
 



2 
 

 

 

 

 

Над виданням працювали: 
 
Вікторія СУСАНІНА, заступник міського голови 
Івано-Франківська, начальник фінансового управління 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 
 
Юрій СТЕФАНЧУК, виконавчий директор Івано-
Франківського регіонального відділення ВАОМС 
«Асоціація міст України» 
 
Людмила СИНОВЕРСЬКА, заступник начальника 
управління – начальник відділу планування та аналізу 
бюджету фінансового управління виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради 
 
Ігор ЖИГАЙЛО, начальник відділу програмування та 
комп’ютерного забезпечення фінансового управління 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 
 
Ігор КРАВЧУК, керівник ГО «Громадський формат» 
 
Андрій ДЕРКАЧ, експерт з юридичних питань Івано-
Франківського регіонального відділення ВАОМС 
«Асоціація міст України» 
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ПЕРЕДМОВА 

Програмно-цільовий метод – це метод управління 

бюджетними коштами для досягнення конкретних 

результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням 

оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 

всіх стадіях бюджетного процесу. Розподіл фінансових 

ресурсів за допомогою програмно-цільового методу (далі 

– ПЦМ) є комплексним підходом, що передбачає 

довготермінову стратегію якісного використання коштів. 

Застосування ПЦМ, забезпечення фінансової прозорості 

загалом є добрим підґрунтям для належного врядування, 

а відтак підвищує довіру громадян до влади. 

Громадська організація «Громадський формат» 

спільно із Івано-Франківським регіональним відділенням 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» та в інтересах Івано-Франківської 

міської ради реалізують проект «Підтримка фінансової 

прозорості та належного врядування в Івано-Франківській 

міській раді» в межах проекту «Партисипативна 

демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в 

Україні», фінансованого МЗС Норвегії. 

Проектом передбачено роботу з головними 

розпорядниками коштів упродовж трьох тренінгів для 

двох окремих груп. Під час тренінгів охоплено весь процес 

роботи з ПЦМ, розпочинаючи із законодавчої бази і 

завершуючи звітуванням, оскільки саме головні 

розпорядники коштів звітують за показниками, 
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передбаченими у законодавстві. Підвищення бюджетної 

грамотності – основне завдання проекту. В рамках проекту 

створено Логістичний центр на базі Івано-Франківського 

регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України», 

розроблено та запущено веб-сторінку Логістичного центру 

з інформацією про програмно-цільовий метод, 

надруковано та розповсюджено інформаційну брошуру 

«Програмно-цільовий метод. Поняття та застосування». 

Міський голова Івано-

Франківська Руслан 

Марцінків підкреслив: 

«Відкриті дані – це 

норма для європейських 

країн. І дуже важливо, 

що Івано-Франківськ 

став одним із перших 

міст в Україні, де стали 

доступними для загалу 

і проекти рішень, і 

чимало іншої інформації. На сайті виконавчого комітету 

є понад 30 електронних сервісів, де можна отримати 

інформацію. Проект «Підтримка фінансової прозорості 

та належного врядування в Івано-Франківській міській 

раді» дасть можливість зробити інформацію ще 

доступнішою для громади міста. Це дуже корисна 

ініціатива. І дякуємо МЗС Норвегії за можливість 

впроваджувати її». 
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Заступник міського 

голови Івано-

Франківська, начальник 

фінансового управління 

виконавчого комітету 

Івано-Франківської 

міської ради Вікторія 

Сусаніна наголосила на 

значенні впровадження 

проекту: «При 

використанні 

традиційних методів формування бюджету увагу 

зосереджують саме на фактично використаних 

фінансових ресурсах. Натомість сьогодні ж постає 

питання ефективного використання коштів, тобто, що 

отримає житель міста за ті гроші, що витрачає. 

Забезпечення прозорості витрачання бюджетних 

коштів можливе завдяки плануванню бюджету за 

цільовими програмами, які є чіткими, конкретними та 

доступними для жителів міста, відображають напрям 

роботи розпорядників коштів міського бюджету. Для 

забезпечення належного рівня роботи наших 

розпорядників з огляду на запровадження програмно-

цільового методу (ПЦМ) у бюджетному процесі дуже 

важливим є впровадження цього проекту «Підтримка 

фінансової прозорості та належного врядування в Івано-

Франківській міській раді». 
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30 травня 2018 року на 

базі Івано-Франківського 

регіонального відділення 

Асоціації міст України 

запрацював 

Логістичний центр. 

