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ДО ПИТАННЯ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

Кошторисно-бюджетний метод фінансування державних і комунальних ус-
танов невиробничої сфери надалі залишається одним із основних способів їх 
фінансового забезпечення. В умовах дії законів ринку постає проблема ефек-
тивного використання бюджетних фінансових ресурсів, що спонукало автора 
статті до аналізу теоретичних підходів стосовно кошторисно-бюджетного фінан-
сування, узагальнення його принципів та до пошуку нової формули теоретич-
ного визначення такої фінансово-правової категорії, як «кошторисно-бюджет-
не фінансування». 

Н. І. Хімічева та О. В. Покачалова зазначають, що кошторисно-бюджетне 
фінансування — це порядок виділення бюджетних коштів бюджетним устано-
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вам на основі кошторисів з бюджетної системи для здійснення видатків, пов'я-
заних з їх основною діяльністю і розвитком [1, 371]. На кошторисно-бюджетне 
фінансування поширюються загальні принципи фінансування: безповоротності 
відпуску грошових коштів, їх цільового й ефективного використання, дотри-
мання фінансової дисципліни, здійснення фінансування в міру виконання робіт, 
надання послуг та з урахуванням раніше наданих асигнувань. 

На думку цих самих авторів, існують ще й спеціальні принципи, прита-
манні саме кошторисно-бюджетному фінансуванню: отримання коштів держав-
ними і місцевими установами для поточної діяльності та капітальних вкла-
день з бюджету відповідно до їх підпорядкування; бюджетні кошти є основним 
джерелом фінансування діяльності таких установ; фінансово-плановим актом, 
який є підставою для виділення коштів, є кошторис доходів і видатків устано-
ви; витрачання коштів здійснюється суворо за цільовим призначенням, визна-
ченим у кошторисі, зміни до якого можуть внести лише органи, яким підпо-
рядкований одержувач бюджетних коштів; планування і фінансування діяль-
ності здійснюється на основі економічних нормативів, затверджених у вста-
новленому порядку. 

Зазначимо, що кошторисно-бюджетне фінансування відбувається виключно 
в межах наявних грошових коштів на єдиному бюджетному рахунку при до-
триманні процедур фінансування видатків відповідної бюджетної установи. При 
цьому бюджетною установою, згідно з Бюджетним кодексом України, є орган, 
установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа 
чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самовря-
дування, яка повністю утримується за рахунок державного бюджету чи місце-
вих бюджетів. До бюджетних установ належать соціально-культурні установи 
— загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади та заклади охорони здоро-
в'я; органи державного управління і т. ін. їх призначення полягає в задово-
ленні громадсько-соціальних потреб суспільства, та оскільки вони не беруть 
участі у створенні валового внутрішнього продукту, є необхідність у їх фінан-
суванні за рахунок бюджетних коштів на основі кошторису доходів і видатків, 
де повинні відображатися також і отримані кошти від здійснення дозволеної 
діяльності на госпрозрахункових засадах, оскільки державні та місцеві бюд-
жетні установи мають право залучати додаткові кошти, включаючи валютні, 
добровільні внески фізичних і юридичних осіб тощо. Розмір видатків бюджет-
них установ, передбачений кошторисом, має обов'язковий характер і не може 
самостійно змінюватися бюджетною установою, бо фінансово-правове значен-
ня кошторису полягає у встановленні правових меж фінансування (надання 
бюджетних коштів) і їх витрачання (напрями, розміри, строки). Кошторис 
також є основою для виникнення, зміни і припинення фінансових правовідно-
син з приводу використання виділених з бюджету коштів. Об'єктами кошто-
рисно-бюджетного фінансування є діяльність бюджетних установ, а суб'єкта-
ми — отримувачі бюджетних коштів — бюджетні установи. 

При виникненні правовідносин у процесі фінансування бюджетних видатків 
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бюджетні установи як отримувачі бюджетних коштів мають право: на своєчас-
не отримання та використання бюджетних коштів відповідно до затверджено-
го кошторису доходів і видатків. До обов'язків отримувачів бюджетних коштів 
належать: своєчасне подання відповідних документів, що підтверджують пра-
во на отримання бюджетних ресурсів, ефективне використання бюджетних 
коштів відповідно до їх цільового призначення, своєчасне подання звіту про 
використання асигнувань. 

