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У статті висвітлено теоретичні та правові основи здійснення публічних видатків в Україні. Автором
розглянуто правове регулювання здійснення публічних видатків в Україні через аналіз чинних нормативно-правових актів. Визначено необхідність адаптації чинного законодавства до міжнародних стандартів та використання досвіду закордонних країн для реалізації концепції цілісної системи публічних
видатків.
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В статье освещены теоретические и правовые основы осуществления публичных расходов в Украине. Автором рассмотрено правовое регулирование осуществления публичных расходов в Украине
через анализ действующих нормативно-правовых актов. Определена необходимость адаптации действующего законодательства к международным стандартам и использования опыта зарубежных стран
для реализации концепции целостной системы публичных расходов.
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Lypets L.V., Kuhai I.V. LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
EXPENDITURE IN UKRAINE
The article outlines the theoretical and legal basis for the implementation of public expenditures in Ukraine.
The author considers regulation implementation of public expenditure in the Ukraine through the analysis
of existing regulations. The necessity of adapting current legislation to international standards and using the
experience of foreign countries to implement the concept of a holistic system of public expenditures has been
identified.
Key words: public expenditures, budget, legal regulation, public finances.
Постановка проблеми. У фiнансовому
правi видатки видiленi в окремий iнститут
публiчних видаткiв, який утворюється фiнансово-правовими нормами, що регулюють
суспiльнi вiдносини щодо витрачання державних та комунальних грошових ресурсiв.
Дослiдження вчених iз питання здiйснення
публiчних видаткiв стосувалося окремих аспектiв цiєї тематики. Сьогоднi в Українi питання, пов’язанi з удосконаленням бюджетної
дiяльностi, набули дедалi бiльшої актуальностi, потребують теоретичного переосмислення i практичного дослiдження здiйснення публiчних видаткiв в Українi.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичнi висновки стосовно фiнансово-правових засад здiйснення публiчних
видаткiв обґрунтовано такими представниками науки фiнансового права, як Л. Воронова, О. Гетманець, Е. Дмитренко, А. Нечай,
Л. Чуприна й iн.
Для розкриття поняття публiчних видаткiв
використовувалися теоретичнi розроблення
i положення представникiв конституцiйного

й адмiнiстративного права А. Берлача, Ю. Тихомирова, В. Чиркiна, В. Шаповала, а також
учених-економiстiв – П. Андреєва, В. Базилевича, I. Дрозд, Т. Мельник, В. Невiдомого,
Дж. Стiглiца й iнших дослiдникiв.
Мета статті – розглянути основнi нормативно-правові акти, що регулюють механізм
здійснення публічних видатків в Україні, тим
самим визначити роль органiв державної
влади в регулюваннi використання коштiв
бюджетними установами.
Виклад основного матеріалу. Порядок
здiйснення публiчних видаткiв регулюється
рiзними нормативно-правовими актами. У них
визначаються основнi завдання, обов’язки, правила та норми, що є необхiдними
до виконання для досягнення позитивного
результату.
Бюджетний кодекс України регулює вiдносини, якi виникають у процесi складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетiв,
звiтування про їх виконання та контролю за
дотриманням бюджетного законодавства [1].
Вiн визначає повноваження розпорядникiв
Випуск 2. Том 3. 2018

Науковий вісник Херсонського державного університету
бюджетних коштiв, а також основнi засади
використання бюджетних коштiв.
Вiдповiдно до ст. 26 Бюджетного кодексу
України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного i результативного управлiння бюджетними коштами та здiйснюється
на всiх стадiях бюджетного процесу, а також
забезпечує:
1) оцiнку управлiння бюджетними коштами
(зокрема, проведення державного фiнансового аудиту);
2) правильнiсть ведення бухгалтерського
облiку та достовiрнiсть фiнансової i бюджетної звiтностi;
3) досягнення економiї бюджетних коштiв,
їх цiльового використання, ефективностi i
результативностi в дiяльностi розпорядникiв
бюджетних коштiв шляхом ухвалення обґрунтованих управлiнських рiшень;
4) проведення аналiзу й оцiнювання стану
фiнансової i господарської дiяльностi розпорядникiв бюджетних коштiв;
5) запобiгання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення iнтересiв
держави в процесi управлiння об’єктами державної власностi;
6) обґрунтованiсть планування надходжень
i витрат бюджету [1].
