бюджет.
17. Субвенції перераховуються Державним казначейством на рахунки місцевих
бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, із загального фонду державного бюджету - згідно з
розписом державного бюджету, із спеціального фонду державного бюджету - пропорційно
плановим річним обсягам, затвердженим законом про державний бюджет на відповідний
рік, у межах і за рахунок відповідних надходжень.
18. Одержані відповідно до пункту 17 цього Порядку субвенції Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють між бюджетами
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районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
пропорційно плановим обсягам субвенцій, передбаченим цим бюджетам у рішеннях
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про бюджет на відповідний
рік.
19. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та в
областях на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів протягом двох
операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального та спеціального фонду
міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та
районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, для здійснення
передбачених у цих бюджетах видатків.
20. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються
з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ, субвенції, одержані
відповідно до пункту 19 цього Порядку, розподіляються міськими (міст Києва та
Севастополя), районними держадміністраціями та виконавчими органами міських (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад пропорційно
плановим обсягам субвенцій, передбаченим зазначеним бюджетам у рішеннях міських
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.
21. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень відповідних фінансових
органів протягом двох операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального
та спеціального фонду бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ для
здійснення видатків, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.
22. Одержані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються
протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних
коштів, відкриті в органах Державного казначейства.
23. Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення
додатково роблять посилання на норму закону про державний бюджет або рішення ради
про бюджет на відповідний рік, у яких передбачено надання субвенцій.
24. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства, а також
відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про
виконання державного і місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.
25. Обсяги передбачених на бюджетний рік субвенцій, не використані
розпорядником бюджетних коштів за призначенням, органи Державного казначейства
перераховують державному бюджету в останній робочий день бюджетного періоду.
26. У разі коли у законі про державний бюджет на відповідний рік передбачено
надання субвенції з державного бюджету конкретним місцевим бюджетам, такі субвенції
перераховуються Державним казначейством відповідно до пункту 17 цього Порядку на
рахунки загального та спеціального фонду місцевих бюджетів, зазначених у законі про
державний бюджет, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
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Перерахування субвенцій з одного місцевого бюджету іншому
27. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються із загального
фонду бюджету органами Державного казначейства в межах річних бюджетних
призначень згідно з розписом місцевого бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки
загального фонду бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Субвенції з одного місцевого бюджету іншому із спеціального фонду бюджету
перераховуються органами Державного казначейства пропорційно плановим річним
обсягам, передбаченим у рішеннях ради - надавача субвенції про бюджет на відповідний
рік, в межах і за рахунок відповідних надходжень, на рахунки спеціального фонду
бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
28. Субвенції перераховуються в обсягах, передбачених у рішеннях рад - надавачів
та одержувачів субвенцій про бюджет на відповідний рік.
29. Отримані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються
протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних
коштів, відкриті в органах Державного казначейства.
30. Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення
додатково роблять посилання на норму рішення ради про бюджет на відповідний рік,
якою передбачено надання субвенцій.
31. Субвенції з місцевого бюджету, не використані розпорядником бюджетних
коштів за призначенням протягом бюджетного року, органи Державного
казначейства перераховують до бюджету, з якого вони надані, в останній робочий
день бюджетного періоду.

Перерахування додаткової дотації на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів з районних та міських (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення)
бюджетів бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або
їх об'єднань)
35. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів з районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) бюджетів перераховується органами Державного казначейства
бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) в
обсягах, установлених для цих бюджетів у рішеннях міських (міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет.
36. Перерахування сум додаткової дотації здійснюється на аналітичні рахунки
обліку доходів загального фонду бюджетів районів у містах, міст районного значення, сіл,
селищ (або їх об'єднань), відкриті у відповідних органах Державного казначейства, на
підставі платіжних доручень районних та міських (міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення) фінансових управлінь.
Органи Державного казначейства протягом операційного дня після отримання
відповідних платіжних доручень перераховують кошти додаткової дотації на зазначені
рахунки.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2006 р. N 492

ПОРЯДОК
зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі
нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих
роках
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм передбаченого законом зменшення бюджетних
асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та повернення коштів одержувачами
бюджетних коштів у дохід відповідного бюджету у разі їх нецільового використання (крім
бюджетних коштів, одержаних як субвенція), допущеного у поточному чи минулих роках.
2. Нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не
відповідають бюджетним призначенням, затвердженим законом про Державний бюджет
України або рішенням про місцевий бюджет, встановленим бюджетним асигнуванням,
кошторису або плану використання бюджетних коштів.
3. Підставою для зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів та повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід відповідного
бюджету є акт (інший документ), складений за результатами ревізії (перевірки) відповідно
до законодавства посадовою особою органу, уповноваженого здійснювати контроль за
дотриманням бюджетного законодавства (далі - контролюючий орган), у якому
зафіксовано факт нецільового використання бюджетних коштів (далі - акт).
4. Зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та
повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід відповідного бюджету
здійснюється на суму, щодо якої встановлено контролюючим органом факт нецільового
використання.

Процедура зменшення бюджетних асигнувань
5. Рішення про зменшення бюджетних асигнувань головному розпоряднику коштів
державного бюджету приймає Міністр фінансів, головному розпоряднику коштів
місцевого бюджету - керівник місцевого фінансового органу, розпоряднику бюджетних
коштів нижчого рівня - головний розпорядник коштів відповідного бюджету.
6. У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів
контролюючий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації акта, а в разі
наявності заперечень (зауважень) розпорядника бюджетних коштів - з дати надання
письмового висновку щодо таких заперечень (зауважень) подає до Мінфіну (місцевого
фінансового органу, головного розпорядника бюджетних коштів) засвідчену підписом
керівника контролюючого органу копію акта, що скріплений печаткою такого органу.
До акта додається довідка контролюючого органу про бюджетне правопорушення
за формою та у порядку, що встановлюються Мінфіном.
Одночасно з поданням зазначених документів керівник контролюючого органу
приймає в установленому законодавством порядку рішення про зупинення операцій з
бюджетними коштами розпорядника бюджетних коштів, який вчинив бюджетне
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правопорушення, за відповідними кодами економічної класифікації видатків та
відповідною бюджетною програмою (функцією).
7. Протягом п'яти робочих днів після надходження документів, передбачених
пунктом 6 цього Порядку, Міністр фінансів (керівник місцевого фінансового органу,
головний розпорядник бюджетних коштів) приймає рішення про зменшення бюджетних
асигнувань у поточному бюджетному періоді розпоряднику бюджетних коштів (далі рішення про зменшення асигнувань) за кодами економічної класифікації видатків та
відповідною бюджетною програмою (функцією), за якими встановлено факт нецільового
використання бюджетних коштів, крім бюджетних асигнувань за захищеними статтями
видатків бюджету.
На підставі зазначеного рішення до помісячного розпису асигнувань відповідного
бюджету вносяться зміни шляхом збалансованого за місяцями коригування обсягу
асигнувань у поточному бюджетному періоді на наступні місяці до внесення відповідних
змін у бюджетні призначення державного чи місцевого бюджету.
8. Після прийняття рішення про зменшення асигнувань Міністр фінансів (керівник
місцевого фінансового органу) приймає рішення про необхідність у поточному
бюджетному періоді зменшення бюджетних призначень головному розпоряднику
бюджетних коштів на суму, що витрачена не за цільовим призначенням, а головний
розпорядник коштів відповідного бюджету вносить Міністру фінансів (керівнику
місцевого фінансового органу) пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень, на
підставі яких готуються та подаються згідно з вимогами частини третьої статті 23
Бюджетного кодексу України пропозиції щодо приведення у відповідність бюджетних
призначень державного чи місцевого бюджету.
Зменшення бюджетних призначень здійснюється шляхом внесення змін до закону
про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет щодо зменшення
обсягу бюджетних повноважень головному розпоряднику бюджетних коштів.
9. У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів за
захищеними статтями видатків бюджету, а також коли на момент прийняття рішення про
зменшення асигнувань обсяг невикористаних коштів у межах бюджетного асигнування за
відповідними кодами економічної класифікації видатків та бюджетною програмою
(функцією) недостатній для зменшення бюджетних асигнувань, Міністр фінансів
(керівник місцевого фінансового органу, головний розпорядник бюджетних коштів)
приймає рішення відповідно до пункту 7 цього Порядку за іншими кодами економічної
класифікації видатків за такою чи іншою бюджетною програмою (функцією).
У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів за
спеціальним фондом відповідного бюджету рішення про зменшення асигнувань
приймається за загальним фондом.
Недостатність невикористаних бюджетних асигнувань за бюджетними програмами
(функціями) в цілому для їх зменшення є підставою для перегляду Міністром фінансів
(керівником місцевого фінансового органу, головним розпорядником бюджетних коштів)
розміру відповідних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів під час розрахунку на
наступні бюджетні періоди в сторону зменшення планованих граничних обсягів.
10. Рішення про зменшення бюджетних асигнувань доводиться до Державного
казначейства, його територіального органу, який здійснює обслуговування розпорядника
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бюджетних коштів, та до контролюючого органу, за документами якого було прийнято
таке рішення.
У разі неприйняття такого рішення про це письмово інформується відповідний
контролюючий орган з обґрунтуванням причин.
11. Якщо протягом 30 днів після прийняття рішення про зупинення операцій з
бюджетними коштами не прийнято рішення про зменшення бюджетних асигнувань,
контролюючим органом в установленому законодавством порядку може бути прийнято
рішення про повторне зупинення операцій з бюджетними коштами.

Процедура повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід
відповідного бюджету
12. У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів їх
одержувачем керівник контролюючого органу протягом п'яти робочих днів після
підписання акта надсилає такому одержувачу вимогу про повернення ним коштів у сумі,
що використана не за цільовим призначенням, у дохід відповідного бюджету (далі вимога) та інформує розпорядника бюджетних коштів, через якого такі кошти надавалися
одержувачу.
13. Одержувач бюджетних коштів протягом 10 днів після надходження вимоги
перераховує зазначену в ній суму за рахунок власних (небюджетних) коштів у дохід
відповідного бюджету за кодом бюджетної класифікації "Інші надходження" та інформує
про це контролюючий орган.
14. У разі невиконання одержувачем бюджетних коштів вимоги контролюючий
орган звертається в установленому порядку до суду щодо стягнення з одержувача
бюджетних коштів в дохід відповідного бюджету коштів у сумі, яка була використана ним
не за цільовим призначенням.
Разом із зверненням до суду подаються засвідчені підписом керівника
контролюючого органу, що скріплений печаткою цього органу, копії вимоги та акта.
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Порядок призупинення бюджетних асигнувань
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2002 р. N 319.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 р. за N 467/6755
1. Цей Порядок визначає дії Міністерства фінансів України, органів Державного
казначейства України, органів Державної контрольно-ревізійної служби України,
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів, голів
виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад,
головних розпорядників бюджетних коштів у разі прийняття рішення про призупинення
бюджетних асигнувань розпорядникам чи одержувачам бюджетних коштів відповідно до
статті 117 Бюджетного кодексу України.
2. Призупинення бюджетних асигнувань має на меті припинення на конкретно
визначений час повноважень на взяття бюджетного зобов'язання за загальним фондом
бюджету в межах бюджетного періоду і може застосовуватися у разі:
несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання бюджету;
невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та
внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку
перерахування цих коштів;
подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;
порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними
бюджетних зобов'язань;
нецільового використання бюджетних коштів.
3. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань приймає Міністр фінансів
України, Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового
органу, голова виконавчого органу міської міста районного значення, селищної та
сільської ради на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або акта ревізії та
доданих до нього документів.
Рішення про призупинення бюджетних асигнувань оформляється у вигляді
розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань (додаток 1).
4. Бюджетні асигнування призупиняються з 1-го числа місяця, наступного за датою
прийняття розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань.
Бюджетні асигнування призупиняються на термін від одного місяця до трьох у
межах поточного бюджетного періоду в обсязі, що дорівнює 50 відсоткам асигнувань,
затверджених у плані асигнувань розпорядника бюджетних коштів за скороченою
економічною класифікацією видатків бюджету на цей період, за винятком асигнувань на
оплату праці (1110), нарахування на заробітну плату (1120) та трансфертів населенню
(1340).
5. У разі виявлення бюджетного правопорушення та наявності підстав для
призупинення бюджетних асигнувань протокол про бюджетне правопорушення або акт
ревізії разом з пропозиціями щодо призупинення бюджетних асигнувань необхідно
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подати до Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки
Крим, відповідного фінансового органу чи виконавчого органу міської (міста районного
значення), селищної або сільської ради залежно від рівня бюджету, стосовно коштів якого
допущене порушення.
Пропозиції щодо призупинення бюджетних асигнувань, які підписує керівник
органу, що встановив бюджетне правопорушення, або особа, що його заміщає, повинні
містити назву відповідної бюджетної програми (тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів), за якими пропонується призупинити бюджетні асигнування.
Разом з пропозиціями необхідно подати копію плану асигнувань розпорядника
бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне правопорушення, та копії довідок про
внесення змін до нього.
6. Розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань є підставою для
внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану
асигнувань із загального фонду бюджету відповідного розпорядника бюджетних коштів)
шляхом перенесення бюджетних асигнувань на наступні періоди.
7. Розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань складається у п'яти
примірниках - один оригінал і чотири копії.
Оригінал розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань залишається
органові, який прийняв рішення, для внесення змін до помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету.
Одна копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається
Державному казначейству України разом з довідкою про внесення змін до помісячного
розпису асигнувань загального фонду бюджету.
Друга копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається
розпорядникові чи одержувачу бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне
правопорушення.
Третя копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань передається
головному розпорядникові бюджетних коштів, до сфери управління якого належить
розпорядник чи одержувач бюджетних коштів.
Четверта копія розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань протягом
п'яти робочих днів надсилається органові, за поданням якого його прийнято.
8. Розпорядник чи одержувач бюджетних коштів, якому призупинені бюджетні
асигнування, в установлені у розпорядженні про призупинення бюджетних асигнувань
терміни подає інформацію відповідному органу про усунення бюджетного
правопорушення та копії документів, що її підтверджують.
9. За результатами аналізу отриманої інформації про усунення бюджетного
правопорушення та підтверджувальних документів Міністр фінансів України, міністр
фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу, голова
виконавчого органу міської (міста районного значення), селищної та сільської ради, який
прийняв розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань, приймає рішення про
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відновлення дії бюджетних асигнувань, яке оформляється у вигляді розпорядження про
відновлення дії бюджетних асигнувань (додаток 2).
10. Розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань є підставою для
внесення з 1-го числа місяця, наступного за датою прийняття цього розпорядження, змін
до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із
загального фонду бюджету відповідного розпорядника бюджетних коштів) та наступного
взяття зобов'язань.
11. Розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань складається у
чотирьох примірниках - один оригінал і три копії.
Оригінал розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань залишається
органові, керівник якого прийняв рішення, для внесення змін до помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету.
Одна копія розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань передається
Державному казначейству України разом з довідкою про внесення змін до помісячного
розпису асигнувань загального фонду бюджету.
Друга копія розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань передається
головному розпорядникові бюджетних коштів, до сфери управління якого належить
розпорядник чи одержувач бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне правопорушення.
Третя копія розпорядження про відновлення дії бюджетних асигнувань передається
розпорядникові чи одержувачу бюджетних коштів, яким вчинено бюджетне
правопорушення.

Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики

С. Л. Фещук
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Додаток 1
до Порядку призупинення бюджетних асигнувань

________________________________
(повна назва органу, керівником якого

_______________________________
приймається розпорядження)

_______________________________

Розпорядження
про призупинення бюджетних асигнувань
"___" ____________ 20__ р.

__ N ______

На підставі _______________________________________________________
(протокол про бюджетне правопорушення або акт ревізії, їх реквізити - дати,
місце складання)

_________________________________________________________________
у якому засвідчено, що у ___________________________________________,
(повна назва та місцезнаходження розпорядника чи одержувача
бюджетних коштів)

_________________________________________________________________
вчинено бюджетне правопорушення _________________________________
(час учинення і суть бюджетного правопорушення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України зобов'язую призупинити бюджетні
асигнування
_________________________________________________________________
(повна назва розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)

_________________________________________________________________
за бюджетною програмою (тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(код і назва бюджетної програми)

_________________________________________________________________
і за кодами скороченої економічної класифікації _________________________
(код та сума)

_________________________________________________________________
в термін від

____________________________ до

________________________,

(дата, з якої призупиняються
бюджетні асигнування)

(дата, до якої призупиняються
бюджетні асигнування)
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протягом якого наслідки бюджетного правопорушення повинні бути усунуті.
Про усунення бюджетного правопорушення подати інформацію разом з
підтверджувальними документами до ___________ (інформація повинна бути засвідчена
підписом керівника та скріплена печаткою).

________________

________________

___________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики

С. Л. Фещук

Додаток 2
до Порядку призупинення бюджетних асигнувань
_______________________________
(повна назва органу, керівником якого

_______________________________
приймається розпорядження)

_______________________________

Розпорядження
про відновлення дії бюджетних асигнувань
"___" ____________ 20__ р.