У процесі фінансування бюджетні установи, як отримувачі бюджетних 
коштів, вступають у правовідносини з органами влади (міністерствами, відом-
ствами і т. ін.), яким вони підпорядковані, що мають статус розпорядників чи 
головних розпорядників бюджетних коштів, до повноважень яких належить 
розподіл бюджетних ресурсів між підвідомчими розпорядниками чи отримува-
чами і контроль за їх використанням. Головні розпорядники та розпорядники 
нижчого рівня несуть відповідальність за цільове й ефективне використання 
виділених у їх розпорядження бюджетних коштів відповідно до затверджених 
кошторисів. 

За визначенням, наведеним у науковій праці за загальною редакцією про-
фесора Л. К. Воронової [2, 187], кошторис — це основний плановий документ 
бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і 
здійснення видатків, встановлює обсяг і спрямування коштів для виконання 
бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюд-
жетний період відповідно до бюджетних призначень. 

Порядок складання, розгляду, затвердження та вимоги до виконання кош-
торисів бюджетних установ регламентовано постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 року [3]. 

Кожна бюджетна установа для забезпечення своєї діяльності зобов'язана 
складати індивідуальний кошторис і план асигнувань (помісячний розподіл 
асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою формою економічної 
класифікації) за кожною виконуваною бюджетною програмою (функцією). 
Складовими кошторису є загальний та спеціальний фонди, тобто у кошторисі 
зазначаються не лише доходи, які передбачається отримати з бюджетів різних 
рівнів, але й доходи від іншої діяльності, надання платних послуг тощо. Юри-
дичний зміст кошторису полягає в тому, що показники кошторису визначають 
і конкретизують права й обов'язки даної установи як одержувача бюджетних 
ресурсів, у тому числі у процесі взаємодії з розпорядниками чи головними 
розпорядниками бюджетних коштів, фінансовими й іншими органами у сфері 
контролю за отриманням і цільовим використанням доходів. 

Кошторис передбачає в його структурі адресні дані, які визначають суб'єктів 
конкретних правовідносин, тобто відбувається індивідуалізація суб'єктів фінан-
сових правовідносин. Можна сказати, що кошторис певною мірою регламентує 
суспільні відносини, пов'язані з використанням бюджетних коштів, але не 
встановлює і не формулює їх, а лише виступає інструментом персоніфікації 
правових норм для індивідуальних відносин, тобто, незважаючи на те, що він 
містить державно-владний припис, поширюється лише на конкретно визначе-
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них суб'єктів. Кошторис набуває сили індивідуального фінансово-планового 
акта лише у випадку дотримання встановлених форм і структури його запов-
нення, здійснення обґрунтованого фінансово-економічного розрахунку дифе-
ренційованих грошових і натуральних норм. У зв'язку з цим кошториси бува-
ють індивідуальні, зведені та на централізоване проведення окремих заходів. 
Індивідуальним правовим актом, який містить затверджені бюджетні асигну-
вання (бюджетні призначення) та їх місячний розподіл й інші показники, що 
визначаються на основі нормативів, є лімітна довідка, яка одночасно є підста-
вою для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигну-
вань. 

Бюджетні установи у визначений законодавством термін складають і пода-
ють на затвердження головному розпоряднику індивідуальний кошторис за 
встановленою формою, який діє протягом фінансового року. Щомісячно та після 
закінчення року бюджетні установи зобов'язані звітуватися про виконання 
кошторису перед органом вищого рівня та перед органами державного казна-
чейства. Доходи та видатки у кошторисі групуються за однорідними ознаками 
з метою забезпечення зіставлення бюджетних показників. При цьому при скла-
данні кошторису бюджетні установи керуються не лише нормативами видатків, 
але й контрольними цифрами, доведеними органом вищого рівня, тобто скла-
дання кошторису видатків бюджетної установи починається після отримання 
від відповідного органу повідомлення про бюджетні асигнування, яке містить 
цифри, на які й орієнтується бюджетна установа. До кошторису додаються 
розрахунки, що конкретизують напрями використання бюджетних коштів. 