Юрій Стефанчук, 

виконавчий директор 

Івано-Франківського 

регіонального відділення 

Асоціації міст України, 

зазначив, що в ньому 

надаватимуться інформаційно-консультаційні послуги 

щодо впровадження програмно-цільового методу. Також 

експерти Івано-Франківського регіонального відділення 

ВАОМС «Асоціація міст України» консультуватимуть 

фахівців з питань формування бюджетних запитів, 

ефективного формування бюджетних програм, розробки 

місцевих цільових програм. Жителі міста матимуть 

можливість дізнатися про формування бюджету Івано-

Франківська, звітність головних розпорядників коштів, 

використання бюджетних коштів і бюджетні 

надходження на будь-якому етапі. 
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В ході реалізації Проекту проведено анкетне 

опитування. Його метою є вивчення рівня сприйняття та 

обізнаності учасників щодо програмно-цільового методу 

бюджетування, досвіду підготовки та виконання 

бюджетних програм за ПЦМ. 

 

 

 

70 % респондентів позитивно оцінюють запровадження 

ПЦМ в бюджетному процесі. 
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26% респондентів не мали досвіду роботи з ПЦМ, оскільки 

сільські ради Хриплина, Угорників, Микитинців, Вовчинців, 

Крихівців, входять до складу Івано-Франківської міської 

ради і не мають прямих міжбюджетних відносин з 

державним бюджетом. 
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 За результатами проекту усі респонденти 

підвищили знання щодо інструментів ПЦМ та отримали 

навчальні посібники. Важливою складовою проекту є 

аналіз планування та виконання програм Івано-

Франківської міської ради, їх відкритість, адже кожна із них 

складається з певним цільовим призначенням або 

підсиленням делегованих повноважень. Аналіз і оцінка 

програм стає своєрідним звітом про життєво важливі 

результати розвитку міста, включаючи якісні, кількісні та 

довгострокові наслідки. Ключовим фактором є доступність 

мешканців до дохідної та видаткової частини бюджету, що 

сприяє глибокому розумінню стратегічного розвитку міста, 

а як наслідок зацікавлення жителів до процесу 

бюджетотворення та виконання програм зокрема. Це 

дозволить створити оптимальний бюджетний клімат з 
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попитом і пропозиціями органу місцевого самоврядування 

та громадськості. Хід реалізації проекту було висвітлено у 

відкритих джерелах. 

Яка мета запровадження програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі на місцевому рівні? 

Проведення децентралізації в Україні, розпочате з 

прийняттям Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні (розпорядження КМУ від 01.04.2014 №333-р), 

одним з основних напрямків змін передбачає створення 

органів місцевого самоврядування, які надаватимуть якісні 

послуги населенню та забезпечення їх відповідним 

фінансовим ресурсом. 

Реформа міжбюджетних відносин, запроваджена з 

прийняттям змін до Бюджетного кодексу України у грудні 

2014 року, забезпечила реалізацію реальних кроків щодо 

перерозподілу фінансового ресурсу на користь місцевих 

органів влади, децентралізації системи міжбюджетних 

відносин. 

За наявності у своєму розпорядженні значних 

фінансових ресурсів, перед місцевими органами влади 

постає важливе завдання – максимально ефективне їх 

використання, за умови забезпечення при цьому прямого 

взаємозв’язку між розподілом коштів і фактичними 

результатами їх використання відповідно до визначених 

пріоритетів розвитку громади. 
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Вирішення цього завдання можна досягти при 

застосуванні програмно-цільового методу. Використання 

ПЦМ дозволяє забезпечити планування бюджету на 

середньострокову перспективу, перехід від утримання 

бюджетних установ до надання послуг високої якості 

населенню, оптимальне використання бюджетних коштів, 

досягнення в результаті значного економічного і 

соціального ефекту, підвищення обізнаності громадськості 

щодо ефективності витрачання коштів бюджету 

територіальної громади та рівня задоволення споживачів 

суспільних та гарантованих соціальних послуг. 