__ N _______

На підставі _______________________________________________________
(реквізити документа, що підтверджує усунення бюджетного правопорушення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
у якому засвідчено, що у ___________________________________________
(повна назва та місцезнаходження розпорядника чи одержувача
бюджетних коштів)

_________________________________________________________________
внаслідок ________________________________________________________
(перелічити вжиті заходи)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________ усунено бюджетне правопорушення,
зобов'язую відновити дію бюджетного асигнування ____________________
(повна назва розпорядника чи
одержувача бюджетних коштів)

________________________________________________________________
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за бюджетною програмою (тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів)
________________________________________________________________
(код і назва бюджетної програми)

________________________________________________________________
і за кодами скороченої економічної класифікації _______________________
________________________________________________________________
(код і сума)

________________________________________________________________.
Розпорядження про призупинення бюджетного асигнування від ______ N ___ вважати
таким, що втратило чинність.
________________

________________

___________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Начальник Управління державного
С. Л. Фещук
бюджету та бюджетної політики
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ПОРЯДОК
використання коштів резервного фонду бюджету
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів резервного фонду
державного бюджету та місцевого бюджету і встановлює процедури, пов'язані з
виділенням коштів резервного фонду відповідного бюджету та звітуванням про їх
використання.
2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків,
що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту
бюджету.
3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків
загального фонду відповідного бюджету.
4. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про Державний бюджет
України або рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного
розпорядника бюджетних коштів.
5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду відповідного бюджету
провадиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

Напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету
6. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:
а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
соціально-політичного характеру;
б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися
за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути
передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету
не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого
органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.
7. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього Порядку,
не можуть бути віднесені:
обслуговування та погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки
Крим чи боргу місцевого самоврядування;
додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції),
призначення на яку затверджено у бюджеті;
капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією
надзвичайних ситуацій;
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придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків
унаслідок надзвичайної ситуації;
надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання
такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою.
8. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати
на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня
поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення
коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з
бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне
рішення.
9. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в
межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає чинність після
закінчення відповідного бюджетного періоду.
10. Пункт 10 виключено
11. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі або
на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного
фонду бюджету.
Кошти із резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності
недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді
яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через
головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду
бюджету
12. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету подаються:
щодо видатків державного бюджету - міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною,
Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - заявники) до
Кабінету Міністрів України;
щодо видатків місцевих бюджетів - підприємствами, установами, організаціями
(далі - заявники) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.
13. У зверненні зазначається:
напрям використання коштів резервного фонду бюджету;
головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з
резервного фонду бюджету (у разі необхідності);
обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в тому
числі на умовах повернення;
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підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;
інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за
рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть
виділені.
14. Пункт 14 виключено
15. До звернення обов'язково додаються:
розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;
перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та інших заходів;
документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі
відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення
страхування);
інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного
фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з
урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і
кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.
У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами,
передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, до звернення також обов'язково
додаються:
акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків,
затверджені в установленому порядку;
узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших
невідкладних робіт.
16. Пункт 16 виключено
17. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі,
передбачені у пункті 8 цього Порядку, до звернення додаються документи, що
підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської
заборгованості.
18. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради не пізніше ніж у триденний
термін з дня отримання звернення дає доручення відповідно Мінекономіки України,
Мінекономіки Автономної Республіки Крим, головному управлінню, управлінню чи
відділу економіки місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради (далі уповноважений місцевий орган) та Мінфіну (місцевому фінансовому органу) для розгляду
звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з
резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть
залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади.
У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради дає доручення щодо
підготовки експертних висновків стосовно звернення:
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МНС, регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських держадміністраціях - щодо визначення рівня
надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями;
Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників,
що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок
коштів резервного фонду бюджету;
Мінагрополітики (Міністерству сільського господарства Автономної Республіки
Крим), головному управлінню, управлінню чи відділу сільського господарства і
продовольства місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради - щодо
оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх
відшкодування коштів.
абзац шостий пункту 18 виключено
У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах
третьому - п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення
надсилають зазначені експертні висновки Мінекономіки і Мінфіну (уповноваженим
місцевим органам).
19. Мінфін (місцевий фінансовий орган) розглядає звернення та додані до нього
матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету,
можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу
виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у разі невиділення коштів
на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін Мінекономіки (уповноваженому
місцевому органу).
20. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) згідно з дорученням Кабінету
Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради) за результатами розгляду
звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у
пункті 18 цього Порядку, та пропозицій Мінфіну (місцевого фінансового органу) робить
узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету,
правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з
резервного фонду бюджету, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на
такі заходи з резервного фонду бюджету.
21. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6 - 9 та 11 цього
Порядку, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 13 і 15
цього Порядку, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду
звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з
резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання,
зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це Кабінетові Міністрів України
(Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому
органу відповідної ради).
У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду бюджету
відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті
для резервного фонду, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) невідкладно
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повідомляє про це Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Мінфін
(місцевий фінансовий орган).

Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного
фонду бюджету
22. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) є відповідальним за підготовку
та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.
У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду
бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує відповідний проект
рішення, в якому повинно бути визначено:
головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з
резервного фонду бюджету;
напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;
обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету;
умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету.
23. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) погоджує проект рішення про
виділення коштів з резервного фонду бюджету з Мінфіном (місцевим фінансовим
органом) і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України
(Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому
органу відповідної ради).
У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям)
проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономіки
готується і подається на розгляд Кабінетові Міністрів України на підставі прогнозних
розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення
коштів з резервного фонду державного бюджету, з наступним оформленням цього
проекту у двотижневий термін в установленому порядку.
24. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві держадміністрації, виконавчий орган відповідної ради) приймає рішення про
виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків
Мінекономіки та Мінфіну (уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового
органу).
25. У разі потреби Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) може
скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення
коштів з резервного фонду бюджету.

Виділення коштів з резервного фонду бюджету, ведення обліку та
звітності
26. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:
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а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє
Мінфіну (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків
державного бюджету (коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів) та
відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;
б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з
резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної
класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання
коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в
установленому порядку зміни до розпису бюджету.
27. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про
внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у
порядку, встановленому для затвердження цих документів.
28. Державне казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності місцевий фінансовий орган) після внесення змін до розпису бюджету здійснює його
виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету
провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому
виділено кошти з резервного фонду бюджету, відповідним органам Державного
казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій або інших заходів, погодженого з Мінекономіки та Мінфіном
(уповноваженими місцевими органами), а у разі потреби - Держбудом.
29. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) веде реєстр та проводить
моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету і
щомісяця інформує Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) про витрачання
коштів резервного фонду відповідного бюджету.
Державне казначейство (його територіальні органи) щокварталу не пізніше 15
числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію Мінекономіки
(уповноваженому місцевому органу) щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на
рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у
розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного
фонду бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини
невикористання коштів резервного фонду бюджету.
За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного
фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів
бюджетних коштів) Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) у разі необхідності
готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу
місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику
бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету.
30. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного
фонду бюджету, подають Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству
(уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо
використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим
відповідно до пункту 28 цього Порядку, а у разі виділення коштів резервного фонду
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бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до державного
бюджету.
31. Державне казначейство (його територіальний орган) готує інформацію (звіт)
про використання коштів з резервного фонду бюджету і подає Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Мінфіну та Мінекономіки (Мінфіну
Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та
виконавчого органу відповідної ради) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.
311. Додатково кошти з резервного фонду бюджету протягом одного бюджетного
періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання
головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та
подання Мінекономіки, Мінфіну та Держбуду (уповноваженим місцевим органам) звіту
про їх цільове використання.
32. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду бюджету,
здійснюється в установленому законодавством порядку.
У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового
використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного
бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби порушують перед Державним
казначейством (його територіальними органами) питання про зупинення операцій з
коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника
бюджетних коштів, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) та Мінфін (місцевий
фінансовий орган).
На підставі актів ревізій, складених відповідно до законодавства, Мінекономіки
(уповноважений місцевий орган) готує та подає в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
держадміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо
зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з
резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.
За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного
фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повідомляє про це орган
державної контрольно-ревізійної служби, який виявив факт нецільового використання
коштів.
Державне казначейство (його територіальний орган) щомісяця надає інформацію
про повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення,
Мінфіну (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу
місцевої держадміністрації та виконавчому органу місцевого самоврядування).

Прикінцеві положення
33. Під час розгляду звернень, підготовки та прийняття рішень про виділення
коштів з резервного фонду місцевого бюджету функції уповноваженого місцевого органу
та місцевого фінансового органу у разі їх відсутності виконуються виконавчими органами
відповідних рад. У цьому випадку пункти 18 - 20, 23, 29 і 31 цього Порядку не
застосовуються.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 вересня 1997 р. N 995 Київ

Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 року N 663,
від 7 травня 2008 року N 436
На виконання пункту 15 Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. N 187
"Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни" і з метою ефективного використання бюджетних
коштів у капітальному будівництві Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
власності.
2. Установити, що фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств державної власності здійснюється лише за наявності
погоджених та затверджених в установленому порядку титулів будов (об'єктів).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям у місячний термін привести свої рішення у відповідність із
цією постановою.
4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітету
будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітету статистики та
Міністерству юстиції у тримісячний термін розробити і подати до Кабінету Міністрів
України відповідні пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів,
що випливають із цієї постанови.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра
України Білоблоцького М. П.

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
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ПОРЯДОК
затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
власності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995

І. Загальна частина
1. Титул будови (об'єкта) визначає основні техніко-економічні показники будови
(об'єкта) і містить такі відомості: найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження,
найменування забудовника, сфера управління, до якої вона належить, галузь, характер
будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення
підприємства, об'єкта, споруди), обсяг капіталовкладень, вартість основних фондів та
завдання щодо введення в дію потужностей на весь період будівництва з розподілом
капітальних вкладень за роками з урахуванням нормативної тривалості будівництва.
Внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта) складається замовником на основі
погодженого та затвердженого в установленому порядку титулу будови (об'єкта). У ньому
визначаються об'єкти та споруди, будівництво яких здійснюватиметься у плановому році,
зазначається їх кошторисна вартість та залишок її на початок року, обсяг капітальних
вкладень на рік, у тому числі витрати замовника.
2. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються за
формою згідно з додатком N 1, перехідних - додатком N 2, внутрішньобудівельні титули додатком N 3 до цього Порядку.
У разі коли будівництво об'єкта у попередні роки здійснювалося без залучення
бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності та у разі
перезатвердження проектів, будівництво за якими розпочате у минулі роки, замість титулу
будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається, складається титул будови (об'єкта),
будівництво якої розпочалось, за формою згідно з додатком 5, який затверджується згідно
з цим Порядком як титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається.
3. Титул будови (об'єкта) є документом, обов'язковим для міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, банків, що здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію
проекту будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
власності.
4. Титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається, складається і
затверджується на весь період будівництва із визначенням джерел фінансування та
розподілом за роками обсягів капітальних вкладень, у тому числі за рахунок бюджетних
коштів, та завдань щодо введення у дію потужностей з урахуванням нормативної
тривалості будівництва.
5. Показники титулів будов (об'єктів) є плановими як для замовника, так і для
підрядника, зокрема щодо фінансування будов (об'єктів), та засобом забезпечення
ефективного використання державних капітальних вкладень.
Зміни до показників титулів будов (об'єктів) вносяться згідно з цим Порядком для
їх затвердження.
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У разі коли будівництво об'єктів було розпочато у попередні роки, зміни до
показників титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, вносяться за
формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.
6. Титули складаються тільки для тих будов (об'єктів), які забезпечені на 1 вересня
року, що передує плановому, затвердженими в установленому порядку проектнокошторисною документацією, у тому числі техніко-економічним обгрунтуванням,
робочими кресленнями і кошторисами обсягу робіт, який необхідно виконати у
плановому році відповідно до нормативних показників.
7. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, та перехідних
складаються замовниками і подаються до органів вищого рівня, до сфери управління яких
вони належать, для погодження та затвердження.
8. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються тільки за
умови забезпечення перехідних будов (об'єктів) галузі капітальними вкладеннями в
обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у нормативні терміни.
9. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, складаються для всіх
будов (об'єктів) виробничого і невиробничого призначення.

II. Порядок затвердження титулів будов (об'єктів) виробничого призначення
10. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше затверджуються Кабінетом Міністрів
України за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки та Мінрегіонбудом.
На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінекономіки, Мінфіном та
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів
України може прийняти рішення щодо надання Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям права
на затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше.
11. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень затверджуються міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономіки.
12. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю до 30 млн. гривень затверджуються керівниками підприємств
державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких
вони належать.
13. Титули для робіт, що розпочинаються з буріння свердловин, упорядкування
нафтових і газових родовищ, промислів і дільниць, підключення їх до інженерних мереж
діючих магістралей, гірничо-капітальних робіт, які підлягають виконанню на діючих
шахтах, розрізах, рудниках, робіт з підготовки нових горизонтів на цих підприємствах,
робіт з підготовки дільниць для видобутку торфу, робіт, які виконуються для забезпечення
заготівлі, вивезення, сплаву і перевалки деревини, робіт з відновлення та охорони лісів,
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інших аналогічних підготовчих робіт загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і
більше затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за
погодженням з Мінекономіки.
Якщо загальна кошторисна вартість зазначених робіт становить менше 100 млн.
гривень, титули затверджуються міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями-замовниками за
погодженням з Мінекономіки.
14. Титули перехідних будов (об'єктів) загальною кошторисною вартістю 30 млн.
гривень і більше затверджуються міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з
Мінекономіки, загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень - керівниками
підприємств державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до сфери
управління яких вони належать.

III. Порядок
призначення

затвердження

титулів

будов

(об'єктів)

невиробничого

15. Титули адміністративних будівель, видовищних та спортивних споруд,
будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і
більше затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників,
погодженим з Мінекономіки та Мінрегіонбудом.
На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінекономіки, Мінфіном та
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів
України може прийняти рішення щодо надання Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям права
на затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше.

16. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, загальною
кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше (крім будівель та споруд, зазначених у
пункті 15), а саме: житла, комунального призначення, охорони навколишнього
природного середовища, охорони здоров'я, фізичної культури, науки, освіти, культури і
мистецтва - затверджуються міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з
Мінекономіки.
17. Якщо загальна кошторисна вартість будов (об'єктів), зазначених у пунктах 15 та
16, становить від 30 до 100 млн. гривень, титули затверджуються міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономіки, до 30 млн. гривень -
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керівниками підприємств державної власності за погодженням з органами вищого рівня,
до сфери управління яких вони належать.
171. Титули перехідних будов (об'єктів) загальною кошторисною вартістю 30 млн.
гривень і більше затверджуються міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з Мінекономіки, а
загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень - керівниками державних
підприємств за погодженням з органами, до сфери управління яких вони належать.
18. Титули на будівництво адміністративних приміщень сільських та селищних рад
затверджуються у порядку, встановленому обласними державними адміністраціями.

IV. Заключна частина
19. Титули будов (об'єктів) виробничого і невиробничого призначення,
будівництво яких розпочинається та здійснюється із залученням іноземних кредитів під
гарантію Кабінету Міністрів України, незалежно від загальної кошторисної вартості,
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за
погодженням з Мінекономіки та Мінрегіонбудом.
20. Внутрішньобудівельні титули будов (об'єктів), незалежно від загальної
кошторисної вартості, затверджуються керівниками підприємств-замовників за
погодженням із генеральними підрядниками та органами вищого рівня, до сфери
управління яких вони належать.
21. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва
затверджуються в тому ж порядку, що й титули відповідних будов (об'єктів), будівництво
яких розпочинається, з урахуванням прогнозної вартості будівництва цих будов (об'єктів).
Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва складаються
згідно з додатком N 4 до цього Порядку.
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 грудня 2004 року N 773
Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання
мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів
З метою запровадження єдиної методики складання мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів всіх рівнів наказую:
1. Затвердити Методичні рекомендації зі складання мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів всіх рівнів, що додаються.
2. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, Головним фінансовим
управлінням обласних державних адміністрацій, Головному фінансовому управлінню
виконавчого органу Київської міської ради, фінансовому управлінню Севастопольської
міської державної адміністрації:
2.1. До 14 грудня 2004 року довести до головних розпорядників та розпорядників
коштів місцевих бюджетів Методичні рекомендації зі складання мережі розпорядників
коштів місцевих бюджетів всіх рівнів;
2.2. Провести роз'яснювальну роботу серед розпорядників коштів з питань
складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів і вжити заходів
щодо посилення відповідальності і недопущення порушень при здійсненні бюджетного
планування забезпечити складання мережі в електронному вигляді.
3. Покласти персональну відповідальність за складання мережі розпорядників
коштів місцевих бюджетів всіх рівнів відповідно до затверджених цим наказом
Методичних рекомендацій зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів
всіх рівнів на Міністра фінансів Автономної Республіки Крим, начальників Головних
фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, начальника Головного
фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради, начальника
фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.
4. Державному казначейству України до 1 грудня 2004 року створити Єдиний
реєстр розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів.
5. Контроль за виконанням пунктів 1, 2, 3 цього наказу покласти на виконуючого
обов'язки першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.; пункту 4
цього наказу - на Голову Державного казначейства України Петрашка П. Г.
Перший віце-прем'єр-міністр
України, Міністр фінансів України

М. Я. Азаров
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 13 грудня 2004 р. N 773

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів
1. Загальні положення
1.1. Зазначені Методичні рекомендації зі складання мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів всіх рівнів (далі - Методичні рекомендації) встановлюють порядок
формування мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів.
1.2. Визначення термінів, які вживаються в цих Методичних рекомендаціях:
Мережа розпорядника - згрупована розпорядником коштів бюджету у відповідності
до законодавства України вичерпна інформація щодо установ (організацій), які у своїй
діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується
через нього, а також підприємств, госпрозрахункових організацій, громадських та інших
організацій, що не мають статусу бюджетних установ і які одержують безпосередньо
через цього розпорядника кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені
органами місцевої влади на виконання програм соціально-культурного та економічного
розвитку;
Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) - бюджетні
установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до частини першої статті 22
Бюджетного кодексу України та затверджуються рішенням про місцевий бюджет шляхом
встановлення їм бюджетних призначень;
Розпорядники коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня)
- розпорядники, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному
розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього;
Розпорядники коштів нижчого рівня, в свою чергу, класифікуються на такі, що
мають власну мережу, та на розпорядників коштів без мережі;
Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші
розпорядники нижчого рівня, в процесі формування мережі застосовують положення,
визначені цими Методичними рекомендаціями для головних розпорядників;
Одержувачі бюджетних коштів - підприємства і госпрозрахункові організації,
громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують
безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або
уповноважені органами місцевої влади на виконання програм соціально-культурного та
економічного розвитку.

2. Основні положення щодо формування мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів
2.1. Головні розпорядники формують мережу, що складається із розпорядників
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, із обов'язковим зазначенням їх статусу
(розпорядник або одержувач), з урахуванням необхідності забезпечення своєчасного її
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подання до відповідного органу Державного казначейства України. Юридична особа, що
включається до мережі, не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх
одержувачем. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо
вони отримують асигнування безпосередньо від них.
2.2. Установа (організація, підприємство) не може бути включена одночасно до
мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
2.3. Одержувачі коштів включаються у мережу відповідного розпорядника.
2.4. Юридичні особи, які відповідно до укладених договорів виконали для
бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надали послуги,
поставили товари), не включаються до мережі відповідного розпорядника, а оплата
виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі договорів про закупівлю
товарів, робіт та послуг, актів виконаних робіт, звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, листів-погоджень у випадках,
передбачених законодавством, накладних, товарно-транспортних накладних та рахунків
до них, рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на карткові
рахунки тощо шляхом перерахування належних коштів (відшкодування витрат за
фактично здійснені роботи, надані послуги) на поточний рахунок підприємства (установи,
організації), відкритий в установі банку.
2.5. Підрозділи розпорядників бюджетних коштів, які не є юридичними особами, в
тому числі розташовані на різних адміністративних територіях, не включаються до мережі
відповідного розпорядника.
2.6. Бюджетна установа (організація) не може бути одночасно головним
розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів різних бюджетів.
2.7. Головний розпорядник бюджетних коштів не може бути включений до мережі
іншого головного розпорядника в якості розпорядника коштів нижчого рівня.
2.8. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня не може бути включений
одночасно до мережі декількох головних розпорядників бюджетних коштів.
2.9. Інформація щодо мережі розпорядника подається до відповідного органу
Державного казначейства за формою, наведеною у додатку 9 Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, який затверджено наказом Державного казначейства
України від 04.11.2002 N 205 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2002
за N 919/7207.
У графі "Рівень розпорядника коштів (РРК)" вказується рівень підпорядкованості
юридичної особи, що включена у мережу розпорядника, що позначається таким чином
через присвоєння відповідного коду:
головному розпоряднику - 1;
розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають мережу - 2;
бюджетним установам, що не мають мережі - 3;
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одержувачам бюджетних коштів - 9.
У графі "Код розпорядника коштів" вказується код, присвоєний розпоряднику
(одержувачу) у Єдиному реєстрі розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів
всіх рівнів, який формується Державним казначейством України. Порядок створення
Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів
визначається Державним казначейством України.
До мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів включаються установи
(організації, підприємства), внесені до Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів)
коштів місцевих бюджетів всіх рівнів. Установи (організації, підприємства), не внесені до
Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів, не
можуть бути включені у мережу розпорядника коштів місцевих бюджетів.
2.10. Головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
подають на паперових і електронних носіях до органу Державного казначейства України
за місцезнаходженням дані щодо мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів,
погоджені з відповідним фінансовим органом, за формою, наведеною у Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, не пізніше ніж за 15 днів до початку
бюджетного року.
2.11. У разі необхідності розпорядниками бюджетних коштів можуть вноситися
зміни до мережі, що виникають внаслідок включення до мережі нової установи,
вилучення установи з мережі, при уточненні або зміні реквізитів (назви чи місця
обслуговування) тощо.
Про зміни мережі установ головні розпорядники коштів та розпорядники коштів
нижчого рівня повідомляють відповідні органи Державного казначейства України за
місцем обслуговування. Реєстр змін до мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів з
їх обґрунтуванням, погоджений відповідним фінансовим органом, подається на паперових
та електронних носіях за формою, наведеною у Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.
2.12. Органи Державного казначейства здійснюють перевірку відповідності поданої
мережі розпорядника бюджетних коштів із положеннями цих Методичних рекомендацій
та інших законодавчих і нормативно-правових актів. У разі недотримання розпорядником
бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі та внесенні змін до неї,
документ повертається органом Державного казначейства розпоряднику бюджетних
коштів на доопрацювання із відповідною позначкою.
2.13. Відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі, несуть
розпорядники бюджетних коштів. Органи Державного казначейства є користувачами
мережі розпорядників бюджетних коштів.
Примітка. У разі необхідності здійснення видатків розпорядником коштів одного
місцевого бюджету за рахунок коштів іншого бюджету (державного чи місцевого),
наприклад, на виконання програм соціально-культурного та економічного розвитку або на
умовах співфінансування окремих заходів за рахунок різних бюджетів, у межах чинного
законодавства України статтями 85, 92 і 93 Бюджетного кодексу України передбачено
механізм передачі відповідних бюджетних ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту.
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У разі прийняття Верховною Радою України у Бюджетному кодексі України і
Законі про Державний бюджет України на відповідний рік норм, що призведуть до
обмеження або зміни положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують
відносини у процесі формування мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів, дані
Методичні рекомендації підлягають приведенню у відповідність до цих норм.