У Законi України «Про державний бюджет на вiдповiдний рiк» пояснюються джерела формування та напрями використання
бюджетних коштiв, наводяться основнi програми дiяльностi держави, що потребують
фiнансування з державного бюджету України.
Законом визначаються:
– загальна сума доходiв, видаткiв та кредитування держбюджету;
– граничний обсяг рiчного дефiциту (профiциту) державного бюджету i державного
боргу, обсяг надання державних гарантiй;
– доходи державного бюджету за бюджетною класифiкацiєю;
– фiнансування державного бюджету;
– бюджетнi призначення головним розпорядникам бюджетних коштiв;
– бюджетнi призначення мiжбюджетних
трансфертiв;
– розмiр оборотного залишку коштiв державного бюджету;
– розмiр мiнiмальної заробiтної плати
та прожиткового мiнiмуму;
– перелiк кредитiв, що залучаються державою вiд iнших держав, мiжнародних фiнансових органiзацiй для проведення iнвестицiйних програм;
– iншi положення, що регламентують процес виконання бюджету [2].
Стратегiя реформування системи управлiння державними фiнансами на 2017–2020 рр.,
схвалена розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 8 лютого 2017 р. № 142, мiстить
короткий огляд економiчної ситуацiї та характеристику системи управлiння державними
фiнансами. Стратегiя складається із 4 частин
(компонентiв Стратегiї), а саме:
1. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисциплiни.
2. Пiдвищення ефективностi розподiлу ресурсiв.
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3. Забезпечення ефективного виконання
бюджету.
4. Пiдвищення рiвня прозоростi та пiдзвiтностi.
Кожна iз зазначених частин мiстить опис
ситуацiї, мету, показники досягнення результату i завдання, якi необхiдно реалiзувати,
а також опис ризикiв, якi можуть зашкодити
досягненню поставлених цiлей, у прив’язцi
до вiдповiдних складників системи управлiння державними фiнансами, якi потребують
реформування:
– за напрямом дотримання загальної бюджетно-податкової дисциплiни в середньостроковiй перспективi: податкова система;
макроекономiчне та бюджетне прогнозування; середньострокове бюджетне планування;
управлiння фiскальними ризиками; управлiння державним боргом; управлiння лiквiднiстю;
– за напрямом пiдвищення ефективностi розподiлу ресурсiв на рiвнi формування
державної полiтики: стратегiчне планування;
програмно-цiльовий метод; мiжбюджетнi вiдносини та фiскальна децентралiзацiя;
– за напрямом забезпечення ефективного виконання бюджету: система публiчних
закупiвель; управлiння державними iнвестицiями; бухгалтерський облiк у державному
секторi; державний внутрiшнiй фiнансовий
контроль; державний фiнансовий контроль;
незалежний зовнiшнiй фiнансовий контроль;
– за напрямом пiдвищення рiвня прозоростi та пiдзвiтностi в управлiннi державними фiнансами: прозорiсть бюджету та участь
громадян у бюджетному процесi; застосування iнформацiйних технологiй в управлiннi
державними фiнансами [6].
З метою визначення конкретних крокiв,
необхiдних для реалiзацiї завдань Стратегiї,
їх виконавцiв, строкiв та iндикаторiв виконання розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. № 415-р затверджено План заходiв із реалiзацiї Стратегiї
реформування системи управлiння державними фiнансами України на 2017–2020 рр.
(далi – План заходiв). План заходiв мiстить
набiр конкретних завдань та заходiв iз реалiзацiї Стратегiї за чотирма названими
вище компонентами Стратегiї (опублiковано звiт про перебіг виконання плану заходiв із реалiзацiї Стратегiї реформування
системи управлiння державними фiнансами
на 2017–2020 рр., затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 травня 2017 р. № 415-р, за 2018 р.).
Так, з питань здiйснення публiчних видаткiв у Планi заходiв на виконаннi містяться такі
завдання:
1. Запровадження комплексної оцiнки
ефективностi та доцiльностi видаткiв для
забезпечення економiї та вивiльнення ресурсiв для нових прiоритетiв. Вiдповiдно до
наказу Мiнфiну вiд 20 березня 2018 р. № 378,
утворено Мiжвiдомчу робочу групу з питань
проведення горизонтальної оцiнки ефективностi та доцiльностi видаткiв. Мiжвiдомчою
робочою групою проведено оцiнку ефективностi бюджетних програм на базi п’яти
пiлотних мiнiстерств, надано рекомендацiї
щодо пiдвищення якостi планування видаткiв
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бюджету та формування бюджетних запитiв
з урахуванням стратегiчних планiв i цiлей.
