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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Одна з головних проблем, з якою, напевно,
стикаються уряди всіх країн світу, — недо�
статність бюджетних ресурсів для здійснення
державою своїх функцій в повному обсязі та за�
безпечення гарантованих Конституцією прав гро�
мадян. Це ставить перед усіма державними струк�
турами, причетними до бюджетного процесу,
спільне завдання — забезпечення цільового та
ефективного витрачання бюджетних коштів.

Посилення фінансового контролю з боку
держави за раціональним та ефективним вико�
ристанням фінансових та матеріальних ре�
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AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Доведено, що підвищення ефективності використання бюджетних коштів, яке має вирішальне значення для еко*
номічного розвитку України, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення системи державного
фінансового контролю. Визначено, що важливим інструментом у системі контролю за бюджетними коштами, що дає
змогу досягти виконання зазначених завдань та зменшити кількість проблемних питань, є державний фінансовий
контроль. Проведено аналіз діяльності Державної фінансової інспекції України, за результатами якого наведено
виявлені фінансові порушення та стан їх усунення за січень — квітень 2016 року. Наведений аналіз виявив підвищену
увагу до організації ефективної системи фінансового контролю бюджетних установ, постійного вдосконалення ме*
ханізмів управління і контролю за бюджетними коштами.

It is proved that the efficiency of budget funds, which is crucial for the economic development of Ukraine may be
achieved in particular by improving the system of public financial control. Defined as an important tool in the system of
control over budget funds, which makes it possible to achieve these objectives and reduce the number of issues is the
state financial control. Analysis of the State Financial Inspection of Ukraine, the results of which are detected financial
irregularities and the status of their elimination in January — April 2016. The above analysis revealed increased attention
to organizing an effective system of financial control budgetary institutions, continuous improvement of mechanisms of
management and control of budgets.
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сурсів бюджетними установами набуває остан�
німи роками першочергового значення, оскіль�
ки кількість порушень у бюджетній сфері за�
лишається настільки значною, що потребує
безперервного контролю за ефективністю
управління бюджетними коштами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного фінансового контро�
лю бюджетної сфери присвячено цілу низку
праць вітчизняних науковців, серед яких слід від�
значити О.А. Шевчука, І.Б. Стефінюка, Є.В. Ка�
люгу, П.К. Германчука, Н.І. Рубана, В.Т. Алек�
сандрова, Н.С. Вітвицьку, Ф.Ф. Бутинця,
М.Ф. Базася та інших.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити найважливіші передумови підви�

щення ефективності використання бюджетних
коштів, зокрема шляхом системного вдоскона�
лення системи державного фінансового контро�
лю. Проаналізувати діяльність Державної фінан�
сової інспекції України за січень — квітень 2016
року та довести ключову роль державного фінан�
сового контролю за раціональним використан�
ням бюджетних коштів у бюджетних установах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безперечно, на всіх стадіях бюджетного про�
цесу його учасники мають забезпечити фінан�
совий контроль та аудит ефективності викори�
стання бюджетних коштів, що передбачено за�
конодавством України, зокрема частинами 1, 2
статті 19 Бюджетного кодексу України.

Згідно із Бюджетним кодексом [2] бюджет�
на установа чи організація — це установа, яка
створюється відповідними органами влади,
утримується за рахунок державного бюджету
чи місцевих бюджетів і є неприбутковою. Бюд�
жетні установи здійснюють свою фінансово�
господарську діяльність згідно з кошторисом
— основним плановим документом, який дає
бюджетній установі повноваження на отриман�
ня доходів і здійснення видатків для виконан�
ня своїх функцій із надання послуг населенню,
переважно соціального характеру.

Обов'язковість проведення державного
фінансового контролю закріплена Бюджетним
кодексом України та іншими актами законодав�
ства. Відповідно до пункту 2 статті 19 Бюджет�
ного кодексу: ".на всіх стадіях бюджетного
процесу здійснюються контроль за дотрим�
анням бюджетного законодавства, аудит та
оцінка ефективності управління бюджетними
коштами відповідно до законодавства" [2].

