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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

 

Основним видом контролю в діяльності Державної казначейської 

служби України Подільського району м. Києва є проведення фінансового 

контролю, суть якого полягає у сприянні служби реалізації напрямків 

фінансової політики держави, забезпеченні процесів формування та 

ефективного використання фінансових ресурсів в усіх ланках діяльності 

фінансової системи [1]. 

В цілому, проведення фінансового контролю визначається як 

комплекс заходів, які вживаються законодавчими та виконавчими 

органами влади, а також спеціально створених установ, для забезпечення 

необхідного рівня законності та рівня ефективності щодо формування, 

володіння та використання фінансових ресурсів з метою подальшого 

захисту фінансових інтересів держави, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян, а також 

успішного досягнення поставлених цілей в сфері фінансів. Цілями 

проведення фінансового контролю в Державній казначейській службі 

України Подільського району м. Києва є: 

а) сприяння рівню збалансованості між потребами у фінансових 

ресурсах та розмірами грошових фондів; 

б) забезпечення своєчасності та повноти щодо виконання 

фінансових зобов’язань перед державним бюджетом, а також виявлення 

фактів порушень чинного фінансового законодавства чи неналежного 

виконання учасниками фінансової діяльності покладених на них 

зобов’язань; 

в) виявлення винних та притягнення їх до відповідальності; 

г) встановлення фактів щодо порушень фінансової дисципліни, 

зокрема відновлення порушених правовідносин; 

ґ) виявлення внутрішньовиробничих резервів збільшення 

фінансових ресурсів [2, с. 34]. 

Діяльність Державної казначейської служби України Подільського 

району м. Києва розглядається здебільшого як суто технічна, тобто 



м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 р. │ 153 

 

проводиться контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням 

звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, а також 

перевіряється ефективність управління фінансовими ресурсами. 

Відмітимо, що при цьому, недостатньо контролюється одна із головних 

казначейських функцій – контроль бюджетних повноважень при 

зарахуванні надходжень та здійсненні витрат. При цьому зазначена 

норма відома усім розпорядникам бюджетних коштів та передбачає 

здійснення певних контрольних дій із боку органів Державного 

казначейства. Такий вид контролю має різні зовнішні прояви і може 

здійснюватися за різними формами та критеріями. 

За змістом та етапами проведення контрольних заходів щодо 

використання бюджетних коштів в Державній казначейській службі 

України Подільського району м. Києва, такі заходи можна поділити на 

попередні та поточні. 

Для проведення перевірок та контролю спочатку перевіряються 

документи – бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів на 

предмет їх відповідності вимогам нормативно-правових актів. Рішенням 

або підтвердженням легітимності виступає реєстрація перевірених 

зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в обліку по виконанню 

бюджетів, і по суті даний захід є контролем повноважень розпорядників 

бюджетних коштів. 

Другим етапом, за терміном проведення заходів із фінансового 

контролю, є здійснення органом поточного контролю, який полягає у 

проведенні перевірки суто технічних бюджетних параметрів: наявності в 

обліку зареєстрованих юридичних і фінансових зобов’язань; відсутності 

судових рішень щодо списання коштів з рахунків. 

При цьому специфікою роботи Державної казначейської служби 

України Подільського району м. Києва при здійсненні поточного 

контролю є належність його до учасників системи електронних платежів 

Національного банку України. Вищевказаний фактор вимагає 

проведення перевірки також усіх банківських реквізитів, а також 

дотримання інших вимог НБУ по оформленню платіжних документів 

[3, с. 106].  

Проаналізуємо результати контрольної роботи Державної 

казначейської служби України у Подільському районі м. Києва  

(див. табл. 1).  
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Таблиця 1 

Результати контрольної роботи Державної казначейської служби 

України у Подільському районі м. Києва в 2013-2015 рр. 

Заходи 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Кількість проведених контрольних 

заходів 
48 53 49 

Встановлених порушень та недоліків 21 24 28 

Розміри виявлених збитків, тис. грн. 102,45 587,23 744,26 

Застосування фінансових санкцій, 

тис. грн. 
98,74 107,88 655,41 

 

Державна казначейська служба України у Подільському районі м. 

Києва з метою покращення співпраці з розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, іміджу казначейської служби проводить поточний 

аналіз причин відмов в реєстрації зобов’язань, оплаті рахунків та 

прийнятті платіжних доручень, складених протоколів про бюджетні 

правопорушення допущені розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, що входять до мережі та прийнятих розпоряджень 

про зупинення операцій з бюджетними коштами. 

Основними причинами відмов в оплаті рахунків є: неправильне 

заповнення реквізитів, невідповідності платежу зареєстрованим 

фінансовим зобов’язанням. Загальна кількість розпорядників бюджетних 

коштів з виконання державного бюджету в 2015 р. становила 35, 

кількість розпорядників яким взагалі не давалися відмови – 29.  

Загальна кількість розпорядників бюджетних коштів із виконання 

місцевих бюджетів у 2015 р. становила 24, кількість розпорядників, яким 

не давалися відмови 23, що свідчить про позитиви проведеної роботи.  

Кількість розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними 

коштами при виконанні місцевим бюджетом на підставі прийнятих 

протоколів – 15, кількість розпоряджень про зупинення операцій із 

бюджетними коштами, прийнятих іншими уповноваженими органами – 

5, кількість протоколів про зупинення операцій із бюджетними коштами 

при виконанні державного бюджету – 3. Основними причинами 

складання протоколів є: подання недостовірних звітів та інформації про 

виконання бюджету, порушення розпорядниками коштів вимог щодо 

прийняття ними бюджетних зобов’язань. 

Виходячи із фактичного стану справ, що склався у сфері 

контрольних повноважень та відповідальності Державної казначейської 

служби України Подільського району м. Києва, можна стверджувати 

наступне: казначейське обслуговування є одним із етапів процесу 

управління при виконанні бюджетів; даний процес можна розглядати як 

систему контролю, що складається із цілого ряду елементів по 
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забезпеченню законного направлення та використання бюджетних 

коштів і запобіганню їх нецільового використання.  
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Проблемою задоволення споживчого попиту займається бізнес. 

Проблемою задоволення соціальних потреб, по суті, мусить займатися 

держава, оскільки соціальний захист населення є однією з її функцій. 

Проте, у зв’язку з недосконалістю виконання покладених на неї функцій 

існує потреба у пошуку нового методу вирішення питань соціально 

незахищених верств населення, або стимуляцію розвитку освітніх, 

наукових, спортивних та культурних цінностей суспільства. 

У зв’язку з трансформацією економіки виникає інша форма 

задоволення потреби – соціальні проекти. Головна їх відмінність від 

інвестиційних – це соціальна орієнтація у плані мети створення, та 

відсутність самофінансування у сфері фондоутворення та підтримання 

діяльності, хоча комерційна складова може бути присутня. 

Соціальний проект являє собою різновид свідомої інноваційної 

діяльності. У великих соціальних проектах багато схожого з соціальними 

реформами: вони також схильні до перегляду, скасування або ревізії в 

силу обставин, які пов'язані з особливостями функціонування вищих 

рівнів влади. Мікро і малі проекти зачіпають інтереси невеликих груп 

людей, наближені до повсякденних проблем і менше залежать від 