Законодавчою підставою для запровадження ПЦМ як 

на державному, так і місцевому рівнях є нова редакція 

Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), стаття 20 

«Застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі». На рівні місцевих бюджетів ПЦМ застосовується 

за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

відповідних місцевих рад. 

У рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин 

у грудні 2014 р.  внесено зміни до Кодексу, якими 

передбачено, що ПЦМ у бюджетному процесі на рівні 

місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з 

державним бюджетом, застосовується, починаючи із 

складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік (п. 18 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»). 
 

Які складові належать до програмно-цільового 

методу? 
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Метою запровадження ПЦМ є встановлення 

безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних 

коштів та результатами їх використання. 

До особливих складових ПЦМ належать: 

- Бюджетні програми – це сукупність заходів, 

спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 

очікуваного результату, визначення та реалізацію яких 

здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до 

покладених на нього функцій (стаття 2 Кодексу). 

Бюджетні програми визначаються головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

Типові переліки бюджетних програм у розрізі галузей 

бюджетної сфери затверджені спільними наказами 

Міністерства фінансів України та галузевих міністерств. 

- Відповідальні виконавці – визначаються головним 

розпорядником бюджетних коштів за погодженням з 

місцевим фінансовим органом. 

Відповідальні виконавці забезпечують цільове та 

ефективне використання бюджетних коштів протягом 

усього терміну реалізації відповідних бюджетних програм 

у межах визначених бюджетних призначень. 

- Паспорти бюджетних програм – це документи, що 

визначають мету, завдання, відповідальних виконавців, 

результативні показники та інші характеристики 

бюджетної програми відповідно до бюджетного 

призначення, встановленого рішенням про місцевий 

бюджет. 

Паспорти бюджетних програм розробляються 

головними розпорядниками коштів, які забезпечують 
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своєчасність їх затвердження, відповідають за 

достовірність і повноту інформації, що в них міститься, та 

складають звіти про їх виконання. 

- Результативні показники, які використовуються для 

оцінки ефективності бюджетної програми. 
 

Про що йде мова, коли говоримо про результативні 

показники бюджетної програми? 

Результативні показники включають кількісні та якісні 

показники, які визначають результат виконання 

бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, 

ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань 

бюджетної програми. 

У вітчизняній практиці використовують чотири групи 

результативних показників, а саме: 

  показники витрат – це показники, що 

визначають обсяги та структуру ресурсів, які 

забезпечують виконання бюджетної програми та 

характеризують структуру витрат бюджетної 

програми; 

  показники продукту використовуються для 

оцінки досягнення поставленої мети. Показниками 

продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, 

наданих послуг чи виконаних робіт на виконання 

бюджетної програми, кількість користувачів товарів 

(робіт, послуг) тощо; 

 показники ефективності – залежно від 

завдань, виконання яких забезпечує реалізацію 

бюджетної програми, можуть визначатись як 
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витрати ресурсів на одиницю показника продукту 

(економність), відношення максимальної кількості 

вироблених товарів (виконаних робіт, наданих 

послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів 

(продуктивність), досягнення визначеного 

результату (результативність); 

 показники якості – є сукупністю 

властивостей, які характеризують досягнуті 

результати якості створеного продукту, що 

задовольняють споживача відповідно до їх 

призначення, та відображають послаблення 

негативних чи посилення позитивних тенденцій у 

наданні послуг (виробленні товарів, виконанні 

робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної 

програми. 
 

Які інструменти повинні забезпечити ефективність 

використання ПЦМ? 

Складовими ПЦМ, які дозволяють своєчасно 

попередити можливі проблеми, пов’язані з виконанням 

бюджету, та розробити заходи для покращення якості 

надання суспільних послуг й підвищення ефективності 

видатків місцевих бюджетів, є моніторинг та оцінка 

ефективності виконання бюджетних програм. 