Головними завданнями органу державного
фінансового контролю є: здійснення держав�
ного фінансового контролю за використанням
і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та
взяттям зобов'язань, ефективним використан�
ням коштів і майна, станом і достовірністю бух�
галтерського обліку і фінансової звітності у
міністерствах та інших органах виконавчої вла�
ди, державних фондах, фондах загальнообо�
в'язкового державного соціального страхуван�
ня, бюджетних установах і суб'єктах господа�
рювання державного сектору економіки, а та�
кож на підприємствах, в установах та органі�
заціях, які отримують (отримували у періоді,

який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів, державних фондів та фондів загальноо�
бов'язкового державного соціального страху�
вання або використовують (використовували у
періоді, який перевіряється) державне чи кому�
нальне майно, за дотриманням бюджетного
законодавства, дотриманням законодавства
про державні закупівлі, діяльністю суб'єктів
господарської діяльності незалежно від фор�
ми власності, які не віднесені законодавством
до підконтрольних установ, за судовим рішен�
ням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про основні
засади здійснення державного фінансового кон�
тролю в Україні" [2] та Положення про Державну
фінансову інспекцію України, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 310, одним з основних завдань Дер�
жфінінспекції є здійснення контролю за достові�
рністю та правильністю визначення потреби в бюд�
жетних коштах, їх ефективним використанням.

Крім того, органами Держфінінспекції
здійснюється грунтовне дослідження ефектив�
ності виконання бюджетних програм (при за�
стосуванні програмно�цільового методу в
бюджетному процесі).

Так, у ході здійснення державного фінансово�
го контролю встановлюються факти завищення
потреби в бюджетних коштах, проведення за ра�
хунок бюджетних коштів видатків, які Бюджетним
кодексом та Законом про Державний бюджет
віднесено до бюджетів іншого рівня (без передачі
відповідних повноважень), проведення фінансу�
вання без затверджених кошторисів тощо.
Здійснення таких операцій призводить до зайво�
го виділення коштів з бюджетів всіх рівнів та, як
наслідок, спричиняє значні втрати бюджету.

Загалом протягом січня — березня 2016 ро�
ку структурними та територіальними підрозд�
ілами Держфінінспекції в ході ревізій та пере�
вірок встановлено факти проведення з пору�
шенням законодавства операцій по виділенню
бюджетних коштів на суму майже 17,2 млн грн.,
з якої по порушеннях з коштами державного
бюджету — понад 10,0 млн грн., з коштами
місцевих бюджетів — понад 7,1 млн гривень.

Завдяки вжитим заходам відшкодування
порушень при виділенні бюджетних коштів
протягом звітного періоду забезпечено на рівні
10,2 %, або більше 1,7 млн грн. з виявлених.

Детальна інформація щодо обсягів виявлен�
ня та відшкодування таких порушень по регіо�
нах наведена в таблиці 1.

Органи державної фінансової інспекції Ук�
раїни за січень — квітень 2016 р. [2] відзначили,
що за цей період було проведено у бюджетних
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установах і організаціях проведено ревізій
фінансово�господарської діяльності 784, у тому
числі за зверненнями правоохоронних органів
— 188, державних фінансових аудитів виконан�
ня місцевих бюджетів — 8, державних фінансо�
вих аудитів виконання бюджетних програм —
8, державних фінансових аудитів діяльності
суб'єктів господарювання державного сектору
економіки — 33, перевірок державних закупі�
вель — 44, зустрічних звірок — 3502.

Фінансові та матеріальні ресурси, охоплені
ревізіями та перевірками всього на суму —
105940273,29 грн., серед яких 69567500,68 грн. —
загальнодержавні ресурси, та 36356805,96 грн.
комунальні ресурси.

У загальних відомостях про результати про�
ведення державного фінансового контролю
виявлено фінансові порушення за січень —
квітень 2016 р. (табл. 2).

Наведені дані свідчать про необхідність
підвищеної уваги до організації ефективної си�
стеми фінансового контролю бюджетних уста�
нов, постійного вдосконалення механізмів уп�
равління і контролю за бюджетними коштами.