Директор Департаменту
місцевих
бюджетів
Міністерства
фінансів України
Директор Департаменту
інформаційних технологій
Міністерства
фінансів
України

М. Л. Палійчук

С. В. Жлуктенко
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ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.04.2005 р. N 07-04/735-3326

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
Управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим
Головним фінансовим управлінням обласних, Київської міської
державних адміністрацій, фінансовому управлінню Севастопольської
міської державної адміністрації

Щодо порядку здійснення видатків на реалізацію програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
На численні запити органів Державного казначейства про надання роз'яснень щодо
порядку передачі бюджетних коштів із місцевих бюджетів державному бюджету на
виконання регіональних програм, в доповнення до листів Державного казначейства
України від 31.03.2005 N 07-06/579-2705 і від 08.04.2005 N 07-06/637-2939 повідомляємо
наступне.
Для практичної реалізації порядку передачі бюджетних асигнувань, передбачених у
місцевих бюджетах, розпорядникам коштів державного бюджету (виконавцям програм) на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів наказом
Міністерства фінансів України від 14.04.2005 N 280 "Про внесення доповнень до
бюджетної класифікації" введено відповідні коди до бюджетної класифікації,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну
класифікацію та її запровадження".
У разі визначення розпорядника коштів державного бюджету виконавцем програми
соціально-економічного та культурного розвитку відповідної області (району), видатки на
їх реалізацію мають передбачатися у рішенні про місцевий бюджет за кодом тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів" (0180)* (* код нової функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету).
Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, згідно із прийнятим рішенням
про місцевий бюджет та в межах відповідних асигнувань в частині міжбюджетних
трансфертів, перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю
програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у
загальновстановленому порядку за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків у
відповідному органі Державного казначейства за місцем обслуговування розпорядника
бюджетних коштів. Зазначені надходження відображаються у обліку та звітності про
виконання державного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400
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"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів".
Після отримання зазначених надходжень (міжбюджетних трансфертів на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)
розпорядник коштів державного бюджету має внести зміни до спеціального фонду
кошторису в частині доходів та відповідних видатків за процедурою, визначеною для
внесення змін за власними надходженнями розпорядників коштів.
Тобто, протягом року розпорядники коштів державного бюджету вносять зміни до
спеціального фонду кошторису за коштами, отриманими на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів, на підставі довідки про внесення змін до
кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без
внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.
Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають розпорядникам
вищого рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії затверджених
довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за коштами, отриманими на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення
надходжень та видатків у разі отримання зазначених коштів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
У кошторисі та у зведенні показників спеціального фонду кошторису надходження
коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
відображаються як "Надходження коштів із спеціального фонду бюджету - інші доходи"
за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів", і, відповідно, видатки за всіма кодами економічної класифікації
видатків в залежності від їх економічної суті.
Органи Державного казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки
спеціального фонду бюджету за коштами, отриманими на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів, на підставі кошторисів з урахуванням
внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису.
Зазначені операції відображаються у обліку та звітності по виконанню:
- місцевого бюджету як видатки, проведені за кодом тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів" та кодами економічної класифікації видатків бюджету 1320 "Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів", 2420 "Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів";
- державного бюджету як доходи за кодом бюджетної класифікації доходів
41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та відповідно видатки,
проведені розпорядниками коштів державного бюджету за всіма кодами економічної
класифікації видатків в залежності від їх економічної суті.
Заступник Голови

О. О. Чечуліна
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 02.06.2003 р.

N 03200-05/153,
N 07-06/1097-4827
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
Головним фінансовим управлінням обласних, Київської міської
державних
адміністрацій,
фінансовому
управлінню
Севастопольської міської державної адміністрації
Управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі

До окремих питань здійснення видатків з місцевих бюджетів
У зв'язку з переходом відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Указу
Президента України від 05.12.2002 р. N 1133 на повнофункціональне казначейське
обслуговування місцевих бюджетів Міністерство фінансів України та Державне
казначейство надає роз'яснення з наступних питань.
Стосовно одержувачів коштів місцевих бюджетів.
Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України кошти бюджету, в тому числі
і кошти місцевих бюджетів, можуть передбачатися фізичним та юридичним особам, що не
мають статусу бюджетної установи, тобто є одержувачами бюджетних коштів.
Фінансування таких видатків здійснюється лише через розпорядника бюджетних коштів,
який визначається рішенням сесії місцевої ради про бюджет на відповідний бюджетний
рік.
З метою врегулювання порушеного питання вироблено механізм проведення
видатків одержувачів коштів місцевих бюджетів через розпорядників бюджетних коштів.
Розпорядники коштів місцевих бюджетів включають одержувача до своєї мережі,
рахунок одержувачу коштів відкривається в органах Державного казначейства. Процедури
обслуговування одержувача коштів місцевих бюджетів аналогічні процедурам, що
застосовуються до одержувачів коштів державного бюджету, а саме: оплата рахунків
здійснюється відповідно до плану використання бюджетних коштів.
Стосовно виконання програм.
Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України заборонено здійснення
видатків на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.
Однак слід зазначити, що згідно зі статтею 143 Конституції України та ст. 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласні та районні ради можуть
затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
областей і районів та контролювати їх виконання. Бюджетна програма - це
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систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань,
виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій (ст. 2 Бюджетного кодексу України).
Мета бюджетної програми відображає визначені у рішенні відповідної ради
основні цілі, яких необхідно досягти у результаті виконання конкретної бюджетної
програми, а завдання - конкретні цілі, яких необхідно досягти у результаті виконання
бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду.
Для виконання бюджетних програм головний розпорядник має визначити
конкретних виконавців. При цьому законодавчо-нормативними документами не
регламентовано, що виконавцем програм соціально-економічного та культурного
розвитку, затверджених у місцевих бюджетах, не може бути орган державної виконавчої
ради, установа яка утримується за рахунок коштів державного бюджету або навпаки за
програмою державного бюджету - установа яка утримується за рахунок місцевого
бюджету.
Виходячи із наведеного, головний розпорядник коштів затверджує виконавцям
бюджетних програм кошторис, план асигнувань із загального фонду бюджету та план
використання бюджетних коштів у порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". Кошти
на виконання зазначених програм виділяються з відповідного місцевого бюджету на
рахунки виконавців цих програм, відкриті в органах Державного казначейства.
Водночас, заходи зазначених програм не можуть передбачати видатки, пов'язані з
утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечені коштами
відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахувань на неї,
поточні видатки, пов'язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний
ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми, пов'язані із
виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, пов'язаними із
забезпеченням життєдіяльності населення (наприклад закупівля інсуліну) або завершення
будівництва об'єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету
до набуття чинності Бюджетного кодексу України, за умови наявності рішення сесії
відповідної ради щодо передачі об'єкту до державної власності після закінчення робіт.
Видатки на виконання програм плануються у місцевому бюджеті за кодом
економічної класифікації видатків бюджету 1170 "Дослідження і розробки, державні
програми".
Крім того, якщо згідно з чинним законодавством підприємства, установи,
організації, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, мають право
надавати платні послуги, оплата виконання цих послуг проводиться розпорядником
коштів місцевого бюджету відповідно до умов укладеної угоди, за фактом виконання
робіт (надання послуг), підтвердженим документально.
Заступник
Державного
секретаря
А. І. Мярковський
Міністерства
фінансів
України
Заступник Голови Державного
казначейства України

О. О. Чечуліна
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ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 03.03.2004 р. N 07-06/462-1836
Управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі,
Міністерству фінансів АР Крим, головним фінансовим
управлінням обласних, Київської міської держадміністрації,
фінансовому
управлінню
Севастопольської
міської
держадміністрації

Про надання роз'яснень
На численні запити територіальних органів Державного казначейства України
щодо здійснення видатків з місцевих бюджетів та в доповнення до спільного листа
Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 02.06.2003 N
03200-05/153, 07-06/1097-4827 повідомляємо наступне:
Статтею 85 Бюджетного кодексу України заборонено здійснення видатків на
утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Крім того, згідно статті 59
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" виділення асигнувань та
здійснення видатків місцевого бюджету на утримання установ, які утримуються за
рахунок коштів іншого бюджету, є нецільовим використанням бюджетних коштів і обсяги
таких видатків повинні безспірно вилучатися з відповідного місцевого бюджету до
державного бюджету у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України
від 11.02.2004 р. N 145.
Однак слід зазначити, що згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 43
Закону України "Про місцеве самоврядування" місцеві ради мають право приймати
програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідного регіону.
Зазначені програми повинні ґрунтуватися на Законах України, Указах Президента України
та інших законодавчих актах, які регламентують відповідні напрями роботи.
Статтею 22 Бюджетного кодексу України визначено, що головними
розпорядниками коштів за бюджетними призначеннями місцевих бюджетів можуть бути
керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретарів,
керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад. Тобто, рішенням
відповідної ради має бути визначений головний розпорядник коштів бюджету, який буде
керувати виконанням зазначеної програми або безпосередньо її виконувати.
У разі, якщо виконавцем програми визначено установу, що утримується на рахунок
коштів іншого бюджету, то вона має бути включена до мережі відповідного розпорядника
коштів місцевого бюджету, а випадки мають здійснюватися в залежності від їх
економічної суті.
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Кошти місцевих бюджетів для виконання програм можуть передбачатися також
юридичним особам, що не мають статусу бюджетної установи, тобто є одержувачами
бюджетних коштів. Асигнування для здійснення таких видатків виділяються лише через
розпорядника бюджетних коштів, який визначається рішенням місцевої ради про бюджет
на відповідний бюджетний рік.
Якщо виконання державної програми покладено на одержувача бюджетних коштів,
то оплата рахунків проводиться у разі подання до органу Державного казначейства плану
використання бюджетних коштів, в якому надано розшифровку щодо складу видатків на
виконання зазначеної програми.
Слід зауважити, що обов'язковою умовою здійснення видатків за такими
програмами є позитивний висновок Міністерства фінансів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад в
частині виконання ними повноважень по контролю за відповідністю бюджетному
законодавству України відповідних показників місцевого бюджету відповідно до статей
111 та 115 Бюджетного кодексу України.
Окремо слід зазначити, що програми можуть виконуватися і на договірних засадах.
Тобто, якщо установа або організація, які утримуються за рахунок коштів одного
бюджету, надають розпоряднику коштів іншого бюджету послуги або виконують для
нього будь-які роботи, то розрахунки здійснюються шляхом оплати виконаних робіт або
наданих послуг на підставі поданих платіжних доручень, підготовлених власниками
рахунків та документів, які підтверджують виконання робіт та цільове спрямування
коштів. При цьому, якщо послуги надавались бюджетною установою, то кошти, які
надійдуть як оплата виконаних робіт, мають бути відображені як надходження до
спеціального фонду цієї установи (плата за послуги) і використані згідно затвердженого у
встановленому порядку кошторису.

Заступник Голови

О. О. Чечуліна
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ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 09.12.2005 р. N 07-06/2307-10690
Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним
фінансовим управлінням обласних, Київської міської державних
адміністрацій, фінансовому управлінню Севастопольської
міської державної адміністрації

Щодо надання інформації
Відповідно до вимог щодо подання звітності про виконання Державного бюджету
України, встановлених у статтях 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Державне
казначейство України складає і подає звіти Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України.
З метою складання достовірного звіту про виконання місцевих бюджетів,
формування зведеного звіту та представлення його органам виконавчої і законодавчої
влади та у зв'язку з відсутністю в обліку органів Державного казначейства даних щодо
сум коштів, виділених за рахунок резервного фонду місцевих бюджетів, фінансовим
органам необхідно складати та подавати до органів Державного казначейства інформацію
про виділення коштів з резервного фонду за формою, що додається.
Інформація про використання коштів з резервного фонду подається фінансовими
органами щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, органам
Державного казначейства за місцем обслуговування відповідного місцевого бюджету.
Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови

О. О. Чечуліна
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Інформація про використання коштів з резервного фонду
станом на ____________ 200_ р.
____________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
Тимчасова
класифікація
видатків
та
кредитування
місцевих
бюджетів

Економічна
Найменування
класифікація
видатків
видатків
та
класифікація
кредитування

1

2

250102

3000

Резервний фонд
початок року

250102

3000

Кошти,
передбачені
рішеннями
місцевих
рад

3

4

Фактично Недовиділено
виділено асигнувань
коштів з до плану
початку
року

5

6

на

Х

Х

Збільшення/зменшенн
я резервного фонду на
підставі
прийнятих
рішень місцевих рад,
(+/-)

Х

Х

Х

Х

Видатки, передбачені
рішенням
місцевих
рад за рахунок коштів
резервного
фонду,
всього
в тому числі:
******

****

250102

3000

Резервний фонд
звітну дату

Керівник управління
Головний бухгалтер ________

на
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Додаток 1
до Порядку

ТИТУЛ
будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається у 20___ році
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________ ____________ _______________
(посада)
(підпис)
(ініціали та
прізвище)

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та
прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження

Частка державної власності у майні забудовника на
____________ 20__ р., відсотків

Найменування забудовника

Наявність робочої документації

Галузь

Ким,
коли
документацію

Сфера управління

Генеральна проектна організація

затверджено

проектно-кошторисну

Характер будівництва
Строки будівництва

Генеральна підрядна організація

Джерела фінансування
Показники будови (об'єкта)

А
Потужність
виміру)

(у

відповідних

Згідно
з
проектнокошторисн
ою
документа
цією

Завдання за роками будівництва
20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

одиницях

Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна
гривень,

кошторисна

вартість,

тис.

у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
інші витрати
Із загального обсягу капітальних вкладень
за рахунок:
державного бюджету

х

місцевого бюджету

х

інших джерел

х

"___" ____________ 20__ р.

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)
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Примітка:
1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування центрального або
місцевого органу виконавчої влади - розпорядника коштів.
2. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення будови (об'єкта)
відповідно до Державного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів
економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26
грудня 2005 р. N 375.
3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну
вартість будівництва (у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт) за
розробленою на будівництво зазначеної будови (об'єкта) робочою документацією.
4. Рядок "Генеральна підрядна організація" заповнюється після затвердження
проектно-кошторисної документації та титулу будови в установленому порядку у
разі визначення підрядної організації за результатами торгів (тендерів).
5. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість
та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у результаті розбирання
конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі тимчасових,
матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).
6. Інші джерела фінансування зазначаються під час складання титулу будови (власні
кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти вітчизняних
та іноземних інвесторів тощо) з відповідним підтвердженням.
7. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових
комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.
8. У разі проведення:
гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості будівельно-монтажних робіт;
пусконалагоджувальних робіт - перелік показників вартості, зазначених у складі
загальної кошторисної вартості в графі А, доповнюється додатковим показником.
Додаток 2
до Порядку

ТИТУЛ
перехідної будови (об'єкта) на 20___ рік
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження

Частка державної власності у майні забудовника на __
відсотків

Найменування забудовника

Наявність робочої документації

_ 20__ р.,
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Галузь

Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію

Сфера управління

Генеральна проектна організація

Характер будівництва
Строки будівництва

Генеральна підрядна організація

Джерела фінансування
Показники будови (об'єкта)

Згідно з проектнокошторисною
документацією

А

1

Виконанн
я на 1
січня 20__
р.

Профінансов
ано на 1
січня 20__
р.

Підлягає
виконанню
до
кінця
будівництв
а

Завдання
на 20__
рік

Введення
в
дію (квартал)

2

3

4

5

6

Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
інші витрати
Із загального
рахунок:

обсягу капітальних

вкладень

за

державного бюджету

х

місцевого бюджету

х

інших джерел

х

"___" ____________ 20__ р.

Примітки:

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування центрального або
місцевого органу виконавчої влади - розпорядника коштів.
2. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення будови (об'єкта)
відповідно до Державного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація
видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від
26 грудня 2005 р. N 375.
3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про
кошторисну вартість будівництва (у тому числі вартість будівельно-монтажних
робіт) за розробленою на будівництво зазначеної будови (об'єкта) робочою
документацією.
4. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану
вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у результаті
розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі
тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).
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5. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах
відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових і
матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника.
6. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових
комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.
7. Інші джерела фінансування зазначаються під час складання титулу будови
(власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо) з відповідним підтвердженням.
8. У разі проведення:
гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості будівельно-монтажних робіт;
пусконалагоджувальних робіт - перелік показників вартості, зазначених у складі
загальної кошторисної вартості в графі А, доповнюється додатковим
показником.
Додаток 3
до Порядку

ВНУТРІШНЬОБУДІВЕЛЬНИЙ ТИТУЛ
будови (об'єкта) на 20___ рік
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

_________________________________________
(посада керівника органу вищого рівня)
____________ ____________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

____________ ____________ ____________________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
"___" ___________ 20__ р.

"___" ___________ 20__ р.
_________________________________________
(посада керівника генеральної підрядної
будівельної організації)
____________ ____________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
"___" ___________ 20__ р.

Строк будівництва, місяців
Рік і місяць закінчення будівництва
Потужність (у відповідних одиницях виміру)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Вартість основних фондів, тис. гривень

(тис. гривень)
Найменування
будови,
пускового
комплексу,
об'єкта
будівництва та
видів витрат

Загальна кошторисна вартість

Капітальні вкладення

будівельно-монтажних робіт

устатковання, меблів, інвентарю

усього

усь
ог
о

у тому числі
виконано
з початку
будівниц
тва

зали
шок

у
тому
числі на
20_ рік

у тому числі
виконан
о
з
початку
будівни
цтва

зали
шок

усьо
го

у тому числі
договірна ціна

у тому
числі
на 20__
рік

між
замовни
ком та
генерал
ьним

між
замовником
та
генеральним
проекту-

витрат
и
замовн
ика

резерв
ні
кошти
замовн
ика
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А

1

2

3

4

5

"___" ____________ 20__ р.