Моніторинг надає можливість на систематичній 

основі відслідковувати хід виконання програми, 

результати діяльності розпорядника бюджетних коштів, 

якість надання бюджетних послуг. 
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Дані, отримані у ході моніторингу, є основою для 

здійснення оцінки ефективності бюджетної програми, яка 

передбачає: 

 аналіз відповідності поставлених завдань 

меті бюджетної програми; 

 аналіз відповідності результативних 

показників поставленим завданням та меті 

бюджетної програми; 

 визначення причини неефективного чи 

недостатньо ефективного виконання бюджетної 

програми; 

 підготовку пропозицій щодо зміни напрямів 

спрямування бюджетних коштів з метою 

досягнення максимального ефекту від їх 

використання; 

 аналіз доцільності реалізації бюджетної 

програми в наступних бюджетних періодах або її 

припинення. 

Оцінка ефективності бюджетної програми є 

ефективним інструментом аналізу, який дозволяє: 

 відійти від практики фінансування за 

принципом утримання бюджетних установ до 

практики, орієнтованої на забезпечення 

оптимального співвідношення бюджетних видатків 

із досягнутими результатами; 

 покращити структуру бюджетної програми як 

у ході її реалізації (наприклад, уточнивши завдання 
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програми, показники тощо), так і на стадії 

планування програми на наступний бюджетний 

період; 

 підвищити прозорість бюджетного процесу 

шляхом інформування громадськості про 

результати оцінки бюджетних програм. 

Враховуючи те, що на рівні місцевих бюджетів одна 

програма може виконуватися різними розпорядниками 

коштів, Міністерство фінансів розробило Методику 

здійснення порівняльного аналізу ефективності 

бюджетних програм, які виконуються розпорядниками 

коштів місцевих бюджетів. Така методика дає можливість 

співставити ефективність використання коштів різними 

розпорядниками за однією бюджетною програмою. 

При цьому, аналіз бюджетної програми базується на 

основі середніх індексів виконання результативних 

показників бюджетної програми. Для їх розрахунку 

використовуються показники ефективності та якості (разом 

по загальному та спеціальному фондах), що 

характеризують виконання бюджетної програми. 

Результати оцінки ефективності бюджетних програм 

є підставою для прийняття управлінських рішень, зокрема: 

 внесення в установленому порядку змін до 

бюджетних призначень поточного бюджетного 

періоду;  

 внесення відповідних пропозицій до проекту 

бюджету на плановий бюджетний період та до 
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прогнозу бюджету на наступні за плановим два 

бюджетні періоди; 

 внесення пропозицій, включаючи зупинення 

реалізації відповідних бюджетних програм, у 

випадку невикористання коштів або неефективного 

використання коштів. 
 

Які основні відмінності між традиційним 

(постатейним) методом формування та виконання 

місцевих бюджетів та ПЦМ? 

При постатейному методі: 

 планування бюджету на короткострокову 

перспективу; 

 утримання бюджетних установ; 

 постатейний аналіз стану виконання 

бюджету. 

При використанні ПЦМ: 

 планування місцевих бюджетів на 

середньострокову перспективу; 

 перехід від утримання бюджетних установ до 

надання послуг високої якості населенню; 

 оптимальне використання бюджетних коштів, 

досягнення значного економічного і соціального 

ефекту; 

 гнучкість у прийнятті управлінських рішень; 

 посилення відповідальності розпорядників 

бюджетних коштів за досягнення кінцевого 

результату; 
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 підвищення обізнаності громадськості щодо 

ефективності витрачання коштів бюджету 

територіальної громади та рівня задоволення 

споживачів суспільних та гарантованих соціальних 

послуг. 
 

Які вимоги до оформлення і змісту міських 

програм? 

Місцеві програми соціально-економічного та 

культурного розвитку – комплекс цілей та завдань, 

показників соціально-економічного розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці, запланованих 

заходів для їх досягнення і реалізації (Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»). Їх 

регламентація закріплена законодавчо. 

Щодо бюджетних програм місцевих бюджетів, то 

відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України 

«Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на 

досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного 

результату, визначення та реалізацію яких здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених 

на нього функцій». Бюджетні програми формуються в ході 

формування бюджету на відповідний рік згідно вимог, 

встановлених нормативними документами Міністерства 

фінансів України. 
 