Державний фінансовий контроль за дотри�
манням бюджетного законодавства в бюджет�
них установах спрямований на забезпечення

ефективного і результативного управління
бюджетними коштами та здійснюється на всіх
стадіях бюджетного процесу його учасниками
відповідно до Бюджетного кодексу та іншого
законодавства, а також забезпечує:

— оцінку управління бюджетними кошта�
ми (включаючи проведення державного фінан�
сового аудиту);

— правильність ведення бухгалтерського
обліку та достовірність фінансової і бюджет�
ної звітності;досягнення економії бюджетних
коштів, їх цільового використання, ефектив�
ності і результативності в діяльності розпоряд�
ників бюджетних коштів шляхом прийняття об�
грунтованих управлінських рішень;

— проведення аналізу та оцінки стану
фінансової і господарської діяльності розпо�
рядників бюджетних коштів;

— запобігання порушенням бюджетного
законодавства та забезпечення інтересів дер�
жави у процесі управління об'єктами держав�
ної власності;

— обгрунтованість планування надходжень
і витрат бюджету.

Органи державної фінансової інспекції
україни відповідно до частини 4 статті 26 та
статті 113 БКУ наділені повноваженнями на
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1  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
2  . 1 0,00 606,39 0,00 0,00 
3  . 4 7231,21 35,41 0,00 0,00 
4  . 1 33,85 0,00 0,00 0,00 
5  . 2 0,00 126,78 0,00 126,78 
6  . 2 22,20 12,37 22,20 0,00 
7  . 1 968,74 0,00 0,00 0,00 
8 .-  . 1 50,00 0,00 0,00 0,00 
9  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
10  . 1 28,06 0,00 28,06 0,00 
11  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
12  . 1 0,00 30,60 0,00 30,60 
13  . 1 0,00 22,52 0,00 0,00 
14  . 1 963,50 0,00 0,00 0,00 
15  . 4 0,00 4031,47 0,00 560,71 
16  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
17  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
18  . 2 344,11 1,11 0,00 1,11 
19  . 1 166,13 0,00 166,13 0,00 
20  . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
21  . 1 0,00 58,00 0,00 0,00 
22  . 1 67,27 0,00 67,27 0,00 
23  . 1 0,00 7,11 0,00 0,00 
24  . 3 8,33 1402,60 0,00 589,69 
25 .  1 0,00 812,91 0,00 0,00 
  30 9883,40 7147,27 283,66 1308,89
    1 161,40 0,00 161,40 0,00 
 : 31 10044,80 7147,27 445,06 1308,89

Таблица 1. Обсяги виявлення та відшкодування порушень при виділенні бюджетних коштів
по регіонах України за січень—березень 2016 року
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здійснення наступного зовнішнього контролю
за використанням бюджетних коштів:

— цільовим та ефективним використанням
коштів державного бюджету та місцевих бюд�
жетів (включаючи проведення державного
фінансового аудита);

— цільовим використанням і своєчасним
поверненням кредитів (позик), одержаних під
державні (місцеві) гарантії;

— достовірністю визначення потреби в
бюджетних коштах при складанні планових
бюджетних показників;

— відповідністю взятих бюджетних зобо�
в'язань розпорядниками бюджетних коштів відпо�
відним бюджетним асигнуванням, паспорту бюд�
жетної програми (у разі застосування програмно�
цільового методу у бюджетному процесі);

— відповідністю взятих розпорядниками
бюджетних коштів довгострокових зобов'язань
за енергосервісом затвердженим в установлено�
му порядку умовам закупівлі енергосервісу;

— веденням бухгалтерського обліку, а та�
кож складанням фінансової і бюджетної звіт�
ності, паспортів бюджетних програм та звітів
про їх виконання (у разі застосування програм�
но�цільового методу у бюджетному процесі),
кошторисів та інших документів, що застосо�
вуються в процесі виконання бюджету;

— станом внутрішнього контролю та внут�
рішнього аудита у розпорядників бюджетних
коштів.

За порушення бюджетного законодавства
до учасників бюджетного процесу можуть за�
стосовуватися такі заходи впливу:

— Попередження про неналежне виконан�
ня бюджетного законодавства з вимогою щодо
усунення порушення бюджетного законодав�
ства — застосовується в усіх випадках виявлен�
ня порушень бюджетного законодавства. Вияв�
лені порушення бюджетного законодавства ма�
ють бути усунені в строк до 30 календарних днів.