Видаткова частина кошторису бюджетної установи складається відповідно 
до економічної класифікації видатків та включає в себе поточні і капітальні 
видатки бюджетної установи. Основними статтями поточних видатків кошто-
рису є: оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на оплату 
праці (відрахування до соціальних фондів), придбання предметів постачання і 
витратних матеріалів, витрати на відрядження, оплата транспортних послуг, 
оплата послуг зв'язку, оплата комунальних послуг, трансферти населенню тощо. 
Статті капітальних видатків кошторису містять: придбання обладнання і пред-
метів довготривалого користування, капітальне будівництво, капітальний ре-
монт. 

Кошторис складається зі статей, кожна з яких вміщує однорідну групу 
видатків, що мають суворо обов'язковий характер, і не підлягає змінам, оскільки 
відповідно до них розподіляються бюджетні призначення, затверджені зако-
ном про Державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет [4, 353]. 

Обсяг бюджетних асигнувань у кошторисі засновується на показниках, що 
характеризують кількісні параметри діяльності установ (оперативно-сітьові 
показники) та на нормативах видатків у розрахунку на певний кількісний 
показник [4, 353]. 

При складанні кошторисів, зокрема у медичних установах, користуються 
нормами витрат за кожною статтею, що забезпечує однаковий рівень задово-
лення однотипних потреб бюджетних установ. Правове закріплення складу 
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видатків по статтях кошторису сприяє реалізації одного з основних принципів 
бюджетного фінансування — цільового використання коштів. Так, за статтею 
видатків «Заробітна плата» основою для складання кошторису є штатний роз-
пис та тарифна сітка, юридичний зміст яких полягає в тому, що вони визнача-
ють кількість, склад персоналу медичної установи залежно від його виду, вста-
новлені чинним законодавством розміри оплати праці окремих медичних пра-
цівників. За статтями «Продукти харчування» і «Медикаменти та перев'язу-
вальні матеріали» особливо важливо звернути увагу на визначення кількості 
днів функціонування одного лікарняного ліжка на рік та на норми диферен-
ційованих видатків. 

Ефективність діяльності медичних закладів значною мірою залежить від 
оснащення їх сучасним лікувальним і діагностичним обладнанням. Видатки за 
статтями «Обладнання та інвентар» і «М'який інвентар та обмундирування» 
не мають постійного характеру, а плануються лише у разі потреби, виходячи з 
натуральних норм оснащення на одне ліжко з урахуванням спеціалізації та на 
один кабінет у поліклініці. При визначенні видатків за статтею «Капітальний 
ремонт» виходять із грошових нормативів на один кубічний метр приміщення. 

Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники вищого рівня скла-
дають на підставі індивідуальних кошторисів кожної бюджетної установи і 
планів їх асигнувань зведені кошториси. 

Підставою для здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів є 
платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та документи, які 
підтверджують цільове спрямування коштів (рахунки-фактури, накладні, то-
варно-транспортні накладні, акти виконаних робіт тощо). 

Фінансово-правові відносини за кошторисно-бюджетного фінансування ви-
никають з моменту затвердження кошторису бюджетної установи розпорядни-
ком бюджетних коштів вищого рівня. У цьому полягає правове значення кош-
торису як індивідуального фінансово-планового акта, спрямованого на вико-
нання правових норм, що конкретизує їх у розрізі відповідних правовідносин. 

Звітуючи про виконання загального фонду кошторису бюджетної установи, 
розпорядники бюджетних коштів повинні також відображати показники ви-
датків за економічною класифікацією, на підставі яких визначається сума до-
ходів на наступний рік за кожним джерелом надходження з урахуванням на-
прямів роботи установи [5]. 

У 1995 році в Україні запроваджено казначейську систему виконання бюд-
жетів, коли видаткова частина бюджету виконується через перерахування 
коштів з казначейського рахунка Державного казначейства на рахунки розпо-
рядників бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства. 

За казначейської форми виконання бюджету органи Державного казначей-
ства України здійснюють: операції з коштами державного бюджету; розрахун-
ково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контроль бюд-
жетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийняття зобов'язань, 
проведення платежів; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності 
про виконання державного бюджету [2, 183]. 
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Завдяки казначейській системі виконання бюджету кошти бюджетів усіх 
рівнів зведено на одному рахунку, який відкривають на ім'я органів Держав-
ного казначейства в установах уповноважених банків. Нормативне регулюван-
ня єдиного казначейського рахунку здійснюється відповідно до норм Поло-
ження про єдиний казначейський рахунок, затвердженого наказом Державно-
го казначейства України від 26 лютого 2002 року [6]. 