Примітки:

6

7

8

____________
(посада)

9

____________
(підпис)

підрядн
иком

вальником

10

11

12

13

____________________
(ініціали та прізвище)

1. У графах 1, 3 і 4 загальна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт
зазначається з урахуванням вартості будівельно-монтажних робіт за главами 1 - 9
граф 4 і 5 зведеного кошторисного розрахунку, а вартість виконаних будівельномонтажних робіт (графа 2) - за фактичною вартістю виконаних робіт у поточних
цінах відповідних років, обчисленою на підставі кошторисних норм трудових і
матеріально-технічних ресурсів.
2. Загальна кошторисна вартість устатковання, меблів та інвентарю (графи 5, 7 і 8)
визначається з урахуванням їх вартості за главами 1 - 9 графи 6 зведеного
кошторисного розрахунку пропорційно коштам, які виділені для покриття
пов'язаних з інфляційними процесами витрат, що визначаються з урахуванням
прогнозного індексу інфляції та тривалості будівництва (з обов'язковим наданням
відповідних розрахунків), а вартість придбаного устатковання (графа 6)
підтверджується обліковими документами (рахунок-фактура, товарно-транспортні
накладні тощо).
3. Показники загальної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і
устатковання (графи 1 - 8) та розміру капітальних вкладень на рік (графи 9 - 13)
необхідно зіставляти за напрямами з відповідними вартісними показниками,
зазначеними в інших затверджених у встановленому порядку документах.

Додаток 4
до Порядку

ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

Найменуван
ня
та
місцезнаход
ження
будови
(об'єкта),
характер та
черга
будівництва
,
назва
продукції та
одиниці її
виміру

Рік початку
та
закінчення
будівництва

Потужність
(об'єкта),
проектується

будови
що

загальні
вартісні
показники,
тис. гривень

у
натурал
ьних
показни
ках
основно
го
виробни
цтва

дося

д

розр

роз

Прогнозна
кошторисн
а вартість
будівництв
а,
тис.
гривень

Кількість
працівників

ус
ьо
го

досяг
нута

у
тому
числі
будів
ельно
монта
жних
робіт

розрахункова

Стадії
проектув
ання

Вартість
проектновишукува
льних
робіт за
стадіями
проектув
ання,
гривень

Вартіс
ть
робіт з
провед
ення
держав
ної
експер
тизи,
тис.
гривен
ь

Дата
прийняття
проектнокошторис
ної
документа
ції
замовником

Назва
генер
альної
проек
тної
органі
зації
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А

1

гнута

ахунк
ова

о
с
яг
н
у
та

раху
нко
ва

2

3

4

5

6

"___" ____________ 20__ р.

Примітки
:

7

8

9

____________
(посада)

10

11

____________
(підпис)

12

13

14

____________________
(ініціали та прізвище)

1. Графи 2, 4 і 8 заповнюються під час складання титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для
реконструкції або технічного переоснащення діючих підприємств (об'єктів).
2. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування (графа 11) визначається на підставі
обґрунтування виконавця робіт - переможця тендеру.

Додаток 5
до Порядку

ТИТУЛ
будови (об'єкта), будівництво якої розпочалось у 20___ році
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та
прізвище)

____________ ____________ ________________
(посада)
(підпис)
(ініціали та
прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

Найменування
будови
місцезнаходження

(об'єкта)

та

її

Частка державної власності у майні забудовника на 20__ р., відсотків

Найменування забудовника

Наявність робочої документації

Галузь

Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію

Сфера управління

Генеральна проектна організація

Характер будівництва
Строки будівництва

Генеральна підрядна організація

Джерела фінансування
Показники
будови
(об'єкта)

Згідно
з
проектнокошторисною
документацією

Виконано
на 1 січня
20__ р.

Профінансов
ано
на 1 січня
20__ р.

Завдання за роками
20__

20__

20__

20__

А

1

2

3

4

5

6

7

Потужність (у відповідних одиницях виміру)
Вартість основних фондів, тис. гривень
Капітальні вкладення, тис. гривень
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт
устатковання, меблів та інвентарю
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інші витрати
Із загального обсягу капітальних вкладень за
рахунок:
державного бюджету

х

місцевого бюджету

х

інших джерел

х

"___" ____________ 20__ р.

Примітки:

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

1. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування центрального або
місцевого органу виконавчої влади - розпорядника коштів.
2. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення будови (об'єкта)
відповідно до Державного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів
економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26
грудня 2005 р. N 375.
3. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну
вартість будівництва (у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт) за
розробленою на будівництво зазначеної будови (об'єкта) робочою документацією.
4. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану
вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у результаті
розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі
тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).
5. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах
відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових і матеріальнотехнічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичні витрати, затверджена
замовником, додається до титулу.
6. Інші джерела фінансування зазначаються під час складання титулу будови (власні
кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо) з відповідним підтвердженням.
7. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових
комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.
8. У разі проведення:
гірничих робіт - їх вартість враховується у вартості будівельно-монтажних робіт;
пусконалагоджувальних робіт - перелік показників вартості, зазначених у складі
загальної кошторисної вартості в графі А, доповнюється додатковим показником.

Матеріали підготовлені
Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації
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БЮДЖЕТНИЙ ПАСПОРТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
села_______________________
_
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Прізвище, ім’я та
по-батькові сільського голови

______________________району

Службовий телефон

Склад територіальної громади (назви населених пунктів)

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назва статті
Кількість жителів територіальної громади, чол.:
- до 16 років, чол.
- працездатного віку, чол.
- пенсійного віку, чол.
Кількість робочих місць на території
Кількість безробітних, чол.
Середня заробітна плата, грн.
Загальний приріст населення, +/-, чол.
Загальна площа територіальної громади, га
- площа земель сільськогосподарського призначення, га
- площа земель житлової та громадської забудови, га
- площа земель природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення, га
- площа земель оздоровчого призначення, га
- площа земель рекреаційного призначення, га
- площа земель історико-культурного призначення, га
- площа земель лісогосподарського призначення, га
- площа земель водного фонду, га
- площа земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення, га
Площа земель, що знаходиться у власності фізичних осіб, га
Площа земель, що знаходиться у власності юридичних осіб, га
Площа земель, що знаходиться у комунальній власності
територіальної громади, га
- з них у оренді, га
Середній
показник
вартості
продажу
1
м2
землі
несільськогосподарського призначення
Середній
показник
вартості
оренди
1
м2
землі
несільськогосподарського призначення
Площа, відведена під цвинтар, га

2006

2007
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- з неї використано, га
13.
Площа, відведена під сміттєзвалище, га
- з неї використано, га
Протяжність автомобільних доріг державного
14.
значення, км
15.
Протяжність автомобільних доріг загального користування, км
16.
Доступ до залізної дороги / наявність залізничного вокзалу (+,-)
17.
Протяжність залізничної колії на території населеного пункту, км
18.
Загальна кількість будинків
19.
Кількість газифікованих / негазифікованих будинків
20.
Кількість електрифікованих / неелектрифікованих будинків
21.
Наявність центрального водопостачання та каналізації (+,-)
Кількість будинків з центральним водопостачанням та каналізацією /
22.
без центрального водопостачання та каналізації
Кількість будинків із стаціонарним/без стаціонарного телефонного
23.
зв’язку
24.
Кількість суб’єктів господарської діяльності на території, з них
- юридичних осіб
- приватних підприємців - фізичних осіб
- на загальній системі оподаткування
- на спрощеній системі оподаткування
25.
Кількість підприємств з комунальною часткою власності
Кількість філій, що функціонують на території населеного пункту без
26.
створення юридичної особи
27.
Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг на території, тис. грн.
28.
Дефіцит/профіцит місцевого бюджету, тис. грн.
29.
Чисельність штату органів місцевого самоврядування
Соціальні показники
30.
Освіта:
- кількість дитячих садків
- кількість загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня
- кількість загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня
- кількість навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
- кількість навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
- кількість спеціалізованих навчальних закладів
- кількість спеціальних навчальних закладів
31.
Охорона здоров’я:
- кількість поліклінік
- кількість фельдшерсько-акушерських пунктів
- кількість стаціонарних лікарень
- кількість спеціалізованих закладів охорони здоров’я
- кількість об’єктів реалізації фармацевтичної продукції

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/
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32.

33.

Заклади культури, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади:
- кількість клубів
- кількість будинків культури
- кількість кінотеатрів
- кількість бібліотек
Фізична культура та спорт:
- кількість стадіонів
- кількість спортивних майданчиків
- з них закритого типу
- кількість басейнів
- з них закритого типу
- кількість спортивних шкіл та гуртків
Перерахувати
види
спеціалізації гуртків

спортивних

шкіл

та
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОГО
ПАСПОРТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

I.
II.
III.
IV.
V.

«Бюджетний паспорт територіальної громади» – це документ, який містить
докладний фінансовий опис та необхідні дані про соціально-економічний стан відповідної
громади. Основною метою є методична допомога головам сільських, селищних та міських
(районного значення) рад у процесах планування, складання та виконання місцевого
бюджету, а також забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів. Бюджетний паспорт територіальної громади складається з V розділів:
Загальні відомості
Дохідна частина
Видаткова частина
Місцеві програми
Пропозиції щодо здійснення капітальних вкладень, спільних із іншими
територіальними громадами проектів із обґрунтуванням соціально-економічної
ефективності.
У розділі І вказані загальні відомості, які стосуються окремої громади. В тому числі
ті об’єкти господарської інфраструктури, які потребують фінансування з місцевого
бюджету. Аналіз даних про земельні ділянки, які є у власності юридичних і фізичних осіб,
знаходяться в оренді тощо, дасть змогу визначити ті об’єкти, які підлягають
оподаткуванню. Зокрема, це стосується плати за землю, орендної плати, плати з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також відповідні
показники, які використовуються при розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.
За допомогою розділу II і III, які стосуються дохідних надходжень і видатків по
загальному і спеціальному фондах, можна буде простежити і визначити резерви
наповнення бюджетів, джерела фінансування бюджетних установ та здійснення
капітальних вкладень, а також посилити контроль та збільшити ефективність
використання бюджетних коштів.
Розділ IV має на меті інвентаризацію місцевих програм, а також аналіз стану
їхнього фінансування для виявлення необхідності реформування або дофінансування.
За допомогою розділу V висвітлюються наявні в територіальної громади проблеми,
які потребують відносно значних фінансових вливань. При відповідному обґрунтуванні
соціально-економічної важливості вирішення вказаних проблем, кошти можуть бути
виділені з бюджетів вищих рівнів або шляхом співфінансування з бюджетів сусідніх
територіальних громад.
Процес заповнення Бюджетного паспорту територіальної громади складається з
трьох фаз:
1.
На початку року надсилається Бюджетний паспорт для заповнення наступних
розділів: I, IV, V повністю; у II та III заповнюються графи 2, 3, 10.
2.
У другому півріччі надсилається Бюджетний паспорт територіальної громади
для заповнення граф 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 у розділах II і III.
3.
Вкінці другого півріччя надсилається Бюджетний паспорт для заповнення
граф 7, 8, 9, 15, 16,17, 18 у розділі II та III.

1)
2)

Як дохідна, так і видаткова частини бюджетного паспорту діляться на два фонди:
доходи і видатки по загальному фонду;
доходи і видатки по спеціальному фонду.
Обидва фонди в свою чергу поділяються на такі частини:
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«Затверджений план на рік». Дані потрібно брати із затвердженого бюджету відповідної
територіальної громади на поточний рік.
«Затверджений план на І півріччя». Дані беруться за перші 6 місяців поточного року.
«Уточнений розпис на І півріччя». Тут вже потрібно брати для заповнення паспорту ті
дані, які були прийняті в змінах до бюджету відповідної територіальної громади за
підсумками 6-ти місяців.
«Виконання на І півріччя, сума». Це касові видатки бюджету відповідної територіальної
громади за 6 місяців поточного року.
% виконання за перше півріччя = «Виконання за І-ше півріччя, грн.» / «Уточнений
розпис на I-ше півріччя, грн» * 100%

-

«Уточнений розпис на рік, тис. грн». Включає в себе всі зміни, які були прийняті
до бюджету відповідної територіальної громади за весь поточний рік.
«Виконання за рік, сума» включає в себе всі видатки, здійснені протягом року.
% виконання за рік = «Виконання за рік, грн.» / «Уточнений розпис на рік, грн.» *
100%
По аналогії заповнюється графа «Видатки по спеціальному фонду»

Розділ ІІ. «ДОХІДНА ЧАСТИНА»
Мета даного розділу полягає в зборі та групуванні вичерпної інформації щодо
потенційних надходжень місцевого бюджету. Таким чином, голова територіальної
громади, виходячи із прогнозованого обсягу дохідної частини, матиме можливість
планувати власні видатки, в тому числі видатки розвитку.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
1. Податок з доходів фізичних осіб – одне із основних джерел наповнення
дохідної частини місцевого бюджету.
Платники податку: фізичні особи – резиденти, які отримують доходи з
джерелом їх походження з території України та іноземні доходи; фізичні особи –
нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України.
Податок з доходів фізичних осіб сплачується юридичною особою
(працедавцем) і зараховується до відповідного місцевого бюджету за її
місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в
обсягах податку, нарахованого працівникам цих підрозділів.
До загального фонду сільського, селищного бюджету зараховується 25%
акумульованих на відповідній території платежів. Місцеві органи влади повноважень
щодо зміни ставки вказаного податку не мають.
2. Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності.
Підприємства і організації, засновником яких є Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради є такими, що належать
до комунальної власності. Податок на прибуток таких суб’єктів зараховується в повній
сумі до загального фонду відповідного бюджету. Ставка вказаного податку – 25% від
обсягу прибутку у звітному періоді. Місцеві органи влади повноважень щодо зміни ставки
вказаного податку не мають.
3. Податок з власників транспортних засобів.
Відносини у сфері оподаткування власників транспортних засобів регулюються
Законом України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів» та Законом України «Про Державний бюджет» на відповідний рік.
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4. Збори за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення:
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та
користування земельними ділянками лісового фонду справляється за дозвіл на збирання
грибів та дикоростучих плодів та ягід та зараховується в повному обсязі до загального
фонду місцевого бюджету. Нормативи збору затверджені Розпорядженням голови
облдержадміністрації від 24.05.2002 р. №224 і встановлюються у відсотках до середньої
закупівельної ціни (ціна встановлюється комісією при райдержадміністраціях на
відповідний сезон) сировини за кілограм, а саме: гриби-14%; ягоди-14%; горіхи -14%; інші
– 4 та 5%.
Платежі за користування надрами справляються за користування надрами в
межах території країни, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної
зони. Платежі за користування надрами місцевого значення зараховуються в повному
обсязі до загального фонду відповідного місцевого бюджету. Перелік надр місцевого
значення та нормативи плати за користування ними затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Плата за землю.
Використання землі в Україні є платним. Плата справляється згідно з
нормативно-грошовою оцінкою землі. При відсутності вказаної оцінки встановлюються
базові мінімальні ставки, тому з точки зору збільшення надходжень до місцевого бюджету
доцільним До сільського/селищного бюджету зараховується 60% від загальної суми збору
на відповідній території.
5. Податок на промисел.
Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця
проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і
здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року,
продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів.
Ставка податку на промисел встановлюється в розмірі 10% указаної в
декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але
не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу
товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.
Податок на промисел зараховується в повній сумі до загального фонду
відповідного бюджету. Місцеві органи влади повноважень щодо зміни ставки вказаного
податку не мають.
6. Плата за державну реєстрацію СПД.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття
або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших
реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради
міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі
державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи - підприємця.
Розмір збору за державну реєстрацію СПД: десять неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи; два
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця. Місцеві органи влади повноважень щодо зміни ставки
вказаного податку не мають.
Отримані кошти в обсязі 100% зараховуються до загального фонду місцевого
бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи
– підприємця.

121
7. Плата за торговий патент.
Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта
підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися наступними
видами підприємницької діяльності:
1) торговельною діяльністю за готівкові кошти, а також з використанням інших форм
розрахунків та кредитних карток на території України;
2) діяльністю з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими
платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками);
3) діяльністю з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.
Вартість торгових патентів та порядок зарахування їх до місцевих бюджетів
різних рівнів регулюється ЗУ «Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності» (із змінами і доповненнями).
8. Місцеві податки і збори. Для всіх видів місцевих податків і зборів ставки
встановлюються органами місцевого самоврядування в межах встановлених лімітів. Суми
надходжень у повному обсязі зараховуються до загального фонду відповідного місцевого
бюджету.
Збір за парковку автотранспорту. Платниками збору за парковку
автотранспорту є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально
обладнаних або відведених для цього місцях. Ліміти ставок: до 3 % неоподатковуваного
мінімуму громадян (НМГ, що складає 17 грн.) в спеціально обладнаних місцях, до 1 % – у
відведених місцях.
Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та
відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних
візків, що справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську
і промислову продукцію та інші товари. Ринковий збір справляється за кожний день
торгівлі. Ліміти ставок: для фізичних осіб – від 0,05 % до 0,15 % НМГ; для юридичних
осіб – від 0,2 до 2,0 НМГ.
Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов'язані з видачею
документа, що дає право на заселення квартири. Ліміти ставок: не більше 30% НМГ.
Збір з власників собак. Платниками збору з власників собак є громадяни –
власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського
житлового фонду та приватизованих квартирах. Ліміти ставок: не більше 10% НМГ.
Курортний збір. Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у
курортну місцевість. Ліміти ставок: не більше 10% НМГ.
Податок з реклами. Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за
встановлення та розміщення реклами.
Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни.
Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які
передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації,
преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та
одягу: на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.
Ліміти ставок: не більше 0,1% вартості послуг за одноразову рекламу та 0,5 %
на тривалий час.
Збір за право на використання місцевої символіки справляється з юридичних
осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою.
Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного
пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) видається відповідними
органами місцевого самоврядування.
Ліміти ставок: для фізичних осіб – не більше 0,1 % вартості виробленої
продукції, виконаних робіт, наданих послуг; для юридичних
осіб – не більше
п’ятикратного розміру НМГ.
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Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні кіно- і
телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні
організації, які проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної
виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок
тощо). Ліміти ставок: не більше фактичних витрат на проведення цих заходів.
Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.
Платниками збору за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є
юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного
розпродажу і лотерей.
Об'єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного
розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного
розпродажу товарів виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея.
Ліміти ставок: не більше 0,1 % вартості заявлених до місцевих аукціонів,
конкурсного розпродажу товарів або від суми , на яку випускається лотерея.
Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних
установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Ліміти
ставок: не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи
з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі – це плата за
оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.
Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і громадян,
які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно від
площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.
Ліміти ставок: не більше двадцятикратного розміру НМГ для постійної торгівлі
та одного НМГ для одноразової торгівлі.
9. Фіксований с/г податок.
Відносини у сфері сплати фіксованого сільськогосподарського податку
регулюються Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» N 320XIV від 17.12.98 р.
10. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для
таких суб'єктів малого підприємництва:
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом
року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;
юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційноправової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність
працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.
Ставка єдиного податку встановлюється рішенням районної ради залежно від
видів господарської діяльності. Ліміти ставки: від 20грн. до 200 грн.
11. Інші податки – види платежів, які не ввійшли до вищенаведених груп
податкових надходжень.
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
1. Частина прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету.
Частина прибутку комунальних підприємств, яка вилучається до місцевого
бюджету визначається відповідною радою.
2. Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, що є у власності
територіальної громади.
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Суми надходжень дивідендів залежать від прибутковості та дивідендної
політики тих підприємств, у статутних фондах яких є частка комунальних підприємств
територіальної громади і зараховуються у повному обсязі до місцевого бюджету.
2. Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва.
Відшкодуванню підлягають втрати
сільськогосподарських угідь (ріллі,
багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як
основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення
(викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським
виробництвом.
Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників
землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок
негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів
місцевого самоврядування або держави, а також у зв'язку з виключенням
сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу
внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захищених зон.
Розрахунок вартості землі проводить спеціалізована організація за замовленням
органу місцевого самоврядування.
До спеціального фонду сільського/селищного бюджету зараховується 60% від
загальної суми збору на відповідній території.
3. Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній
власності.
Територіальні громади можуть надавати в оренду майно, яке перебуває у їх
комунальній власності. Плата за оренду зараховується в повному обсязі до загального
фонду місцевого бюджету.
4. Державне мито.
Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи
за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення,
уповноваженими на те органами.
Державне мито справляється:
1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв(скарг) у справах окремого
провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з апеляційних
скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу
судами копій документів;
2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до
господарських судів, та апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також
заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами
3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими
комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу
дублікатів нотаріально засвідчених документів;
4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв
про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням,
виправленням і поновленням записів актів громадянського стану;
5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших
країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження
строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії
посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення
віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про
прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України;
6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта
на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України
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для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право
виїзду за кордон або продовження строку його дії;
7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;
8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;
9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик,
іпотечних цінних паперів (іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій), сертифікатів
фондів операцій з нерухомістю та з видачі приватизаційних паперів;
10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім
операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами
України;
11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім
операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами
України;
12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної
власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;
13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової
групи.
Розміри ставок державного мита визначаються Декретом Кабінету Міністрів
України «Про державне мито». Надходження від сплати державного мита (крім тих, які
передбачені статтею 6 вказаного Декрету) зараховуються в повному обсязі до загального
фонду місцевого бюджету.
5. Адміністративні штрафи та інші санкції.
Штрафні санкції накладаються на розпорядників бюджетних коштів внаслідок
невиконання укладених угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і
послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. Надходження від сплати штрафних санкцій
зараховуються в повному обсязі до загального фонду місцевого бюджету.
6. Власні надходження бюджетних установ.
Відносини у сфері власних надходжень бюджетних установ регулюються
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року №659 «Про
затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх
утворення та напрямів використання».
7. Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними
бюджетними коштами.
При наявності тимчасово вільних коштів за рішенням відповідної ради
проводиться конкурс між банківськими установами для розміщення цих коштів на
строкових депозитних рахунках. Відсотки, нараховані на вказані суми зараховуються до
загального фонду місцевого бюджету.
8. Інші надходження – види надходжень, які не ввійшли до вищенаведених
груп.
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ
Поступлення грошових коштів від продажу землі та відчуження майна, яке
знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності.

