
Чернадчук В. Д.
Принципи виконання бюджету

Метою  виконання  бюджету  є  досягнення  відповідності  між  фак-
тичними надходженнями до  бюджету,  видатками з  нього  та  бюджетно-
правовими  нормами,  якими  встановлюються  джерела  та  обсяг  цих 
надходжень,  а  також  напрями  та  обсяги  здійснення  видатків.  Тобто 
йдеться  про  досягнення  балансу  між  доходами  до  бюджету  з  його 
дохідною  частиною,  з  одного  боку,  та  видатками  бюджету  з  його  ви-
датковою  частиною  -  з  іншого.  При  виконанні  бюджету  відбувається 
постійно  триваюче  порівняння  показників  матеріальних  бюджетно-
правових  норм  з  результатами  бюджетної  діяльності,  зіставлення 
бюджетно-правової моделі з бюджетною діяльністю.

Виходячи із визначеної мети, виконання бюджету можна розглядати 
як  досягнення  відповідності  між  фактичними  результатами  дій 
зобов'язаних суб'єктів бюджетних правовідносин із бюджетними коштами 
та  встановленими бюджетно-правовими нормами показниками акта  про 
бюджет щодо зарахування, розподілу та перерахування коштів бюджету 
на визначені напрями фінансування у встановленому обсязі.

Аналіз  нормативно-правових  актів,  що  регулюють  процедуру  ви-
конання бюджетів, дає підстави вести мову про відсутність чіткого зв'язку 
між  загальними  і  спеціальними  правилами.  Питання  співвідношення 
загальних  і  спеціальних  бюджетно-правових  норм,  які  врегульовують 
окремі  процедури  виконання  бюджетів  або  окремі  бюджетні  операції, 
доцільно  вирішувати  не  шляхом  застосування  різних  прийомів 
тлумачення,  в  тому  числі  різних  підзаконних  нормативно-правовими 
актами,  а  безпосереднім  законодавчим  регулюванням.  Це  сприятиме 
уникненню  різного  розуміння  понять,  категорій  та  явищ  в  бюджетній 
діяльності та забезпечить її упорядкованість.

Виконання бюджетів має будуватися на принципах, які покладені в 
основу правового регулювання стадії  виконання бюджетів.  Принципами 
виконання  бюджету  є  основоположні  ідеї,  керівні  засади  здійснення 
учасниками  бюджетного  процесу  діяльності,  спрямованої  на  виконання 
бюджету,  що  характеризують  закономірності  й  особливості  змісту  цієї 
стадії. Ними мають бути такі основоположні засади та ідеї, які виражають 
сутність  цієї  стадії  та  головні  напрями  державної  політики  в  сфері 
правового  регулювання  цієї  стадії.  Вихідними  для  побудови  системи 
принципів виконання бюджету є принципи бюджетної системи, окремі з 
яких  стосуються  і  виконання  бюджету,  зокрема,  принцип  повноти, 
обґрунтованості,  субсидіарності,  цільового  використання  бюджетних 
коштів, публічності та прозорості, відповідальності, які мають особливості 
прояву.



Принцип обґрунтованості передбачає виконання бюджету, виходячи 
з реальних, об'єктивних показників економічного і соціального розвитку 
держави  та  її  адміністративно-територіальних  одиниць.  При  виконанні 
бюджетів дія цього принципу забезпечується можливістю внесення змін 
до  закону  про  бюджет  у  випадках  відхилення  оцінки  прогнозу 
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  України  та 
надходжень  до  бюджету  від  прогнозу,  врахованого  при  затвердженні 
Державного  бюджету  України  на  відповідний  рік,  зміни  структури 
видатків  державного  бюджету  або  перевиконання  дохідної  частини 
бюджету. У випадках перевиконання чи недовиконання дохідної частини 
загального фонду місцевого бюджету також передбачається внесення змін 
до рішення про місцевий бюджет.

Принцип  субсидіарності  полягає  в  тому,  що  усі  інституції  є 
субсидіарними (додатковими) до особи і визначають засади ефективного 
надання  суспільних  послуг  безпосередньо  споживачам.  У  сучасному 
розумінні цей принцип застосовується у сфері розподілу повноважень між 
адміністративно-територіальними  одиницями  та  державою.  Органи 
державної влади мають брати і реалізовувати лише ті функції, які органи 
місцевого самоврядування не в змозі реалізувати. Отже, органи державної 
влади  повинні  мати  лише  ті  повноваження,  які  не  здатні  реалізувати 
органи місцевого самоврядування,  або ті,  які  з  погляду інтересів  особи 
можуть  бути  ефективніше  реалізовані  лише  державою.  Цей  принцип 
передбачає  децентралізацію  видатків  бюджетів  і  має  забезпечити 
найбільш  ефективну  прив'язку  коштів  відповідного  бюджету  до  їх 
отримувачів,  а  також  ефективне  використання  наданих  бюджетних 
повноважень.

Принцип цільового використання бюджетних коштів передбачає їх 
використання виключно на цілі,  визначені  бюджетними призначеннями. 
Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, 
встановлені законом про бюджет на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією 
державних програм. Державний бюджет України виконується за розписом, 
який  затверджується  міністром  фінансів  України  відповідно  до 
бюджетних  призначень.  Згідно  з  затвердженим  бюджетним  розписом 
розпорядники коштів отримують бюджетні асигнування і беруть бюджетні 
зобов'язання,  провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, 
встановлених кошторисами.

Разом з тим виконання бюджету має будуватися на власних прин-
ципах,  до  яких  належать  принцип  єдності,  принцип  порівнянності, 
принцип  спеціалізації,  принцип  обліку,  принцип  оптимізації,  принцип 
строковості. Нормативне закріплення принципів виконання бюджету дасть 
концептуальну  основу  для  вдосконалення  правового  регулювання 
правовідносин виконання бюджету.
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