Таким чином, фінансування бюджетних установ відбувається на основі кош-
торису, який є фінансово-плановим актом, затвердженим у порядку та формі, 
установлених правовими нормами, де зазначається сума коштів, що має на-
дійти протягом календарного року для поточної діяльності і розвитку із вка-
зівкою на джерела доходів, цільове спрямування коштів з постатейним і по-
квартальним їх розподілом. 

З урахуванням викладеного вище, видається за доцільне навести авторське 
визначення такої фінансово-правової категорії, як «кошторисно-бюджетне фінан-
сування» . На думку автора, це сукупність урегульованих нормами права фінан-
сових відносин щодо розподілу, відпуску та використання коштів централізо-
ваного грошового фонду держави, які реалізуються через безповоротне і безоп-
латне надання бюджетних коштів установам (підприємствам, організаціям) на 
цілі, передбачені їхніми кошторисами доходів та видатків, і на здійснення 
заходів, зазначених у бюджеті. 

Кошторисно-бюджетне фінансування передбачає встановлення критеріїв 
розподілу коштів і напрямів використання фінансових ресурсів, а також виз-
начення оптимальних обсягів фінансування видатків для кожного суб'єкта, 
що утримується за рахунок бюджетних коштів. 

На сьогодні джерелами фінансування державних і місцевих видатків є кошти: 
державного і місцевих бюджетів, які здійснюються на основі закону чи спе-
ціально прийнятих рішень органів місцевої влади; державні (місцеві) цільові 
фонди; галузі економіки — власні кошти підприємств, установ, організацій 
[1, 364]. Н. І. Хімічева та О. В. Покачалова звертають увагу, що останнім ча-
сом при формуванні коштів, необхідних для фінансування державних і місце-
вих видатків, посилюється значення залучених та позичених коштів, а також 
іноземних інвестицій та позабюджетних доходів, отриманих бюджетними ус-
тановами від здійснення своєї діяльності. Хоча, на думку автора цієї статті, 
така теза є достатньо дискусійною, про що піде мова у подальших публікаціях. 
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У статті здійснено аналіз процесу кошторисно-бюджетного фінансування бюджетних видатків, 

який дозволив запропонувати авторське визначення поняття «кошторисно-бюджетне фінансу-
вання», яке, на відміну від традиційних визначень, передбачає не лише відпуск коштів з бюдже-
ту на основі кошторисів, а враховує сукупність урегульованих нормами права фінансових відно-
син щодо розподілу, відпуску та використання бюджетних фінансових ресурсів. 
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Аннотация 
Солдатенко О. В. К вопросу смтено-бюджетного финансирования. — Статья. 
Осуществленный в статье анализ процесса сметно-бюджетного финансирования бюджетных 

расходов позволил предложить авторское определение понятия «сметно-бюджетное финансирова-
ние», которое отличается от традиционных определений тем, что учитывает не только отпуск де-
нежных средств бюджетным учреждениям, а всю систему урегулированных нормами права финан-
совых отношений по поводу распределения, отпуска и использования бюджетных ресурсов. 

Ключевые слова: финансово-правовые институты, бюджетные средства, финансовые ресурсы, 
сметно-бюджетное финансирование. 

Summary 
Soldatenko O. V. To the Question of Estimate-Budgetary Financing. — Article. 
The analysis of process of the estimate-budgetary f inancing of budgetary charges, which allowed 

to offer the author decision of concept supplying of facilit ies the «estimate-budgetary financing» 
which, unlike tradit ional decisions, foresees not only spendings f rom a budget on the basis of estimates 
and takes into account the aggregate of well-regulated the norms of r ight for financial relations in 
relation to dis tr ibut ing, supplying and use of budgetary financial resources is carried out in the 
article. 
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РЕЧОВІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНІ ІПОТЕЧНІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

Правова конструкція іпотеки поєднує в собі речові та зобов'язальні право-
відносини. Тривала дискусія в науці стосовно характеру іпотеки, рішуче відсто-
ювання найавторитетнішими сучасними російськими вченими-цивілістами зо-
бов'язального характеру іпотеки обумовлені переважно тим, що іпотека не 
досліджувалась в аспекті правовідносин, що не дало змоги виявити у правовій 
конструкції іпотеки речові та зобов'язальні правовідносини. Позиція сучасних 
російських науковців обумовлена також радянським спадком: радянське ци-
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