1.

ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
До спеціального фонду місцевого бюджету зараховується 10% від загальної
суми збору за забруднення навколишнього природного середовища на відповідній
території.
2. Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади.
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Органи місцевого самоврядування за рішенням відповідної ради можуть
створювати цільові фонди, кошти яких використовуються на фінансування наперед
визначених заходів.
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
Міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого у формі дотацій вирівнювання та субвенцій.
Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної
спроможності бюджету, який його отримує.
Субвенції – міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в
порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

Розділ ІІІ. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
Видаткова частина бюджетного паспорту ділиться на 13 основних статей:
-

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та інформатика
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
Цільові фонди
Видатки, не віднесені до основних груп
Дані для заповнення потрібно брати із затвердженого бюджету відповідної
територіальної громади і затверджених звітів про виконання місцевих бюджетів.
Кожна стаття класифікується за економічним змістом на поточні і капітальні видатки.
До поточних видатків належать:
Видатки на товари і послуги:
Оплата праці працівників бюджетних установ
Заробітна плата
Грошове утримання військовослужбовців
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
М'який інвентар та обмундирування
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
Оренда
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування
обладнання
Послуги зв'язку
Оплата інших послуг та інші видатки
Матеріали,
інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального
Видатки на відрядження
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призначення, що мають загальнодержавне значення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших комунальних послуг
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
Субсидії і поточні трансферти
До капітальних видатків належать:
Придбання основного капіталу:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Будівництво (придбання) житла
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів
Інше будівництво (придбання)
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду
Реконструкція адміністративних об'єктів
Реконструкція інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти

Розділ IV. МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ
Вказаний розділ призначений для відображення затверджених відповідною
радою програм соціально-економічного розвитку в розрізі їх запланованого та фактичного
фінансування. Так, для заповнення даного розділу слід вказати назву тої чи іншої
програми, назвати об’єкт або перерахувати об’єкти, які передбачено профінансувати
відповідно до кожної програми. Наступні дві графи – це затверджений відповідною радою
загальний плановий обсяг фінансування та річний плановий обсяг фінансування заходів,
передбачених програмою. Затверджений сесією обсяг фінансування на поточний рік
показує, яка сума коштів передбачена в бюджеті поточного року на виконання даної
програми. Останні дві графи дозволяють з’ясувати фактичну суму виділених на виконання
програми коштів і той відсоток, який займає виділена сума у плані фінансування
поточного року, а також стан фінансування програми в цілому, коли мова йде про
програми, заходи по яких передбачено здійснювати на протязі декількох років.
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На рівні сільських, селищних та міських рад розділ «Місцеві програми»
дозволить активізувати прийняття програм як дієвого інструменту для розв’язання
соціально-економічних завдань відповідно до визначених пріоритетів. На вищих рівнях
системи місцевих бюджетів вказаний розділ дозволить здійснити інвентаризацію
пріоритетних напрямків розвитку, задекларованих програмами, визначити неефективні та
збільшити фінансування по соціально важливих програмах, а також відшукати ті
напрямки розвитку, які не охоплені існуючими програмами.

Розділ V. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ
ВКЛАДЕНЬ, РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ІНШИМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
В кінці бюджетного паспорта сільський, селищний, міський голова може надати
свої пропозиції щодо здійснення капітальних вкладень на території даного села або
реалізації спільних проектів з іншими територіальними громадами.
По-перше, потрібно вказати яке саме капітальне вкладення потрібно здійснити.
По-друге, необхідно вказати приблизну вартість капітальних вкладень.
По-третє, необхідно дати економічне і соціальне обґрунтування щодо даних
капітальних вкладень або реалізації проектів. Тобто пояснити яку користь отримає
відповідна територіальна від здійснення даних капітальних вкладень, яка доцільність
даних вкладень, який економічний і соціальний ефект від даних вкладень.
В першу чергу можуть бути подані пропозиції щодо електрифікації, газифікації,
проведення каналізацій і водопроводу на даній території, а також виконання інших
важливих робіт.
Далі можуть бути подані пропозиції щодо побудови, ремонту і реконструкції
будівель, споруд а також інших об’єктів.
Окремо слід виділити пропозиції щодо нових інвестиційних проектів (з
обов’язковими соціальними і економічними обґрунтуваннями). Бажано надіслати бізнесплани відповідних проектів.

Підготовлено постійною комісією
з питань бюджету Закарпатської обласної ради
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Джерела формування місцевих бюджетів у 2008 році
Загальний фонд місцевих бюджетів.
Статтею 38 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік
та внесення змін до яких законодавчих актів” від 28.12.2007р. № 107-VІ
установлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2008 році
належать:
1) податок з доходів фізичних осіб;
2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що
зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов’язкове
соціальне страхування)
3) фіксований сільськогосподарський податок (у повному обсязі);
4) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з
вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що
сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
5) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;
6) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
7) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;
8) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником
бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів,
робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за
порушення законодавства про патентування;
9) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих
бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;
10) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх
тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у
випадках, передбачених Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти”, в частині здійснення закупівель за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
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11) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі,
під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які
непідлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов
договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
12) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником
яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради (зараховується
відповідно до обласних, районних, міських, селищних та сільських
бюджетів).
Спеціальний фонд місцевих бюджетів
Статтею 52 Закону 107-VІ про Держбюджет на 2008 рік установлено, що
джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:
- кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності;
90
відсотків
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім
земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних
бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу
яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим);
100
відсотків
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);
- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної
громади;
- кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету
до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки,
сплачені за користування ними;
- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням
відповідної ради;
- запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
- субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, що зараховується у розмірі 50 відсотків - до обласного
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бюджету та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у
разі реєстрації ранспортних засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища, в тому числі: до бюджетів
місцевого самоврядування
(сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласного бюджету - 25
відсотків;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами;
8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
9)
30
відсотків
надходжень
від
гастрольних заходів (до обласного бюджету);

збору

10)
повернення
кредитів,
наданих
індивідуальним сільським забудовникам;

з

за

місцевих

проведення
бюджетів

11) повернення кредитів,
наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям
та
одиноким
молодим
громадянам
на
будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними;
12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з
енергозбереження,
у тому числі оснащення інженерних вводів
багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і
теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень,
будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;
13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), для
здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту
"Вдосконалення системи соціальної допомоги";
14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
оснащення
сільських
амбулаторій
та
фельдшерсько-акушерських
пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для
сільських закладів охорони здоров'я;

131

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення
тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування;
16) 35 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів
місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків,
обласних бюджетів – 25 відсотків;
17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
житлом працівників бюджетної сфери, які заключили контракт на 20 років;
18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо
оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу,
твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної
плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових
заощаджень.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством. При цьому у разі відсутності у
населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами
загального користування державного значення, або відсутності потреби
у
проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування
на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Шляхи збільшення надходжень до місцевих бюджетів
Наведені вище положення законодавчих та нормативно-правових актів
засвідчують, що основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є:
податок з доходів фізичних осіб, торговий патент, фіксований та єдиний
податок, які сплачують суб’єкти підприємницької діяльності, що обрали
спрощену систему оподаткування, а також плата за землю, фіксований
сільськогосподарський податок, податок з власників транспортних засобів,
податок на промисел та місцеві податки і збори.
Для забезпечення виконання доходної частини бюджету особливу увагу
необхідно приділити збільшенню кола платників податків та зборів, які
зараховуються до місцевого бюджету.
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1. Насамперед слід вести постійну роботу по легалізації (державній
реєстрації) громадян, які займаються систематичною діяльністю,
спрямованою на отримання прибутків, без належної державної реєстрації
підприємницької діяльності, а також легалізації найманої робочої сили.
З цією метою слід доводити і переконувати громадян, що відповідно до
статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати
податки згідно законодавства. Легалізація підприємницької діяльності є не
тільки виявом громадянської свідомості, патріотизму, а й законослухняності.
Адже податки - це є плата за суспільні послуги, які кожна людина отримує
від держави. Тим більше, що сплата таких податків як податок з доходів
громадян, єдиний податок або торговий патент сплачуються до бюджету
територіальної громади,на якій проживає такий громадянин, де вчаться,
виховуються його діти. Тому легалізація підприємницької діяльності, в тому
числі легалізація найманої робочої сили, яка використовується на території
громад, збільшить
надходження місцевих бюджетів, а отже
дасть
можливість поліпшити надання цим же громадянам суспільних послуг.
Наприклад. Громадянин “Н” займається виготовленням меблів з метою її
подальшої реалізації. При цьому він використовує будову у 100 кв.м., у якій
знаходиться обладнання, та йому допомагають ще 6 чоловік. У результаті
легалізації такого «цеху» (при умові вибору підприємцем спрощеної системи
оподаткування) тільки за місяць до місцевого бюджету надійде:
240 грн. єдиного податку (після розщеплення; середня ставка податку 140
грн.); до 460 грн. податку з доходів найманих фізичних осіб (мінімальна
заробітна плата 515 грн.);
Окрім того, збільшиться і земельний податок у зв’язку з комерційним
використанням ділянки площею 100 кв.м.
2. З іншого боку громадянин, який зареєструвався підприємцем, має
офіційне місце роботи, стабільне положення у суспільстві, визнання людей,
офіційний страховий стаж, що дає право у майбутньому отримати пенсію.
Така особа, а також наймані нею працівники, сплачуючи пенсійні внески,
внески на страхування від непрацездатності, внески на страхування на
випадок безробіття, мають право у разі хвороби одержувати лікарняні,
допомогу по вагітності, у разі втрати роботи – допомогу по безробіттю,
розмір яких залежить від розміру заробітної плати. Крім того, офіційне
оформлення трудових відносин громадянина з його роботодавцем дозволяє
йому вимагати дотримання роботодавцем законодавства України у частині
оплати праці, компенсації за часткову або повну втрату працездатності,
доплат за особливі умови праці та інші компенсації, передбачені
законодавствам, а також сприяє у вирішені трудових конфліктів.
Протягом 2007 року завдяки посиленню контролю та інших заходів по
легалізації робочої сили податковими органами та органами місцевого
самоврядування у суб’єктів підприємництва виявлено 4150 найманих осіб
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без відповідної реєстрації у органах зайнятості. 3896 з них залучено до
оподаткування, внаслідок чого до бюджетів надійшло додатково 433 тис.грн.
При цьому підприємці можуть обрати як загальну, так і спрощену
сиcтему оподаткування. Підприємці, які обрали спрощену систему
оподаткування і звітності зі сплатою єдиного податку, не нараховують
страхові внески на фонд оплати праці, не сплачують ряд інших податків і
зборів, земельний податок, збір за використання природних ресурсів, збір
за дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі, що є вигідно для їх бізнесової
діяльності.
Відповідно до ст.3 Указу Президента України від 28.07.1999р. № 746/99
“Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” та Закону “Про Державний бюджет України на 2005 рік”
відділення Державного казначейства України наступного дня після
надходження коштів спрямовують суми єдиного податку:
до місцевого бюджету – 43%;
до Пенсійного фонду України – 42%;
на обов’язкове соціальне страхування 15%.
В той же час доходи, одержані від підприємницької діяльності при
застосуванні єдиного або фіксованого податку, не включаються домісячного
та річного оподатковуваного доходу такого платника. Спрощено звітність та
облік доходів у таких суб’єктів господарювання.
Отож легалізація підприємницької діяльності є взаємовигідною справою
як для органів місцевого самоврядування, так і громадян.
Одночасно необхідно роз’яснювати громадянам і про їх відповідальність
за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Статтею
164
Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено
штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 51 до 138 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь
виробництва і сировини чи без такої конфіскації.
3. Створення нових робочих місць, в тому числі шляхом організації
відокремлених підрозділів підприємств, зареєстрованих в інших населених
пунктах. Адже податок з доходів фізичних осіб, утриманий з працівників
підрозділів, розташованих на території іншої територіальної громади, ніж
юридична особа, сплачується до бюджету територіальної громади за місцем
розташування такого підрозділу.
4. Перегляд вартості торгових патентів, встановлення його розміру, який
відповідає сучасним реаліям.
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5. Встановлення оптимального розміру фіксованого патенту та єдиного
податку для підприємців, а також вичерпного переліку видів діяльності за
єдиним податком (як це зроблено Свалявською районною радою).
6. Залучення до декларування доходів (а отже і оподаткування) громадян,
які одержували іноземні доходи. За кордоном тимчасово працюють тисячі
мешканців Закарпаття. Якби кожен з них сплатив податок лише з 1 тисячі
доларів США, то місцеві бюджети поповнилися б на декілька мільйонів
гривень. Практично ж торік іноземні доходи задекларували всього 26
чоловік.
7. Джерелом наповнення місцевих бюджетів повинні стати і доходи
громадян від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на
виділених у натурі земельних паях, інші доходи, одержані від фізичних осіб,
які не є суб’єктами господарювання. По суті, такі доходи не декларує ніхто.
А отже і податок з них не сплачується.
8. Інвентаризація, наведення порядку в обліку земельних ділянок,
платників земельного податку і орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності. Слід врахувати, що Законами України від
17 грудня 2006 року № 489-V “Про Державний бюджет України на 2007
рік” та від 28 грудня 2007 року №107-VІ “Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
внесено відповідні зміни до Земельного кодексу щодо порядку приватизації
та відчуження земельних ділянок державної та комунальної власності, до
Закону України “Про плату за землю” щодо ставок земельного податку за
ділянки населених пунктів, грошова оцінка по яких не проведена, а також
переліку платників, звільнених від сплати земельного податку. Зокрема від
сплати земельного податку звільнені лише ті установи освіти, науки,
охорони здоров’я, культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів. У разі надання такою установою
приміщення в оренду підприємницьким структурам), плата за землю з цієї
площі сплачується на загальних підставах.
При цьому статтею 64 Закону про держбюджет встановлено, що у 2008
році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено,
застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою
статті 7 Закону України “Про плату за землю”, збільшені в 3,1 раза.
Необхідно також врахувати, що відповідні ради мають
право
диференціювати ставки земельного податку.
Розмір земельного податку за земельні ділянки, по яких проведено
грошову оцінку, безпосередньо залежить від нормативної грошової оцінки
землі та її індексації. Грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1
січня уточнюється на коефіцієнт інфляції за попередній рік, порядок
проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначену
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норму підтвердив і Закон № 107 - VІ (частина друга статті 64), установивши,
що по сільгоспугіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку земель
яких проведено і уточнено станом на 01.01.2008р. застосовуються ставки
земельного податку, встановлені ст.6 та частиною першою ст. 7 Закону “Про
плату з землю”.
Держземагенство України листом від 10.01.2008р. № 14-22/6-20
повідомило обласні держадміністрації та управління земельних ресурсів, що
коефіцієнт індексації грошової оцінки землі станом на 01.01.2008р. за 2007
рік становить 1,028.
До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження
щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність)
в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські
ради, а за ежами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади
(райдержадміністрації).
Чинним законодавством з 1 січня 2008 року встановлено, що річна
орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або
комунальній власності, не може бути меншою розміру земельного податку
для земель сільськогосподарського призначення, для інших категорій земель
– трикратного розміру земельного податку. Але вона не може перевищувати
й 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Більший розмір орендної
плати може бути встановлений лише у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах.
Сільські, селищні та міські ради, райдержадміністрації зобов’язані до 1
лютого подати до органів податкової служби перелік орендарів, з яким
укладено договори на оренду землі на поточний рік, та щомісячно
інформувати відповідні податкові органи про укладання нових, внесення змін
до існуючих договорів на оренду землі та їх розірвання.
У зв’язку з розвитком туристично-оздоровчого комплексу, появою нових
об’єктів цієї галузі, cпільно з органами земельних ресурсів слід визначити
землі рекреаційного призначення для застосування підвищених ставок плати
за землю.
Крім того, оскільки відповідні ради мають право на надання пільг щодо
земельного податку лише в межах сум, які надходять до їх бюджетів, при
наданні таких пільг слід враховувати норму, що кошти від плати за землю
згідно із статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001р.
№ 2542-ІІІ розподіляються між бюджетами різних рівнів, а також доцільність
і обґрунтованість їх надання.
Як дотримання вимог чинного законодавства власниками землі та
землекористувачами, так і виконання наданих повноважень органами
місцевого самоврядування, виконавчої влади, земельних ресурсів значно
сприятиме поліпшенню умов землекористування, а відповідно наповненню
місцевих бюджетів коштами від плати за землю.
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9. Слід врахувати, що у 2008 році
зараховується:

до

місцевих бюджетів також

- 90
відсотків
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);
- 100
відсотків
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).
За рахунок цього джерела бюджети усіх рівнів у 2007 році поповнилися
більш ніж на 66 млн.грн.
Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган
місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження
земельної ділянки, призначеної для продажу під забудову, або державний
виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів
здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних
торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи
органом місцевого самоврядування.
Порядок проведення земельних
аукціонів затверджено Рішенням № 530 шістнадцятої сесії обласної ради від
19 квітня 2005 року “Про Тимчасове положення про земельні аукціони
(конкурси)”.
Органам місцевого самоврядування необхідно також своєчасно приймати
рішення про зміну цільового призначення земель, зокрема визначення меж
земель рекреаційного призначення, що дало б можливість також збільшити
надходження земельного податку та орендної плати за землю.
Врахувати, що громадяни, яким виділено земельний пай у натурі і які не
передали такий пай в оренду платникам фіксованого сільгоспподатку, є
платниками земельного податку, пільг у сплаті його не мають, а довідка про
право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без
утримання податку з доходів, одержаних від продажу сільськогосподарської
продукції, вирощеної в особистому селянському господарстві та
присадибній ділянці, таким громадянам не видається.
10. Максимальне залучення громадян до сплати податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. У населення
перебуває ще значна кількість незареєстрованої техніки (тракторів,
вантажних автомобілів), які використовуються для надання послуг. А отже і
податок з таких механізмів до бюджету не надходить.
11. В гірських районах важливим джерелом наповнення місцевих
бюджетів є збір за використання лісових ресурсів місцевого значення
(грибів, ягід) та податок з доходів фізичних осіб від реалізації грибів та
дикоростучих плодів і ягід за місцем їх заготівлі. Наприклад, у 2007 році
посилення контролю за їх сплатою у Міжгірському районі сприяло
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збільшенню надходжень цих платежів до бюджетів сільських рад у кілька
разів. Тому вкрай важливо створювати на місцях заготівельні пункти. При
цьому, згідно Порядку видачі дозволів і встановлення лімітів спеціального
використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та
справляння збору за їх спеціальне використання, затвердженого рішенням
Закарпатської обласної ради 13 сесії 3 скликання від 8 грудня 2000р. № 263,
на рівні адміністративних районів створюються комісії, за участю
представників
районної ради, постійних лісокористувачів, державної
екологічної та податкової інспекцій, які в межах доведених обласною
державною адміністрацією обсягів надають суб’єкту господарської
діяльності погодження на право заготівлі лісових ресурсів місцевого
значення та дозвіл на право закупки у населення природних рослинних
ресурсів у визначених обсягах.
Нормативи збору за спеціальне використання лісових ресурсів
місцевого значення (грибів, ягід і т.д.) затвердженні Розпорядженням голови
ОДА від 24.05.2002р. № 224 і встановлюються у відсотках до середньої
закупівельної ціни (ціна встановлюється комісією при РДА на відповідний
сезон) сировини за кілограм, а саме: гриби - 14%; ягоди - 14%; горіхи - 14%;
інші - 4 та 5%.
Лист ДПА України 28.01.2008р. № 1426/7/15-0817 “Про особливості адміністрування
збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2008 році”

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2006р. № 174 “Про плату
використання лісових ресурсів” з 01.01.2007р. наростаючим підсумком
запроваджена щорічна індексація нормативів збору за спеціальне використання
лісових ресурсів згідно з формулою, визначеною постановою Кабінету Міністрів
України від 06.12.2003р. № 1735 “Про проведення індексації нормативів плати
(збору) за використання природних ресурсів” (далі – постанова № 1735).
Згдно з постановою № 1735 до нормативів збору у попередньому році
застосовується індекс цін виробників промислової продукції у попередньому році (у
відсотках).
Під час проведення індексації базовими вважаються значення нормативів
збору станом на 31.12.2006р., а для нововведених нормативів – на 31.12.2007р.
Таким чином, у 2008 році при обрахуванні сум збору за спеціальне
використання природних ресурсів за І квартал, півріччя, 9 місяців та 2008 рік
до нормативів збору застосовуються індекси цін виробників промислової
продукції, які, за рохрахунками Державного комітету статистики України,
становили у 2006 році – 114,1% (лист Держкомстату України від 16.01.2007р. №
11/1-8/12), у 2007 році 123,3 лист Держкомстату України від 18.01.2008р. № 11/38/9).
Заступник Голови

С.В.Чекашкін
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12. Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств
комунальної власності (25 % чистого прибутку) відповідно до Закону
України “Про податок на прибуток підприємств”. Органи місцевого
самоврядування мають право також встановлювати для підприємств, установ
та організацій, що належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету (у межах 15% ). У 2007 році надходження таких платежів
збільшилися у 3,5 раза.
13. Збір за видобуток корисних копалин місцевого значення.

Базові нормативи платежів за користування надрами для
видобування корисних копалин
(Додаток N 1до розділу II до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України)
Гривень з Гривень
з Відсотків до
Корисні копалини
Одиниця
копійками
копійками
за вартості
виміру
за одиницю одиницю
видобутих
погашених видобутих
корисних
запасів
корисних
копалин,
корисних
копалин, товарної товарної
копалин
продукції
продукції
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу
крейда і вапняк на вапно,
крейда будівельна
тонн
9,00
гіпс
-"9,00
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів
вапняк
тонн
6,00
Сировина для бутового каменю
сировина для бутового каменю
(всі види гірських порід, тонн
7,50
придатність яких визначається
державними стандартами)
Сировина піщано-гравійна
сировина піщано-гравійна
тонн
5,00
сировина піщано-глиниста для
закладки вироблених просторів, куб. метрів 0,50
будівництва дорожніх насипів,
дамб тощо
Глинисті породи
(у тому числі:
каолін
первинний,
каолін
вторинний, глина вогнетривка,
глина тугоплавка, сировина
керамзитова,
сировина
цегельно-черепична)
за вмістом Al2O3 (відсотки):
кислі
до 14
тонн
3,00
напівкислі
14 - 28
-"4,00
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основні
високоосновні
високоглиноземні

28 - 38
38 - 45
понад 45

-"-"-"-

9,00
13,50
20,00

Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод
(Додаток N 2до розділу II до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України)"
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків
Нормативи збору,

Тиси
Дунаю

копійок/куб. метр
6,23
5,55

Примітка.
1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання
поверхневих вод басейнів річок підприємствами житлово-комунального господарства
застосовується коефіцієнт 0,3.
2. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання збір за обсяг
поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату,
обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.
3. За умови використання води з лиманів та водних об'єктів місцевого значення
застосовуються нормативи збору, встановлені для поверхневих водних об'єктів відповідно
до показника "Інших водних об'єктів".

Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних вод
Найменування регіону
Нормативи збору, копійок/куб. метр
Закарпатська
14,53
Примітка. До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних вод підприємствами житлово-комунального господарства
застосовується коефіцієнт 0,3.

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання води для потреб гідроенергетики
Усі річки - 2,69 копійки за 100 куб. метрів води, пропущеної через турбіни
електростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у
комплексі з гідроелектростанціями).
Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод для потреб рибництва
Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних
живих ресурсів у рибних господарствах на всіх поверхневих водних об'єктах
- 14,12 копійки за 100 куб. метрів води.
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Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання підземних вод для потреб рибництва
Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних
живих ресурсів у рибних господарствах у разі використання підземних вод 16,98 копійки за 100 куб. метрів.
Норматив збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу
напоїв
За використання води, яка входить до складу напоїв:
поверхневої
2 гривні за 1 куб. метр
підземної
4 гривні за 1 куб. метр
14. Розширення бази застосування місцевих податків і зборів:
комунального податку, ринкового збору, збору за надання дозволу на
розміщення об’єкту торгівлі, збору за розміщення реклами, курортного
збору.
На сьогоднішній день існує ряд проблем, вирішення яких дасть змогу
розширити
базу оподаткування по ринковому збору. Насамперед,
впорядкування стихійної торгівлі в населених пунктах, в першу чергу
поблизу ринків. Стихійна торгівля процвітає практично у всіх населених
пунктах, де працюють ринки - на тротуарах, у приватних дворах, з
автомобілів на проїзних частинах вулиць і т.д. Вирішення даної проблеми
полягає в тому, що на місцях стихійної торгівлі орган
місцевого
самоврядування за ініціативою податкових органів приймає рішення про
встановлення збору за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі або
паркування автотранспорту і назначає відповідальну особу, яка буде
справляти даний збір. Як наслідок, частина торгуючих перейде на ринки, а
інші будуть сплачувати даний збір, що в кінцевому результаті збільшить
надходження до місцевих бюджетів.
Крім того, слід посилити контроль за сплатою податку на примисел
громадянами, які здійснюють несистематичний продаж товарів на ринку, що
також може суттєво поповнити місцеві бюджети. Завдяки зусиллям
податківців у 2007 році надійшло більше 240 тисяч гривень цього платежу.
Друга проблема, яка сьогодні існує практично на всіх ринках, це
паспортизація ринків, нумерація торгових місць, приведення ринків у
відповідність до Правил торгівлі на ринках. На сьогоднішній день практично
всі органи місцевого самоврядування, де працюють ринки, прийняли
диференційовані ставки ринкового збору, в основному ставки збору
залежать від займаної площі і виду торгівлі. Однак чіткого визначення
торгових місць на ринках не проведено, не проведено обміри стаціонарних
приміщень, обміри контейнерів, складів і т.д. Вирішення даної проблеми
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полягає в тому, що за рекомендацією податкових органів органи місцевого
самоврядування приймають відповідні рішення, якими би зобов’язували
адміністрації ринків виділяти частину місячного доходу (5-10 %) на
облаштування ринків, їх паспортизацію та приведення у відповідність до
вимог Правил торгівлі на ринках України.
Іншим напрямком роботи, який би покращив своєчасність і повноту
зарахування до місцевих бюджетів ринкового збору, є перегляд рішення рад
в частині сплати ринкового збору суб’єктами господарювання, за якими
закріплені постійні торгові місця на ринках або укладено із адміністрацією
ринків договори оренди торгового місця, сплачувати ринковий збір авансом
не пізніше 5 числа поточного місяця в безготівковому порядку через
установи банків на розрахунковий рахунок ринку.
Курортний збір. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про
місцеві податки і збори” курортний збір справляється лише на територіях, які
мають статус курортних. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.1996р. № 1576 “Про затвердження переліку населених пунктів,
віднесених до курортних” на території Закарпатської області до населених
пунктів, які мають статус курортних належать: с.Сойми Міжгірського
району, смт.Чинадієво Мукачівського району, с.Кваси Рахівського району,
смт.Поляна та с.Голубине Свалявського району, с.Шаян Хустського району.
Проте лише у Свалявському, Тячівському та Хустському районах цей вид
податку дещо поповнює бюджет сільських рад. Протягом 2007 року його
надійшло 16,2 тисячі гривень. У Міжгірському та Рахівському районах його
не поступило жодної гривні.
В той же час активно розвиваються санаторно-курортні та інші
рекреаційні заклади в інших населених пунктах краю. Законом України від
05.10.2000р. № 2026-ІІІ “Про курорти” встановлено, що до курортів
місцевого
значення
належать
природні
території,
що
мають
загальнопоширені природні лікувальні ресурси і використовуються з метою
лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Органи
місцевого самоврядування вносять до відповідних органів виконавчої влади
клопотання про оголошення природних територій курортними.
У зв’язку з розширенням рекреаційних зон та з метою розширення бази
оподаткування курортним збором органам місцевого самоврядування слід:
- ініціювати рішення щодо законодавчого визначення курортних
територій місцевого значення (рішенням обласної ради). На їх основі
прийняти рішення про запровадження курортного збору, як це зробила у свій
час Солотвинська селищна рада Тячівського району і до бюджету якої торік
надійшло 3760 грн. цього платежу.
- провести інвентаризацію суб'єктів господарювання, які ведуть свою
діяльність у курортній місцевості і які потенційно підпадуть під дію
прийнятих рішень і будуть справляти курортний збір. З такими платниками
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слід провести роз'яснювальну роботи з даного питання і ознайомити
чинним законодавством.

з

Одночасно слід врахувати, що проектом Податкового кодексу України
передбачено курортний збір замінити туристичним, база оподаткування яким
буде значно ширшою.
Збір за парковку автотранспорту. Основною проблемою, яка виникає із
збором за
паркування автотранспорту - це неповнота обілечування
транспортних засобів, або не видача квитанції за сплату парковки. Для
вирішення даної проблеми орган
місцевого самоврядування в разі
встановлення багаторазових порушень - повинен
позбавляти права
справляння даного збору відповідного суб’єкта господарювання і
призначати іншу відповідальну особу за справляння даного збору.

Порядок ліцензування роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами
Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - РУ ДСАТ ДПА
України в Закарпатській області) м. Ужгород, вул. Сонячна,26 тел.-32025. факс-35264

1.

Порядок отримання ліцензій
Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами визначений Законом України від 19.12.1995р.№
481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі-ЗУ
481/95-ВР) та постановою КМУ «Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на
право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами» №493 від 13.05.1996р. (далі-постанова
КМУ 493).
Відповідно до ст.15 ЗУ 481/95-ВР для отримання ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до РУ
ДСАТ ДПА України в Закарпатській області подається:
- заяв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (за зразком);
- копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької
дiяльностi, засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал
документа;
- для отримання лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями
додається довiдка податкової служби про реєстрацiю електронних
контрольно-касових апаратiв (книг облiку розрахункових операцiй), що
знаходяться у мiсцi торгiвлi.
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Також відповідно до п. 34 постанови КМУ № 493, видача ліцензій
здійснюється тільки за умови фактичного надходження 1/4 частини
встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету, яке
перевіряється уповноваженою на видачу ліцензій особою на підставі поданої
заявником копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) та
довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів
до бюджету.
Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями
становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в лiцензiї
електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових
операцiй), що знаходиться у мiсцi торгiвлi; на роздрiбну торгiвлю
тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi - 2000 гривень, а на територiї
сiл i селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах територiї мiст, - 500
гривень на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями на кожний окремий,
зазначений у лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку
розрахункових операцiй), що знаходиться у мiсцi торгiвлi, i 250 гривень - на
роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi.
Лiцензiя або рiшення про вiдмову в її видачi видається заявнику не
пiзнiше 10 календарних днiв з дня одержання зазначених у цьому Законi
документiв. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї повинна бути вказана
пiдстава для вiдмови.
Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i
тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв
України органами виконавчої влади в мiстах, районах, термiном на один рiк i
пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї в органi державної податкової служби, а
у сiльськiй мiсцевостi - i в органах мiсцевого самоврядування за мiсцем
торгiвлi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
У разi змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту пiдприємницької
дiяльностi лiцензiї (за винятком змiн, пов'язаних з реорганiзацiєю суб'єкта
пiдприємницької дiяльностi), орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi протягом трьох робочих днiв видає
суб'єкту пiдприємницької дiяльностi лiцензiю, оформлену на новому бланку з
урахуванням змiн.
У разi втрати або пошкодження лiцензiї орган, який видав лiцензiю, на
пiдставi заяви суб'єкта пiдприємницької дiяльностi протягом трьох робочих
днiв видає суб'єкту пiдприємницької дiяльностi дублiкат лiцензiї. Строк дiї
дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного у втраченiй
або пошкодженiй лiцензiї.
За видачу дублiката лiцензiї на оптову торгiвлю, роздрiбну торгiвлю або
iмпорт, або експорт справляється плата у розмiрi 780 гривень, яка
зараховується до бюджету згiдно з чинним законодавством.
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2.

Обмеження
щодо
споживання
та тютюнових виробiв (ст15-2 ЗУ 481/95-ВР)

алкогольних

напоїв

Згідно ст.15.2 Закону України 481/95-ВР встановлено обмеження щодо
споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Забороняється, за винятком спецiально вiдведених для цього мiсць,
споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв:
- у закладах охорони здоров'я;
- у навчальних та освiтньо-виховних закладах;
- у громадському транспортi (включаючи транспорт мiжнародного
сполучення);
- у закладах культури;
- у закритих спортивних спорудах;
- у лiфтах i таксофонах;
- на дитячих майданчиках;
- у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого
самоврядування, iнших державних установ.
Вiдповiдальнiсть за належне обладнання спецiально вiдведених для
курiння мiсць несе власник або орендар примiщення.
Органи мiсцевого самоврядування в межах вiдповiдної адмiнiстративної
територiї мають право оголошувати вiльнi вiд курiння зони.
3.

Обмеження
щодо
продажу
та тютюнових виробiв (ст15-3 ЗУ 481/95-ВР)

алкогольних

напоїв

У відповідностів до ст15-3 ЗУ 481/95-ВР встановлено обмеження щодо
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробiв:
- особами, якi не досягли 18 рокiв;
- особам, якi не досягли 18 рокiв;
- у примiщеннях та на територiї дошкiльних, навчальних закладiв i
закладiв охорони здоров'я;
- у примiщеннях спецiалiзованих торговельних органiзацiй, якi
здiйснюють торгiвлю товарами дитячого асортименту або спортивними
товарами, а також у вiдповiдних вiддiлах (секцiях) унiверсальних
торговельних органiзацiй;
- у мiсцях проведення спортивних змагань;
- в iнших мiсцях, визначених органами мiсцевого самоврядування;
- з торгових автоматiв;
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- з полиць самообслуговування (крiм тютюнових виробiв у блоках та
алкогольних напоїв);
- поштучно (для тютюнових виробiв, крiм сигар);
- з рук та у не визначених для цього мiсцях торгiвлi.
Забороняється продаж товарiв дитячого асортименту, якi iмiтують
тютюновi вироби.
Продавець алкогольних напоїв або тютюнових виробiв має право
вимагати у покупця, який купує алкогольнi напої або тютюновi вироби,
документ, що засвiдчує його вiк, якщо у продавця виникли сумнiви щодо
досягнення покупцем 18-рiчного вiку.
Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на мiсцi
дозволяється тiльки пiдприємствам громадського харчування та
спецiалiзованим вiддiлам, що мають статус пiдприємств громадського
харчування, пiдприємств з унiверсальним асортиментом товарiв.
Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари мiсткiстю
вiд 50 до 600 л, виготовленої з матерiалiв, дозволених до контакту з
алкогольними напоями, може здiйснюватися пiдприємствами громадського
харчування, якщо у лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями
про це є вiдповiдний запис органу, що видав таку лiцензiю.
4.

Вiдповiдальнiсть за порушення норм Закону 481/95-ВР (ст.17)
За порушення норм цього Закону щодо виробництва i торгiвлi спиртом
етиловим, коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим
виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем
виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами посадовi особи i громадяни притягаються до
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.
До суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi застосовуються фiнансовi
санкцiї у виглядi штрафiв у разi:
- оптової та роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i
плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом
етиловим ректифiкованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами без наявностi лiцензiй, - 200 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї
товару, але не менше 1700 гривень;
- роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями через електронний
контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй) не
зазначений у лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої через такий
контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй)
продукцiї, але не менше 1000 гривень;
- порушення вимог статтi 15-3 цього Закону - 1 700 гривень, у разi
повторного протягом року порушення - 3 400 гривень;
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- зберiгання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробiв у
мiсцях зберiгання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 вiдсоткiв вартостi
товару, який знаходиться в такому мiсцi зберiгання, але не менше 1 700
гривень;
- роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами за цiнами, вищими вiд
максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених
виробниками або iмпортерами таких тютюнових виробiв, - 100 вiдсоткiв
вартостi наявних у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi тютюнових виробiв,
але не менше 1000 гривень;
- зберiгання, транспортування, реалiзацiї фальсифiкованих алкогольних
напоїв та тютюнових виробiв, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв без
марок акцизного збору встановленого зразка або з пiдробленими марками
акцизного збору - 100 вiдсоткiв вартостi товару, але не менше 1700 гривень.
Зазначенi штрафи спрямовуються до бюджету згiдно з чинним
законодавством. Рiшення про стягнення штрафiв приймаються органом, який
видав лiцензiю на право торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими
виробами, та iншими органами виконавчої влади у межах їх компетенцiї
визначеної законами України.
При торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, суб’єкти
господарювання повинні, крім Закону України № 481/95-ВР, повинні
дотримуватись також інших нормативно-правових актів в цій сфері
господарської діяльності, в тому числі Правил торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами, затверджених відповідно постановою
Кабміну від 30.06.1996р. № 854 та наказом Мінекономіки та з питань
європейської інтеграції від 24.07.2002р. №218.