2. Оптимiзацiя бюджетних програм щодо
їхньої вiдповiдностi стратегiчним цiлям. У результаті виконання завдання бюджетнi запити головних розпорядникiв бюджетних коштiв
мiстять оптимiзованi бюджетнi програми, напрями використання бюджетних коштiв та їхні
результативнi показники з урахуванням стратегiчних цiлей головних розпорядникiв бюджетних коштiв та видiв державних послуг,
що надаються.
3. Ефективний монiторинг результативностi. Пiдготовлено пропозицiї стосовно
змiн до Методичних рекомендацiй щодо
оцiнки ефективностi бюджетних програм,
затверджених наказом Мiнфiну вiд 17 травня
2011 р. № 608.
Особливостi здiйснення облiку видаткiв
бюджетних установ регламентується Законом України «Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi». Вiн визначає
правовi засади регулювання, органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансової звiтностi в Українi [2]. Закон також
вказує на те, що форми фiнансової звiтностi
бюджетних установ та фiнансової звiтностi
про виконання бюджетiв установлюються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Вищезгаданий Закон регламентує необхiднiсть ведення облiку суб’єктам державного сектора за всiма об’єктами
облiку, зокрема. облiк видаткiв, вiдповiдно
до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi
(далi – НП (С) БОДС). НП (С) БОДС є такими
нормативно-правовими актами, якими визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi для розпорядникiв бюджетних коштiв,
центрального органу виконавчої влади, що
реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та
фондiв загальнообов’язкового державного
соцiального i пенсiйного страхування, розробленi на основi мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку для державного сектора та затвердженi центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку. Для здiйснення облiку
видаткiв у державному секторi, iснує НП (С)
БОДС № 135 «Витрати», в якому наводяться
методи оцiнки й облiку видаткiв, особливостi
їх вiдображення у звiтностi.
Наступними за обов’язковiстю виконання є
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України. Варто
виокремити основнi з них, як-от:
– «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисiв бюджетних установ» вiд 28 лютого 2002 р. № 228 [10]. Цiєю
постановою визначається сутнiсть кошторисiв, плану асигнувань загального фонду
бюджету, плану використання бюджетних
коштiв, а також iнших неохiдних документiв
для виконання всiх завдань бюджетного процесу. Постанова визначає, що установи мають право брати бюджетнi зобов’язання, ви-
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трачати бюджетнi кошти на цiлi та в межах,
установлених затвердженими кошторисами,
планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитiв iз загального фонду бюджету, планами спецiального
фонду, а стосовно вищих навчальних закладів
та наукових установ, закладів охорони здоров’я також установлено затверджені плани
використання бюджетних коштiв i помiсячні
плани використання бюджетних коштiв;
– «Про затвердження Порядку виконання
рiшень про стягнення коштiв державного та
мiсцевих бюджетiв або бюджетних установ»
вiд 3 серпня 2011 р. № 845. Згаданою постановою затверджується порядок, що визначає
механiзм виконання рiшень про стягнення
коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або
боржникiв, ухвалених судами, а також iншими органами, якi за законом мають право
ухвалювати такi рiшення. Порядок виконання
рiшень про стягнення коштiв державного та
мiсцевих бюджетiв або бюджетних установ
регулює питання стягнення коштiв бюджетiв
або боржникiв за такими напрямами:
– безспiрне списання коштiв державного
та мiсцевих бюджетiв за судовими рiшеннями
про стягнення надходжень бюджету;
– безспiрне списання коштiв із рахункiв
боржника;
– безспiрне списання коштiв державного
бюджету для компенсацiї шкоди, завданої фiзичним та юридичним особам;
– безспiрне списання коштiв мiсцевих
бюджетiв для компенсації шкоди, завданої
фiзичним та юридичним особам;
– безспiрне списання коштiв державного бюджету за бюджетною програмою для
забезпечення виконання судових рiшень та
виконавчих документiв.
Важливе мiсце також посідають нормативно-правовi акти, затвердженi наказами Мiнiстерства фiнансiв України, серед них Iнструкцiя
про складання i виконання розпису Державного бюджету України; Iнструкцiя щодо
застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету та Iнструкцiя щодо застосування класифiкацiї кредитування бюджету тощо.