— Зупинення операцій з бюджетними кош�
тами — застосовується за порушення бюджет�
ного законодавства, визначені пунктами 1—3,
10, 11, 14—29, 32—36, 38 і 40 частини першої
статті 116 цього Кодексу, у порядку, встанов�
леному статтею 120 цього Кодексу.

— Призупинення бюджетних асигнувань —
застосовується за порушення бюджетного за�
конодавства, визначені пунктами 20, 22—29, 38
і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу.

Призупинення бюджетних асигнувань перед�
бачає припинення повноважень на взяття бюд�
жетного зобов'язання на відповідну суму на
строк від одного до трьох місяців у межах поточ�
ного бюджетного періоду шляхом внесення змін
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105 36277,71 10996,41 10474,23 25281,3 25281,3

2.2.   1271 141197,772 82894,782 63010,212 57991,9 52951,96
2.3.  196 1945,2 663,08 0,38 1248,94 1,23 

Таблица 2. Загальні дані про результати державного фінансового контролю
за січень — квітень 2016 року

Джерело: складено автором за даними [4; 5].
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до розпису бюджету (кошторису) у порядку,
встановленому Міністерством фінансів України.

— Зменшення бюджетних асигнувань — зас�
тосовується за порушення бюджетного законо�
давства, визначені пунктом 24 (стосовно розпо�
рядників бюджетних коштів), пунктом 29 та пунк�
том 38 частини першої статті 116 цього Кодексу.

Зменшення бюджетних асигнувань передба�
чає позбавлення повноважень на взяття бюджет�
ного зобов'язання на відповідну суму на строк до
завершення поточного бюджетного періоду шля�
хом внесення змін до розпису бюджету (кошто�
рису) та у разі необхідності з подальшим внесен�
ням змін до закону про Державний бюджет Ук�
раїни (рішення про місцевий бюджет) у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

— Повернення бюджетних коштів до відпо�
відного бюджету — застосовується за пору�
шення бюджетного законодавства, визначене
пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих
одержувачам бюджетних коштів) частини пер�
шої статті 116 цього Кодексу, у порядку, вста�
новленому Кабінетом Міністрів України.

— Зупинення дії рішення про місцевий бю�
джет — застосовується за порушення бюджет�
ного законодавства, визначене пунктом 7 час�
тини першої статті 116 цього Кодексу, у поряд�
ку, встановленому статтею 122 цього Кодексу.

— Безспірне вилучення коштів з місцевих
бюджетів — застосовується за порушення бюд�
жетного законодавства, визначене пунктом 28
частини першої статті 116 цього Кодексу.

Безспірне вилучення коштів з місцевих бюд�
жетів передбачає стягнення органами Казначей�
ства України коштів з місцевих бюджетів до дер�
жавного бюджету, в тому числі і за рахунок змен�
шення обсягу трансфертів (базової дотації)
місцевим бюджетам на відповідну суму, у поряд�
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

— Інші заходи впливу, які можуть бути ви�
значені законом про Державний бюджет Украї�
ни, — застосовуються за порушення бюджет�
ного законодавства згідно із таким законом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, державний фінансовий контроль за

веденням бухгалтерського обліку в бюджетних
установах необхідно розглядати як багатогран�
ну і складну систему перевірки законності,
своєчасності і повноти формування статей до�
ходів та видатків, цільового використання бю�
джетних коштів на відповідні статті видатків, а
також аналізу раціонального та ефективного
їх використання.

Саме державний фінансовий контроль по�
винен забезпечувати належне (економічне,
ефективне, результативне та прозоре) управ�
ління державними фінансами.

Тобто державний фінансовий контроль
є невід'ємною частиною бюджетного стиму�
лювання діяльності бюджетних установ і
покликаний забезпечити процес створення
достовірної інформації про стан акумулю�
вання та використання бюджетних коштів,
а також ефективність фіскального регулю�
вання для вжиття своєчасних і відповідних
заходів.
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