За якими бюджетними програмами не складаються 

паспорти бюджетних програм? 
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Паспорти бюджетних програм не складаються за 

бюджетними програмами: 

 які створюються протягом року за рахунок коштів 

резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до 

бюджету; 

 з відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості 

конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід 

держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи 

юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і 

службових осіб; 

 з перерахування міжбюджетних трансфертів. 

(пункт 2.1 Правил складання паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. 

№ 836). 
 

Чи можна здійснювати капітальні видатки за 

рахунок медичної субвенції? 

 Капітальні видатки можуть здійснюватися за рахунок 

медичної субвенції тільки за умови забезпечення у 

повному обсязі потреби у поточних видатках на 

бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за 

умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості 

за захищеними видатками закладів охорони здоров’я. 
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Чи подаються звіти про виконання бюджетних 

програм до Казначейства? 

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» затверджено, що звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм подаються головними 

розпорядниками бюджетних коштів до місцевих 

фінансових органів у паперовому та електронному вигляді 

у терміни, визначені для подання зведеної річної 

фінансової та бюджетної  звітності. 
 

За деякими бюджетними програмами у типових 

переліках бюджетних програм не визначено мету, 

завдання та результативні показники. Що робити у 

такому випадку? 

У Правилах складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (Наказ 

міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836) 

визначено, що паспорт бюджетної програми містить 

інформацію про відповідального виконавця, мету 

бюджетної програми, завдання, результативні показники й 

інші характеристики бюджетної програми згідно з 

бюджетними призначеннями, встановленими рішенням 

про місцевий бюджет на відповідний місцевий період. 

Паспорти бюджетних програм складають усі головні 

розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною 

програмою.  Головний розпорядник, який отримав 

асигнування на виконання бюджетної програми, за якою 

не визначено мету, завдання та результативні показники, 
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повинен самостійно визначити вище перелічені елементи 

такої бюджетної програми. Вони повинні бути 

конкретними та чіткими, формуватися із урахуванням 

стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких 

спрямована бюджетна програма. 
 

Чи може розпорядник коштів нижчого рівня бути 

відповідальним виконавцем за реалізацію окремої 

підпрограми бюджетної програми? 

Наказом Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» затверджена Інструкція про статус та 

особливості участі у бюджетному процесі відповідальних 

виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів. 

Інструкцією визначено, що «Відповідальний 

виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує 

виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі 

головного розпорядника, є юридичною особою, має 

окремий рахунок та бухгалтерський баланс. 

Відповідальними виконавцями можуть бути: 

головний розпорядник - за бюджетними програмами, 

виконання яких забезпечується його апаратом; 

розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня 

(далі - розпорядники коштів нижчого рівня), які 

відповідають за виконання бюджетних програм у системі 

головного розпорядника. 

За бюджетними програмами, які поділяються на 

підпрограми, відповідальним виконавцем є головний 
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розпорядник, якому у рішенні про місцевий бюджет 

встановлюються бюджетні призначення». 
 

Чи може бути у бюджетній програмі декілька 

відповідальних виконавців? 

Ні, у бюджетній програмі може бути визначений 

тільки один відповідальний виконавець. Згідно з 

Інструкцією про статус та особливості участі у бюджетному 

процесі відповідальних виконавців бюджетних програм 

місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів» 

відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує 

та/або координує виконання однієї чи низки бюджетних 

програм у системі головного розпорядника, є юридичною 

особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс. 

Тобто, виконавців бюджетної програми може бути багато 

– це всі розпорядники нижчого рівня та одержувачі 

бюджетних коштів, проте забезпечувати та координувати 

виконання бюджетної програми може тільки та установа, 

яка має відповідні повноваження (визначені Бюджетним 

кодексом України) щодо організації бюджетного процесу 

всіма виконавцями бюджетної програми. 
 

Постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 

передбачено, що кошториси складаються за 

бюджетними програмами. А як бути з підпрограмами? 

Як, наприклад, щодо соціального захисту в окремих 
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програмах передбачено по 9 підпрограм? Чи потрібно 

робити кошториси з усіх підпрограм? 