Ще одним важливим нормативно-правовим
актом є наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Порядку формування
Єдиного реєстру розпорядникiв бюджетних
коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв» вiд
22 грудня 2011 р. № 1691, в якому розроблено правила формування перелiку всiх розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв
бюджетних коштiв, упорядкування мережi
розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого
рiвня й одержувачiв бюджетних коштiв, установлення загальних процедур із формування
Єдиного реєстру розпорядникiв бюджетних
коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв.
Єдиний реєстр розпорядникiв бюджетних
коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв – це
автоматизована система збирання, накопичення, облiку та надання iнформацiї про розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв. Водночас присвоєння
розпорядникам бюджетних коштiв та одержувачам бюджетних коштiв кодiв за Єдиним
реєстром здiйснюється в автоматизованому
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Науковий вісник Херсонського державного університету
режимi пiсля внесення iнформацiї до бази
даних цього Реєстру.
Вагому роль у нормативно-правовому
забезпеченнi бухгалтерського облiку бюджетних установ вiдiграє Державна казначейська
служба України та такi її накази, як:
– «Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо перелiку пiдтвердних документiв для реєстрацiї бюджетних зобов’язань та проведення платежiв» вiд 29 квiтня
2013 р. № 68, що визначає залежно вiд сутностi платежу перелiк пiдтвердних документiв,
якi надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштiв на стадiях реєстрацiї
бюджетних зобов’язань, бюджетних фiнансових зобов’язань та проведення платежiв;
– «Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходiв впливу за порушення бюджетного
законодавства» від 29 грудня 2012 р. № 394,
що регулює питання органiзацiї роботи органiв Державної казначейської служби України щодо застосування заходiв впливу до розпорядникiв бюджетних коштiв (одержувачiв
бюджетних коштiв) за встановленi факти порушень бюджетного законодавства, та iншi.
Створення, основнi функцiї та напрями
дiяльностi Державної казначейської служби України пiдкрiплено Указом Президента
України «Положення про Державну казначейську службу України» вiд 13 квітня 2011 р.
№ 460/2011. Указом передбачається взаємодiя Казначейства з органами виконавчої
влади, допомiжними службами, утвореними
Президентом України, органами iноземних
держав i мiжнародних органiзацiй тощо [4].
Наказами Державної аудиторської служби України (далi – ДАСУ) забезпечується
регламентування дiяльностi у сферi державного фiнансового контролю за використання бюджетних коштiв. Так, наказ ДАСУ «Про
затвердження Порядку проведення заходiв
державного фiнансового контролю Держаудитслужбою та її мiжрегiональними територiальними органами в державних органах,
органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що
провадять дiяльнiсть, пов’язану з державною таємницею» вiд 24 листопада 2017 р.
№ 240 регулює органiзацiю роботи Держаудитслужби зі здiйснення заходiв державного
фiнансового контролю в державних органах,
органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що
провадять дiяльнiсть, пов’язану з державною таємницею. З метою забезпечення результативностi й ефективної взаємодiї мiж
органами Державної аудиторської служби
й органами прокуратури, внутрiшнiх справ
i Служби безпеки України з питань розгляду звернень правоохоронних органiв, призначення, органiзацiї та проведення ревiзiй
за ними, передачi їм матерiалiв ревiзiй, зворотного iнформування про результати розгляду переданих матерiалiв, iнших питань,
пов’язаних із виконанням вищезгаданими органами завдань, видано наказ Головного контрольно-ревізійного управління, Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки України,
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Генпрокуратури «Про затвердження Порядку взаємодiї органiв державної контрольно-ревiзiйної служби, органiв прокуратури,
внутрiшнiх справ, Служби безпеки України»
вiд 19 жовтня 2006 р. № 346/1025/685/53.
У всiх цих документах характеризуються
загальнi початковi й основоположнi засади
проведення бюджетної полiтики, розподiлу i
використання бюджетних коштiв.
Висновки. Отже, правове регулювання
здiйснення публiчних видаткiв в Українi охоплює: закони, постанови Верховної Ради
України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України, накази Мiнiстерства фiнансiв України, Державної казначейської служби України,
Державної аудиторської служби України, акти
iнших вiдомства, а також фiнансово-плановi
акти бюджетних установ i органiзацiй.
Окремi питання здiйснення публiчних
видаткiв в Українi деталiзуються методичними рекомендацiями з органiзацiї дiяльностi,
облiку, аудиту, контролю за використанням
бюджетних коштiв. Також затверджено нацiональнi стандарти облiку, контролю за видатками публiчних фондiв коштiв, що вiдповiдають мiжнародним стандартам.
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