Лист ДПА України
від 14.01.2008р. № 359/7/15-0717
“Про сплату у 2008 році
плати за землю”

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що у зв’язку із
прийняттям Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI „Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України” (далі – Закон № 107-VІ) змінився порядок
адміністрування земельного податку та орендної плати за землю у 2008 році.
Законом № 107-VІ (стаття 64) установлено, що у 2008 році по населених
пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються
ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України від 3 липня 1992 року № 2535-ХІІ “Про плату за землю” (із змінами і
доповненнями, далі – Закон № 2535-ХІІ), збільшені в 3,1 раза.
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Водночас пунктом 7 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до статті 7
Закону № 2535 -ХІІ, зокрема, частину другу цієї статті викладено в новій
редакції та встановлені нові ставки земельного податку за земельні
ділянки, грошову оцінку яких не проведено.
При цьому відповідно до статті 7 Закону № 2535-ХІІ по земельних
ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не
встановлена грошова оцінка, ставки земельного податку диференціюють та
затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради.
Отже, при визначенні суми земельного податку та орендної плати за землі
державної та комунальної власності на 2008 рік по земельних ділянках в
межах населених пунктів, грошова оцінка яких не проведена, необхідно
врахувати збільшення ставок земельного податку, застосування до них
коефіцієнту індексації, який залишився на рівні минулого року і складає 3,1,
а також диференціацію ставок земельного податку згідно з рішеннями
відповідних рад.
Статтею 64 Закону № 107-VІ також установлено, що по
сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову
оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2008 року,
застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та
частиною першою статті 7 Закону № 2535-ХІІ.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000
року № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” (пункт 3,
далі постанова № 783) Державне агентство земельних ресурсів України
листом від 10 січня 2008 року № 14-22-6/55 повідомило Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські
державні адміністрації, Республіканський комітет по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим, головні управління земельних ресурсів в
областях, містах Києві та Севастополі про те, що грошова оцінка земель
населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на
01.04.96, та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка проведена
станом на 01.07.95, підлягає індексації станом на 01.01.2008 на коефіцієнт
2,623, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996
рік – 1,703, за 1997 рік – 1,059, за 1998 рік – 1,006, за 1999 рік – 1,127, за 2000
рік – 1,182, за 2001 рік – 1,02, за 2005 рік – 1,035 та за 2007 рік – 1,028.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не
індексувалась.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі розраховується
виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2007 рік – 112,8 %
відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель,
затвердженого постановою № 783.
Отже, при обчисленні суми земельного податку та орендної плати за землі
державної і комунальної власності нормативну грошову оцінку земель
станом на 01.01.2008р. за 2007 рік необхідно індексувати на коефіцієнт 1,028.
Пунктом 8 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до Закону України
від 6 жовтня 1998 року № 161-ХIV „Про оренду землі”, зокрема, до статті 21
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в частині визначення розміру орендної плати за землю. Встановлено, що
річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або
комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється
і використовується відповідно до закону і не може бути меншою: для
земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку,
що встановлюється Законом № 2535-ХІІ; для інших категорій земель –
трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом №
2535 - ХІІ.
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або
комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної
грошової оцінки, а у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може
бути встановлений більший розмір орендної плати.
При цьому слід звернути увагу органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади, як розпорядників земель, на своєчасність оформлення та
перегляд договорів оренди землі з врахуванням збільшення мінімального
розміру орендної плати за землю, а також на необхідність надання відповідно
до статті 24 Закону України „Про оренду землі” до 1 лютого поточного року
органам державної податкової служби переліків орендарів, з якими укладено
договори на оренду землі на поточний рік та щомісячного інформування
відповідного податкового органу про укладення нових, внесення змін до
існуючих договорів на оренду землі та їх розірвання.
Разом з тим, необхідно врахувати, що згідно з Прикінцевими
положеннями Закону № 2535-ХІІ з 1 січня 2008 року пункти 6 та 13 частини
першої статті 12 цього Закону – виключаються. Таким чином, підприємства
по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
діючі відповідно до Закону України „Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні”, та підприємства суднобудівної промисловості,
визначені відповідно до статті 1 Закону України „Про заходи щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, – з 1 січня 2008 року
сплачують земельний податок у встановлених розмірах на загальних
підставах.
Враховуючи викладене, на виконання Закону № 107-VІ, Закону № 2535ХІІ, Закону № 161-ХIV та постанови № 783 Державна податкова
адміністрація України зобов’язує:
1. Забезпечити своєчасне подання всіма власниками землі та
землекористувачами у термін до 1 лютого декларацій по земельному податку
та по орендній платі за землі державної та комунальної власності на 2008 рік
з врахуванням збільшення ставок земельного податку по населених пунктах,
де не проведена грошова оцінка, їх індексації та диференціації відповідними
органами місцевого самоврядування, а також індексації грошової оцінки
земель.
2. Інформувати органи місцевого самоврядування та виконавчої влади
щодо змін чинного законодавства в частині збільшення мінімального розміру
орендної плати за землі державної і комунальної власності у договорах
оренди землі.
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3. Встановити контроль за правильністю застосування пільг по сплаті
земельного податку та рекомендувати органам місцевого самоврядування не
надавати власникам землі та землекористувачам економічно необґрунтовані
пільги по сплаті цього податку.
4. Довести наведене підпорядкованим органам державної податкової
служби та встановити контроль за дотриманням норм податкового
законодавства щодо оподаткування землі та своєчасним і повним
надходженням плати за землю до бюджету.
Додаток: лист Держземагентства України від 10.01.2008 № 14-22-6/55 стосовно
інформування власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію
нормативної грошової оцінки земель та лист Держкомстату України від
09.01.2008р. № 11/1-8/06 про середньорічний індекс інфляції за 2007 рік – на
2 аркушах.
Заступник Голови

С.В.Чекашкін

Матеріали підготовлено
Державною податковою адміністрацією
у Закарпатській області
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Про результати проведених комплексних ревізій виконання
бюджетів в районах і містах
Протягом 2007 року та першого кварталу 2008 року органами
контрольно-ревізійної служби України у Закарпатській області проведено
ревізії виконання бюджетів, та використання бюджетних коштів, державний
фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів та бюджетних програм у
5- ти районах і містах та охоплено 445 установ, організацій та підприємств, з
яких у 389 (87,4 відсотка) встановлено порушень на загальну суму 27635,46
тис.грн. в тому числі : недотримання фінансових ресурсів у сумі 5235,29
тис.грн., незаконних втрат фінансових ресурсів у сумі 20270,73 тис.грн.,
нецільових втрат 1973,53 тис.грн., недостач та розкрадань у сумі 155,91
тис.грн. та інших порушень фінансової дисципліни на загальну суму
259637,03 тис.грн., з яких питома вага займає 146583,37 тис.грн. заниження в
обліку вартості активів та їх лишки.
Метою державних фінансових аудитів
було надання оцінки
формування і рівню виконання місцевих бюджетів, встановлення причин, що
негативно впливають на їх виконання та визначити шляхи удосконалення
управління бюджетними коштами, державним та комунальним майном.
Результати проведених державних фінансових аудитів свідчать про
наявність недоліків та проблемних питань у формуванні та виконанні
місцевих бюджетів, з яких найбільш характерними є:
- по окремих видах надходжень планування дохідної частини
бюджетів відбуваються без обґрунтованих економічних розрахунків або
затверджених програм;
- неефективне здійснення органами місцевого самоврядування
власних повноважень у сфері регулювання земельних відносин призводить
до втрат місцевих бюджетів;
- здійснення фінансування
програм, заходи яких не є
першочерговими для вирішення проблем територіальної громади;
- неналежний облік майна та неефективне його використання;
- невикористання органами місцевого самоврядування в повній мірі
існуючих можливостей мобілізації фінансових ресурсів зокрема шляхом
збільшення місцевих податків і зборів в межах діючого законодавства, не
сприяє зростанню обсягів дохідної частини місцевих бюджетів.
Найбільші проблеми, які стоять на заваді законного та ефективного
витрачання державних і комунальних ресурсів та належного наповнення
бюджетів.
Незначна ефективність, а інколи відсутність внутрішнього контролю за
використанням коштів, нерозуміння його ролі керівниками підприємств
установ та організацій, недбале виконання посадових обов’язків
відповідальними працівниками органів виконавчої влади, установ та
організацій.
Основними вадами внутрішнього контролю залишається низький
рівень організації фінансово-економічної роботи, результати якої рідко
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принципово розглядаються колегіями органів виконавчої влади, а також
недостатня кваліфікація працівників.
Прямим наслідком відсутності внутрішнього контролю з боку
керівників підприємств, установ і організацій є незастосування передбачених
процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, так за 2007 рік та перший квартал
2008 року встановлено незаконні операції з державними коштами, що не
призвели до втрат, а саме оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і
послуг без проведення процедур закупівлі на суму 90754,99 тис.грн.
В першу чергу до незаконного та нецільового використання бюджетних
ресурсів, яких виявлено протягом 2007 року та першого кварталу поточного
року проведеними контрольними заходами на загальну суму 15872,40
тис.грн.
Прогалини у законодавчому регулюванні сфери використання
державного майна підприємствами державного сектору є причиною
недотримання бюджетами всіх рівнів значних обсягів доходів. Так за період
2007 року та першого кварталу поточного року недоотримано бюджетних
ресурсів 4395,57 тис.грн.
Зокрема, в результаті не врегулювання земельних відносин, відсутності
єдиної системи контролю органів влади та їх виконавчих органів за
діяльністю служб, на які покладені функції, пов’язані з залученням доходів
до місцевого бюджету, місцевими бюджетами недоотримано доходів від
продажу земельних ділянок на суму 1232,85 тис.грн. та недоотримано
бюджетами
різних
рівнів коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні
сільськогосподарських угідь та лісових земель на загальну суму 654,0
тис.грн.
Низький рівень відповідальності за порушення бюджетного
законодавства. Сума завданих збитків, за яку настає кримінальна справа
висока, а сума адміністративного штрафу за порушення
фінансовобюджетної дисципліни є незначною, що безумовно не сприяє запобіганню та
усуненню порушень.
Недосконалість підготовки та виконання бюджетних програм, що
спричиняє неефективне використання бюджетних коштів. Зміст окремих
бюджетних програм нівелює саму ідеологію програмно-цільового методу:
планування бюджетних видатків не передбачає безпосереднього зв’язку між
обсягом їх освоєння та досягненням мети – забезпечення громадян
конституційно гарантованим обсягом якісних соціальних послуг.
Деякими головними розпорядниками при виконанні бюджетних програм
за кінцевий результат визначається лише кількість проведених заходів.
Відсутність критеріїв (показників) формування місцевих бюджетних
програм є причиною порушень визначеного Бюджетним кодексом порядку
розмежування видатків між бюджетами різного рівня. Ревізією дотримання
класифікації видатків при виконанні місцевої Програми „Підтримка
життєдіяльності районної державної адміністрації на 2003 рік” встановлено
нецільове використання бюджетних коштів в сумі 191,88 тис.грн.
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В одному із районів при нерівномірному плануванні доходів, призвело
до тимчасового касового розриву, що спричинило потребу в позиках на суму
12531,6 тис.грн.
З порушенням Бюджетного кодексу України використання коштів
виділених з районного бюджету впродовж бюджетного періоду на
фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів було
використано та списано на видатки кошти в сумі 75,23 тис.грн.
Дослідженням окремих питань виконання дохідної частини місцевих
бюджетів встановлено, що через недосконалість окремих законодавчих і
нормативних актів не забезпечується максимальне залучення доходів до цих
бюджетів та ефективне використання бюджетних коштів. Значні втрати
фінансових ресурсів допускаються в процесі відчуження майна, втрат від
вилучення земель сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
плати земельного податку або орендної плати.
У кожній із перевірених установ, організацій та підприємств під час
проведення контрольних заходів виконання бюджетів та використання
бюджетних коштів встановлено переплати по заробітній, допомог по
листках тимчасової непрацездатності, зайве відрахування до державних
цільових фондів, покриття витрат орендарів, завищення вартості виконаних
робіт та використання бюджетних коштів на оплату телефонних розмов, не
пов’язаних з виробничою діяльністю.
Так, за результатами ревізії в одному з районів встановлено незаконні
втрати бюджетних коштів внаслідок завищення обсягу та вартості
виконаних будівельних робіт
на суму 1250,6 тис.грн. Проведеними
контрольними заходами в 11 сільських радах встановлено незаконне
нарахування та виплата заробітної плати на загальну суму 80,67 тис.грн., та
відповідно зайво перераховано обов’язкові платежі до Державних цільових
фондів в сумі 29,20 тис.грн.
В двох
сільських радах
виявлено факти передачі медичного
обладнання, придбаного за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
на оснащення
сільських
амбулаторій
та
фельдшерсько-акушерських пунктів, іншим установам (які не являються
сільськими амбулаторіями та/або фельдшерсько-акушерськими пунктами),
внаслідок чого допущено нецільове використання матеріальних ресурсів на
загальну суму 28,63 тис.грн.
Проведеними ревізіями у двох районних відділах культури встановлено
зайве перерахування обов’язкових платежів до Пенсійного фонду на фонд
оплати праці працюючих інвалідів за більшими, ніж передбачено
законодавством, ставками на загальну суму 19,21 тис.грн.
Проведеними контрольними заходами в двох управліннях освіти
встановлено незаконні втрати на загальну суму 913,79 тис.грн., зокрема:
зайве нарахування та виплату відпускних на загальну суму 282,81 тис.грн.,
нараховано та виплачено заробітну плату за фактично невідпрацьований час
в сумі 19,52 тис.грн., відповідно зайво перераховано обов’язкові платежі до
Державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці
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в сумі 109,44 тис.грн. та проведено оплату підряднику без отримання робіт,
товарів і послуг на суму 502,02 тис.грн., так як монтажні роботи по
будівництву підрядником фактично не виконано.
Протягом 2007 року проведено 3 державних аудита виконання місцевих
бюджетів та 9 аудиторських досліджень. За результатами державних
фінансових аудитів розроблені пропозиції щодо вдосконалення процесу
формування та виконання місцевих бюджетів. Направлено 25 користувачам
аудиторські звіти та відповідні інформації для прийняття управлінських
рішень. За результатами аудиторських рішень прийнято 21 управлінське
рішення.
В загальній сумі інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни
найбільш питому вагу становить заниження в обліку активів в результаті
неоприбуткування будівель, споруд, матеріальних цінностей. Всього, в
процесі проведення контрольних заходів виконання бюджетів протягом 2007
року та першого кварталу поточного року виявлено в кожному із перевірених
районів і міст таких порушень на загальну суму 146531,77 тис.грн.
За результатами проведених перевірок вжитими заходами забезпечено
надходження до бюджетів відповідних рівнів фінансових ресурсів на суму
1914,87 тис.грн., відшкодовано та поновлено використаних з порушенням
чинного законодавства бюджетних коштів у сумі 6351,24 тис.грн. та усунуто
інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 62505,36
тис.грн.
На розгляд правоохоронним органам передано 166 справ, пред’явлено
позовів щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і
матеріальних ресурсів до 25 на суму 12879,21 тис.грн. Складено протоколи
про адміністративні правопорушення на 588 осіб. Застосовано фінансових
санкцій шляхом зупинення операцій з бюджетними коштами до 171
установи.
Матеріали підготовлені
Контрольно-ревізійним управлінням
у Закарпатській області
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Порядок обліку доходів і витрат з місцевих бюджетів органами
Держказначейства України
Позики
До складу бюджетної системи Закарпатської області входить 351
бюджет, яким делеговані повноваження на проведення видатків із місцевих
бюджетів на виконання бюджету і закріплені джерела їх фінансування.
Наявність нерівномірності обсягів доходів та видатків в помісячному
розподілі потребує державного міжбюджетного регулювання, головна мета
якого полягає у збалансуванні місцевих бюджетів та забезпечення
своєчасного проведення видатків. Однією із форм рішення цієї проблеми є
надання бюджетних позичок за рахунок ЄКР. З ухваленням Бюджетного
кодексу України відбулася реалізація Концепції державної регіональної
політики, затвердженої Указом Президента України від 25.05.01 р. №
341/2001 в частині розробки „переходу до безпосередніх взаємовідносин
державного та місцевого бюджетів, переведення місцевих бюджетів на
казначейське обслуговування”. Визначення права районних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування в отриманні позичок закріплено в ст.70
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 73
Бюджетного кодексу про надання позичок на покриття тимчасових касових
розривів, що виникли під час виконання загального фонду місцевих
бюджетів. Законами України про бюджет щорічно передбачається
можливість отримувати безвідсоткові позички за рахунок ЄКР, а це наявна
можливість вчасно розрахуватися по заробітній платі, провести платежі по
іншим захищеним статтям. Відповідно до статті 57 Закону України „Про
Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України” та з метою забезпечення виконання першочергових видатків
місцевих бюджетів Державним казначейством України наказом від
17.01.2008р. №14 затвердженно Порядок покриття у 2008 році тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України від 1 лютого 2008 року за №79/14770. Зазначений Наказ набрав
чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України і діє протягом 2008 року.
Щороку кількість позик, наданих місцевим бюджетам, різниться і єдина
тенденція, яка зберігається, це збільшення питомої ваги позик, які надаються
сільським та селищним бюджетам в загальній кількості наданих позик. Так, в
2005 році по Закарпатській області надано 409 позик на суму 100,2млн.грн., в
тому числі 282 позики на суму 3,4млн.грн. сільським та селищним бюджетам.
В 2006 році надано 519 позик на суму 103,9млн.грн., в тому числі 378 позик
на суму 7,1млн.грн. сільським та селищним бюджетам. В 2007 році надано
336 позик на суму 11,3млн.грн., в тому числі 319 позик на суму 4,7млн.грн.
сільським та селищним бюджетам. Станом на 01.05.2008р. органами
Державного
казначейства
Закарпатської
області
надано
104

155

короткотермінових позики на суму 6,0млн.грн., в тому числі 92 позики на
суму 1,6 млн. грн. сільським та селищним бюджетам.
Депозити
Відповідно до ст.70 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” органам місцевого самоврядування надано право розміщувати
залишки тимчасово вільних коштів на депозитні (вкладні) рахунки в
установах банків. Операція з розміщення коштів на депозитних рахунках є
специфічною для учасників бюджетного процесу з огляду на вимоги
законодавчих та нормативно-правових актів, які сьогодні регулюють це
питання.
При цьому розміщення коштів місцевих бюджетів на вклад здійснює
орган, на який рішенням відповідної ради покладено функції з управління
коштами місцевого бюджету.
Станом на 01.05.2008 року на депозитних рахунках в установах банків області
згідно довготермінових угод розміщено 14,1млн.грн. та згідно короткотермінових угод
56,2млн.грн.

