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ПРОБЛЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ  

ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
На сьогоднішній день чинна нормативно-правова база в сфері 

бюджетного контролю за видатками на освіту містить велику кількість 
законодавчих актів і нормативно-правових документів. Саме їхні положення 
формують правове підґрунтя для провадження видатків державного та 
місцевих бюджетів на освіту, а також регламентують діяльність 
розпорядників бюджетних коштів у сфері освіти та контролюючих органів. 
Про недосконалість чинної нормативно-правової бази свідчить те, що 
положення законодавчих актів і нормативно-правових документів, якими 
керуються контролюючі органи, зазвичай дублюють один одного та містять 
певні прогалини. Для забезпечення повноти та цілісності роботи даної 
системи потрібно прийняти законодавчі акти, що врегульовували б відносини 
у сферах ведення державного фінансового контролю та державного контролю 
за дотриманням бюджетного законодавства. 

На таких етапах, як складання, розгляд та затвердження бюджетів 
функцію бюджетного контролю виконує певне обмежене коло учасників в 
системі бюджетних правовідносин. В процесі проведення планування видатків 
державного бюджету на освіту участь Верховної Ради України та 
Міністерства фінансів України проявляється в здійсненні контролю за 
дотриманням чинного бюджетного законодавства, а Рахункової палати 
України – у проведенні попереднього контролю проектів Державного 
бюджету України. На стадіях планування видатків для місцевих бюджетів на 
освіту правильність дій головних розпорядників бюджетних коштів 
перевіряється місцевими фінансовими органами. Поряд із цим виконувана 
вповноваженими органами функція проведення бюджетного контролю не 
відповідає цілком критеріям результативності, оскільки при цьому не 
забезпечує повного виявлення усіх можливих бюджетних правопорушень. 

З метою мінімізації впливу ризиків на діяльність Державна казначейська 
служба України у Подільському районі м. Києва в сфері управління 
бюджетними коштами доцільним було б залучення тимчасово вільних 
бюджетних коштів та їхніх залишків у розпорядників із метою здійснення 
першочергових бюджетних видатків, недопущення касових розривів у процесі 
виконання бюджетів. Для Державній казначейській службі України у 
Подільському районі м. Києва чого необхідно: 

• надати право на місцях використовувати різноманітні інструменти в 
системі управління бюджетними коштами, залучати вільні залишки 
загального і спеціального фондів бюджетів, надавати гарантії; 
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• розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти в установах 
комерційних банків; 

• встановлювати певний ліміт коштів, який залишається; 
• ввести до структури управління відділ управління бюджетними 

ресурсами, який проводитиме аналіз наявних ресурсів, прийматиме рішення 
про обсяги та джерела залучення, проведення обліку та складання звітності 
про залучення коштів; 

• для підвищення рівня ефективності контролю за витрачанням 
бюджетних коштів слід чітко регламентувати функції, права та 
відповідальність у здійсненні контролю; 

• організовувати дієвий контроль за дотриманням вимог чинних 
законодавчих та нормативних актів під час проведення торгів в сфері 
державних закупівель, які пов’язані із витрачанням бюджетних коштів; 

• переглянути питання щодо оплати праці, враховуючи виконану 
працівниками контрольну та економічну роботу, їх рівень відповідальності 
при виконанні бюджету за доходами й видатками. 
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