Місцеві фінансові органи доводять до головних 

розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих 

бюджетів, які є підставою для затвердження в 

установленому порядку кошторисів, планів асигнувань 

загального фонду місцевих бюджетів (за винятком 

надання кредитів з державного бюджету), планів надання 

кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів 

спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком 

власних надходжень бюджетних установ та відповідних 

видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів 

використання бюджетних коштів одержувачами 

бюджетних коштів (наказ Міністерства фінансів України від 

23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів»). 

Розпис місцевого бюджету повинен відповідати 

встановленим бюджетним призначенням. Тому, якщо 

бюджетна програма поділяється на підпрограми, 

кошториси складаються за кожною підпрограмою. 
 

Чи обов’язковим є завдання в бюджетних 

програмах «Здійснення заходів з енергозбереження» та 

«Забезпечення збереження енергоресурсів», чи 

програму можна затверджувати без такого завдання? 

У пункті 29 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві 

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних 

місцевих рад включають до програм енергозбереження 

показники скорочення головними розпорядниками 
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бюджетних коштів обсягів споживання комунальних 

послуг та енергоносії за рахунок здійснення 

енергозберігаючих заходів у межах надходжень 

відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу. 

За умови планування та здійснення відповідних 

видатків за бюджетною програмою/підпрограмою, 

бажано включати до неї завдання із збереження 

енергоресурсів. Однак остаточне рішення щодо включення 

до бюджетної програми зазначених завдань приймає 

головний розпорядник бюджетних коштів. 
 

Паспорт бюджетної програми ще не затверджено, а 

у рішення про місцевий бюджет вже внесено зміни. Як 

затверджувати такий паспорт: зі змінами, чи без? 

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» затверджені «Правила складання 

паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання». 

Правилами визначено – «Якщо до рішення про місцевий 

бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації 

та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не 

затверджено, паспорт зазначеної програми 

затверджується на підставі показників, встановлених 

рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених 

змін». Такий паспорт затверджується спільним наказом 

головного розпорядника та фіноргану протягом 45 від дня 

набрання чинності рішенням про місцевий бюджет. 

Що може бути джерелом інформації в показнику 

продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та 
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показнику ефективності «середні видатки на придбання 

одиниці обладнання, тис. грн.»? 

Джерелом інформації для планування показника 

продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 

Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до 

річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, 

наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому 

відображена кількість придбаного обладнання. Показник 

ефективності «середні видатки на придбання одиниці 

обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку 

цього показника необхідно загальну суму коштів на 

придбання обладнання, відображену або у додатку до 

річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані 

асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на 

кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про 

прийняття устаткування або до інших даних 

бухгалтерського обліку. 
 

Паспорти бюджетних програм, якщо до них 

вносяться зміни, затверджуються розпорядженням 

протягом 14 календарних чи робочих днів? 

 Паспорти бюджетних програм головного 

розпорядника затверджуються спільним наказом 

головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від 

набрання чинності рішення про місцевий бюджет, а у 

випадках, визначених абзацами третім – сьомим пункту 

1.3 Правил складання паспортів бюджетних програм – 

протягом двох тижнів після настання відповідних 

випадків. Якщо згідно з нормативно-правовими актами 

головний розпорядник ухвалює свої рішення у іншій формі 
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ніж наказ (наприклад, розпорядження), паспорт 

бюджетної програми затверджується одночасно 

відповідним розпорядчим документом головного 

розпорядника і наказом фіноргану (наказ Міністерства 

фінансів України. 
 

Відповідно до правил складання паспортів, зміни 

до паспорта вносять не частіше одного разу на квартал. 

Але майже щомісячно проводиться сесія (зміни до 

річного чи до помісячного розписів); внесення змін до 

помісячного розпису (зміни до паспорта у півріччі); 

щомісячного плану по 03 фонду (натуральна форма – 

зміни до паспорта спеціального фонду)… Виходячи з 

цього, за квартал зміни до паспорта проводяться більше 

одного разу. Як виходити з цього положення? 