Слід зазначити, що розміщення коштів місцевих бюджетів
здійснюється з дотриманням певних визначених умов, дотримання яких є
обов’язковим.
Для обліку вкладів установи банків відкривають рахунки за балансовим
рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №2546
“Депозити місцевих бюджетів”.
Розміщення коштів на вклад здійснюється органом місцевого
самоврядування виключно з рахунка, відкритого місцевому бюджету у
відповідному органі ДКУ.
При здійсненні депозитних операцій фінансовими органами для
дзеркального відображення руху коштів на вкладних (депозитних) рахунках,
відкритих в установах банків (2546) після прийняття рішення відповідною
радою щодо розміщення тимчасово вільних коштів, в органах
Держказначейства відкриваються рахунки 134-ї групи Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Перерахування коштів на вкладні рахунки здійснюється органами ДКУ
на підставі наступних документів:
платіжного доручення на перерахування коштів на депозитний
рахунок, який відкрито в установі банку;
повідомлення у довільній формі, поданого за 2 робочі дні до дати
перерахування коштів у випадках, коли сума вкладу протягом одного
операційного дня перевищуватиме 2,0 млн. грн.;
договору банківського вкладу (ст.1058 Цивільного кодексу
України), укладених між органом місцевого самоврядування та установою
банку.
У депозитному договорі вказуються:
- реквізити депозитного рахунку, який відкривається в установі банку;
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- сума вкладу та термін розміщення;
- умови подовження терміну вкладу;
- відсоток по вкладу;
- умови повернення вкладу, що передбачають надання повноважень
банку щодо перерахування коштів в день закінчення вкладу на рахунки, які
зазначено в договорі;
- порядок внесення змін до договору (зміна (збільшення, зменшення)
суми вкладу, тобто його доповнення (повернення), дохідності, термінів та
строковості (довготермінові, короткотермінові), що призводить до зміни
номерів рахунків як в банку так і в казначействі, тощо), які оформляються
додатковими угодами (до органу ДКУ подаються додаткові угоди не пізніше
2-х робочих днів з дня оформлення їх належним чином (підписані
уповноваженими на це особами, скріплені печатками та зареєстровані згідно
номенклатури) і при зміні строковості лист-звернення на відкриття іншого
рахунку 134 групи);
- відповідальність банку за несвоєчасне повернення вкладу або
зарахування відсотків.
Після закінчення строку вкладу установа банку перераховує основну
суму вкладу на відповідний рахунок, відкритий в органі Держказначейства, з
якого кошти перераховувалися на вклад.
Дохід за користування вкладом установа банку перераховує на
відповідний рахунок з обліку надходжень, що погоджується органом
держказначейства за місцем обслуговування місцевого бюджету та
зазначається у договорі банківського вкладу.
Слід зазначити, що проведення органами місцевого самоврядування
через вкладні рахунки будь-яких операцій, які не пов’язані з
розміщенням/поверненням коштів на вклад, є бюджетним правопорушенням,
за яке законодавством України передбачена відповідальність.
Термін розміщення коштів на вклад для органів місцевого
самоврядування не обмежується бюджетним періодом, тобто розміщені
кошти не підлягають поверненню по закінченню бюджетного року. Так, на
початок року на депозитних рахунках в установах банків було розміщено
11,2млн.грн. згідно довготермінової угоди та 12,4млн.грн згідно
короткотермінових угод.
Розміщені на вклад кошти повині включатися до звіту за відповідний
бюджетний період, а його повернення повинно обов’язково враховуватиcя
при плануванні бюджетів наступних періодів.
Органи
Держказначейства
України
зобов’язані
інформувати
правоохоронні органи та органи контрольно-ревізійної служби у випадках:


вкладом.

несвоєчасного повернення установою банку строкового вкладу;
несвоєчасної виплати установою банку доходу за користування
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З метою дотримання принципу публічності та прозорості в частині
розміщення коштів на депозитних рахунках, Держказначейство України
рекомендує органам місцевого самоврядування застосовувати процедури
конкурентного відбору банків, що передуватимуть розміщенню бюджетних
коштів на вклад з встановленням ряду критеріїв до банків, в яких
передбачається розміщувати кошти. Зазначене дозволить максимально
ефективно розмістити тимчасово вільні кошти місцевого бюджету з
дотриманням мінімального рівня ризику по депозитних операціях.
Проведення конкурсу при визначенні уповноваженого банку (банків) з
розміщенням тимчасово вільних коштів місцевого бюджету не вимагає
використання значних додаткових фінансових ресурсів, є досить нетривалим
у часі та дозволяє прозоро, швидко та з максимальною ефективністю
розмістити в установах банків наявні тимчасово вільні кошти місцевого
бюджету на найбільш вигідних умовах та із збереженням припустимого рівня
фінансового, операційного та інших ризиків.
Уніфікований механізм та процедури проведення конкурсу можна
викласти наступним чином.
Виконавчий комітет міської (іншої) ради на підставі свого рішення від
„Про розміщення коштів на депозитному рахунку” планує розміщення на
депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету та ставить за мету
визначення банків (філій), які запропонують найвигідніші умови розміщення.
Рішенням ради створюється відповідна робоча група, яка на своєму засіданні
визначає та затверджує умови конкурсу з розміщення коштів, по яких
банківські установи мають надавати свої пропозиції. В умовах конкурсу
можливо визначити обсяги коштів, що пропонується розмістити, терміни
розміщення, вид депозиту, а також критерії відбору банківських установ.
Зокрема, серед вимог до банківських установ можливо встановити розміри
статутного фонду, відсутність порушень при здійсненні банківської
діяльності, зафіксованих НБУ, період діяльності на фінансовому ринку
України, показники рентабельності за минулий період тощо. Затверджені
умови конкурсу надсилаються установам банків та (або) оголошуються
шляхом публікації в засобах масової інформації. Листи-запрошення з
визначеними умовами розміщення коштів отримуються банківськими
установами, які подають до зазначеного терміну пропозиції щодо участі в
конкурсі.
Після отримання пропозицій від зацікавлених учасників конкурсу
відбувається засідання робочої групи з питання розгляду пропозицій
банківських установ із розміщення на депозитних рахунках тимчасово
вільних коштів бюджету, на якому розкриваються пропозиції банківських
установ, перевіряється наявність необхідної документації та аналізуються
надані банківськими установами пропозиції щодо розміщення коштів на
вклад. На підставі розглянутих пропозицій банківських установ
визначаються переможці на право розміщення на депозитних рахунках
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тимчсово вільних коштів бюджетів, з якими відповідно до чинного
законодавства укладаються угоди про розміщення коштів на депозитних
рахунках.
Механізм застосування конкурентного відбору банківських установ при
розміщенні коштів місцевих бюджетів є одним з елементів, що забезпечує
прозоре та максимально ефективне розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів на визначених умовах, та з дотриманням мінімізованих,
припустимих ризиків при здійсненні депозитних операцій.
Облік зобов”язань та їх оплата
Одним із завдань, покладених на Держказначейство, є реєстрація та
облік зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів бюджетів всіх рівнів.
Облік зобов’язань органами Держказначейства по загальному фонду
бюджетів всіх рівнів було затверджено Наказом ДКУ від 09.08.2004 р. №136
„Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних
коштів в органах Державного казначейства України”.
Облік зобов’язань займає чільне місце при казначейському
обслуговуванні бюджетної установи. Незважаючи на те, що облік
зобов’язань бюджетних установ ведеться вже не перший рік, досі вистачає
проблем в цьому питанні при обслуговуванні клієнтів.
При виконанні державного бюджету за видатками протягом 2007 року
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відмовлено в реєстрації
зобов’язань та/або фінансових зобов’язань у 79 випадках на загальну суму
8 359,3 тис. грн., у тому числі по обласному апарату у 11 випадках на суму
7 392,1 тис. гривень. Значна кількість відмов надавалась по причині
відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов”язання – 25 на
суму 213,5тис.грн.
При здійсненні касового виконання місцевих бюджетів за 2007 рік
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відмовлено в реєстрації
зобов’язань та/або фінансових зобов’язань у 291 випадку на загальну суму
12 271,7 тис.грн., у тому числі по обласному апарату в 12 випадках на суму
8 247,8 тис. гривень. Значна кількість відмов надавалась по причині
недотримання вимог щодо оформлення поданих документів – 84 на суму
9010,3тис.грн.
При виконанні державного бюджету за видатками протягом І кварталу
2008 року розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відмовлено в
реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань у 29 випадках на
загальну суму 696,1 тис. грн..
При здійсненні касового виконання місцевих бюджетів за І квартал 2008
року розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відмовлено в
реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань у 68 випадках на
загальну суму 1 437,3 тис. грн.
При поданні до органів ДКУ в реєстрі зобов’язань вказується повна сума
зобов’язання, яка відповідає сумі укладеного договору. Виняток становлять
лише договори, термін дії яких перевищує один рік: в такому випадку сума
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зобов’язання визначається згідно з календарним планом в межах планових
показників одного бюджетного року. Хоча ця вимога існує не перший рік,
чомусь деякі розпорядники забувають про неї, вказуючи суму, яку буде
оплачено зараз.
При укладанні договору розпорядникам та одержувачам бюджетних
коштів особливу увагу слід звернути на умови оплати, адже Постанова КМУ
№ 1404 від 09.10.2006р., яка регламентує це питання, дозволяє попередню
оплату за рахунок бюджетних коштів.
При реєстрації зобов’язань, які виникли по роботах з капітального
будівництва, необхідно надавати документи відповідно до Постанови КМУ
від 27.12.2001 р. № 1764 „Про затвердження Порядку державного
фінансування капітального будівництва”.
При укладанні договору розпорядникам та одержувачам бюджетних
коштів особливу увагу слід звернути також на норми Постанови КМУ №274
від 28.03.2008р. “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти”, яка визначає механізм здійснення закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти, вартість закупівлі яких становить не менше
100тис.грн. (для товарів та послуг) та 300тис.грн. (для робіт). Зазначена
постанова значно полегшила роботу розпорядників та одержувачів коштів, а
також зекономила значні кошти як Державного так і місцевих бюджетів.
Наказом ДКУ № 136 від 09.08.2004р. встановлено триденний термін, з
дати виникнення зобов’язання, протягом якого розпорядник (одержувач)
бюджетних коштів повинен зареєструвати зобов’язання. Аналогічний термін
встановлено і для реєстрації фінансових зобов’язань. Ще дуже часто
трапляються порушення цієї норми, і в останні дні місяця, коли здійснюється
велика кількість платежів, до казначейства надаються для реєстрації також і
зобов’язання та фінансові зобов’язання. Часто бюджетні установи мотивують
це відсутністю коштів на рахунку, але реєстрація зобов’язань та фінансових
зобов’язань повинна здійснюватись незалежно від наявності коштів на
рахунку. При укладанні договорів та реєстрації зобов’язань треба
контролювати не наявність коштів, а кошторисні призначення.
Нарешті слід звернути увагу на велику кількість недоліків, які
припускаються при оформленні як підтвердних документів, так і реєстрів
зобов’язань(фінансових зобов’язань). Найчастіше в договорах та накладних
трапляються такі помилки, як відсутні реквізити, виправлення, відсутніть на
накладних підписів про прийняття товару тощо. Дуже прикро, коли нікчемні
помилки примушують повертати документи на доопрацювання, адже всі
вони можуть бути виправлені бюджетною установою до понадання
документів в органи казначейства.
При поверненні документів, які подані на оплату працівниками
органів Державного казначейства оформлюється відмова в оплаті
рахунків. Усі відмови надаються в письмовій формі та реєструються у
відповідних журналах реєстрації відмов окремо по державному бюджету
та окремо по місцевих бюджетах.
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Так, по державному бюджету в 2007 році відмовлено у прийнятті до
виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів у 46
випадках на загальну суму 2 092,0 тис.грн., у тому числі по обласному
апарату у 7 випадках на суму 1 826,0 тис.грн., та одержувачам бюджетних
коштів у 6 випадках на загальну суму 2 614,6 тис. гривень.
А також в 2007 році відмовлено у оплаті рахунків розпорядникам
бюджетних коштів місцевих бюджетів у 376 випадках на загальну суму
6 363,0 тис.грн., та одержувачам бюджетних коштів у 46 випадках на
загальну суму 488,9 тис.гривень.
За І квартал 2008 року по державному бюджету відмовлено у прийнятті до
виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів у 34 випадках на
загальну суму 159,3 тис. грн., розпорядникам бюджетних коштів місцевих бюджетів у 80
випадках на загальну суму 960,4 тис. грн.

Матеріал підготовлено
Головним управлінням
Держказначейства у Закарпатській області
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Щодо надходження та використання коштів від
відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та продажу
землі
Згідно додатку № 8 «Перелік органів, за якими закріплено контроль за
справлянням (стягненням) платежів до бюджету» до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» Державне агентство земельних ресурсів
України контролює надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (21110000) та
надходження від продажу землі (33010000).
Відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
Відшкодування втрат не є мірою юридичної відповідальності – це
міра економічного стимулювання раціонального землекористування, що
виявляється у стягуванні плати як компенсації зменшення площі земель, які
використовуються у сільськогосподарському та лісогосподарському
виробництві. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва виражаються у скороченні (незворотній втраті) площ
використовуваних угідь, викликаному їх вилученням для використання з
метою, не пов’язаною з ведення сільського та лісового господарства, під
впливом діяльності підприємств, установ, організацій.
Стаття 207 Земельного кодексу України передбачає умови
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва:
1. Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель
та чагарників, а також втрати, завданні обмеженням у землекористуванні та
погіршенням якості земель.
2. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь
(ріллі, багаторічні насадження, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових
земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському та
лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не
пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.
3. Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням
прав власників землі і землекористувачів, в тому числі і орендарів, або
погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого
діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або
держави, а також у зв’язку з виключенням сільськогосподарських угідь
внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон.
4. Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам.
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5. Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва визначаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Порядок
визначення
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва,
які
підлягають
відшкодуванню,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р.
№ 1279.
Втрати
сільськогосподарського
виробництва,
спричиненні
вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень,
сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням
сільського господарства визначаються на основі нормативів цих втрат по
областях за формулою:

де Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.;
Пд – площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;
Нв – норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.;
Бд – бал бонітету ділянки сільськогосподарських угідь, що
вилучається;
Бо – бал бонітету сільськогосподарських угідь по області;
Кінт – коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських
угідь (відношення показника диференціального доходу оцінки ріллі земле
оцінного району, в якому відводиться земельна ділянка, до аналогічного
показника в цілому по області).
Втрати
сільськогосподарського
виробництва,
спричиненні
вилученням лісових угідь (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих
лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ,
загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних
розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням
лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по областях
за формулою:
Рв=Пд*Нв*Кі
де Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.;
Пд – площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;
Нв – норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.;
Кі- коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних
умов.
Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,
спричиненні обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому
числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом
діяльності підприємств, установ і організацій, визначається за формулою:
Рв=(1-К)*Нв*Пд.
де Рв – розмір втрат, тис. грн.;
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Кі- коефіцієнт зниження продуктивності угіддя .
Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 га, що визначається
відповідно до п. 1 або 2 цього Порядку;
Пд – площа ділянки, гектарів;
Нормативи втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню.
1. Сільськогосподарського виробництва
а) Нормативи втрат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1997р. № 1279 (тис. грн. за 1 га)
Область

Рілля

Закарпаття 135,58

Багаторічні Сіножаті
насадження
342,48
81,76

Пасовища Примітка
62,91

-

б) Бали бонітування ґрунтів Закарпатської області
(балів)
Область
Рілля
Багаторічні Сіножаті
Пасовища Примітка
насадження
Закарпаття 40,0
24,7
27,1
27,2
в) Коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських угідь
№№ Шифр земельно-оцінного району
Коефіцієнт
інтенсивності
1.
01
1,53
2.
02
0,64
3.
03
0,61
4.
04
0,50
5.
05
0,32
2. Лісогосподарського виробництва
Нормативи втрат, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 17
жовтня 1997 року № 1279
(тис. грн. за 1 га)
Регіон
Перша група лісів
Друга група лісів
Закарпатська
29,8
17,9
область
Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, спричиненні вилученням сільськогосподарських і лісових
угідь для цілей не пов’язаних із веденням сільського і лісового господарства
провадиться юридичними і фізичними особами в двомісячний термін після
затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних
ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь для добування
корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання.
Стаття 208 Земельного кодексу України передбачає звільнення від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва:
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1. Від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи
у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних
закладів, державних об’єктів охорони здоров’я, культури, фізкультури та
спорту соціального забезпечення, держаних об’єктів дорожнього
будівництва, культурних споруд релігійних організацій, кладовищ,
меліоративної систем, протиерозійних, протизсувних і проти селевих споруд,
під будівництва і обслуговування жилих будинків і господарських будівель,
для розміщення внутрігосподарських будівель, для розміщення
внутрігосподарських об’єктів сільськогосподарських, рибогосподарських і
лісогосподарських підприємств, організацій та установ, видобування торфу
за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для
попереднього використання, під об’єкти і території природно-заповідного
фонду.
2. Здійснення
внутрігосподарського
будівництва
сільськогосподарськими
та
лісогосподарськими
підприємствами,
організаціями, установами, а також громадянами провадиться без
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва визначається
статтею 209 Земельного кодексу України:
1. Втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються на
спеціальні рахунки відповідних місцевих рад у таких розмірах:
Автономна Республіка Крим, обласним радам – 25 відсотків;
Районним радам – 15 відсотків;
Міським, сільським, селищним радам, 60 відсотків;
Міським радам Києва та Севастополя – 100 відсотків.
Використання коштів, що надходять в порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
(додаток до листа Держкомзему України від 23 квітня 1996 року
№720/07).
Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва,
використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських
та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель
відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою: освоєння боліт,
мілководь, водоймищ, чагарників, лісів, кам’янистих місць, ділянок, що
вивільняються з-під господарських дворів та інших непродуктивних земель у
сільськогосподарські угіддя або для створення лісових насаджень.
Засипка та виположування ярів, освоєння земель під багаторічні
насадження та кормові угіддя, будівництво комплексу гідротехнічних споруд
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для захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів тощо та під’їзних схилів до
земельних ділянок, що освоюються.
Рекультивація порушених земель, хімічна меліорація, залуження
багаторічними травами еродованої та забрудненої шкідливими речовинами
ріллі, посів сільгоспкультур на ділянках біологічної рекультивації земель,
проведення інших робіт з освоєння нових земель і підвищення їх родючості.
Будівництво та реконструкція зрошувальних систем і джерел
зрошення, осушувальних систем, захист сільгоспугідь і лісових насаджень
від підтоплення та висушення, розкорчовка лісових і багаторічних плодових
насаджень.
Проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та
інших обстежень і розвідок, а також проектних робіт пов’язаних з освоєнням
нових земель та підвищенням їх родючості або поліпшенням наявних земель
та розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією
території, регіональних програм і схем з охорони земель.
Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
Надходження коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення.
Відповідно до п.1 ст. 52 Закону України про Державний бюджет
України на 2008 рік джерелами формування спеціального фонду місцевих
бюджетів у 2008 році є 1) надходження до бюджету розвитку місцевих
бюджетів, які включають:
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель
державної
і
комунальної
власності
(крім
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 10
відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого
самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у
розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55
відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки
Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).
Згідно п.2 ст. 71 Бюджетного кодексу України до витрат бюджету
розвитку місцевих бюджетів належать капітальні вкладення.
Капітальні видатки (2000) включають: придбання основного капіталу,
капітальне будівництво (придбання), капітальний ремонт, реконструкція та
реставрація (Наказ Державного казначейства України від 4 листопада 2004
року № 194 «Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету .
Матеріал підготовлено Головним управлінням
земельних ресурсів у Закарпатській області
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