 Відповідно до Правил складання паспортів 

бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів» (втратив чинність наказ 

МФУ від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення 

експерименту із запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів») – 

«Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться 

протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у 

новій редакції у порядку, встановленому для складання 

паспортів бюджетних програм, у разі: 

- прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на 

відповідний бюджетний період, які призводять до зміни 
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інформації та показників, затверджених у паспортах 

бюджетних програм; 

- зміни інформації та зміни показників, затверджених 

у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні 

яких з об’єктиви причин виникла в процесі виконання 

бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної 

програми; 

- передачі бюджетних призначень від одного 

головного розпорядника до іншого; 

- передачі нерозподілених бюджетних призначень на 

визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між 

головними розпорядниками; 

- перерозподілу видатків за бюджетними 

програмами у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених головному розпоряднику; 

- перерозподілу видатків за підпрограмами у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

на виконання бюджетної програми; 

- прийняття відповідних рішень щодо внесення змін 

до чинних порядків використання бюджетних коштів, які 

призводять до зміни інформації та показників, 

затверджених у паспортах бюджетних програм; 

- внесення змін до розпису місцевого бюджету, які 

призводять до зміни результативних показників 

бюджетної програми (підпрограми); 

- внесення змін до спеціального фонду кошторису 

бюджетної установи в частині власних надходжень 

бюджетних установ, що призводять до виникнення нових 

завдань бюджетної програми (підпрограми». 
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Отже, зміни до паспортів бюджетних програм мають 

бути затверджені протягом двох тижнів після настання 

відповідних випадків. 
 

Яку відповідальність несе фінорган, який погоджує 

паспорти бюджетних програм, якщо результативні 

показники головний розпорядник у паспорті відобразить 

неправильні, які не відповідають джерелам інформації, 

або джерела вказані не в повному обсязі, як у 

показниках ефективності? 

Місцевий фінансовий орган здійснює загальну 

організацію та управління виконання місцевого бюджету, 

координує діяльність учасників бюджетного процесу на 

місцевому рівні з питань виконання бюджету. 

Головний розпорядник бюджетних коштів несе повну 

відповідальність за паспорти бюджетних програм тому, що 

він розробляє та затверджує паспорти бюджетних 

програм, забезпечуючи своєчасність їх затвердження, 

достовірність і повноту інформації, що в них міститься. 

Відповідає за підтвердження результативних показників 

бюджетних програм офіційною державною статистичною, 

фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського 

статистичного та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, запровадження форми 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для 

збору такої інформації. (стаття 22 БКУ). 
 

Яку відповідальність несе фінорган за несвоєчасне 

подання або неподання головним розпорядником звітів 

про виконання паспортів бюджетних програм і які дії 
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повинен здійснити, якщо звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм головним розпорядником надані 

неправильно? 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України 

головний розпорядник бюджетних коштів  складає звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм, здійснює 

аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі), при цьому забезпечуючи підтвердження 

результативних показників бюджетних програм офіційною 

державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, 

даними бухгалтерського, статистичного та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 

запровадження форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку для збору такої інформації. 

Включення недостовірних даних до звітів про 

виконання паспортів бюджетних програм, а також 

порушення порядку та термінів подання таких звітів є 

порушенням бюджетного законодавства (стаття 116 БКУ). 

Заходи впливу за такі порушення бюджетного 

законодавства визначені у статті 117 Бюджетного кодексу 

України. 
 

Чи можна вказувати, як джерело інформації у 

пункті 10 паспорта бюджетної програми лише 

бюджетний запит? 

У графі «Джерело інформації» зазначаються 

найменування офіційної державної, статистичної, 

фінансової та іншої звітності, що ведуться головним 

розпорядником, інших видів джерел інформації, які 
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підтверджують достовірність результативних показників 

бюджетних програм. При цьому, для показників 

ефективності та якості, для визначення яких 

використовуються кілька показників, мають наводитись 

джерела інформації щодо кожного з них. Тому сам 

бюджетний запит не може бути джерелом інформації. 
 

Наказом Міністерства фінансів України від 1 жовтня 

2010 року № 1147 затверджено Типовий перелік 

бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне 

управління». Питання по КТКВК 010116, по спеціальному 

фонду (капітальні видатки) потрібно здійснити 

капітальний ремонт адміністративного приміщення. Які 

результативні показники застосовувати, якщо показники 

на капітальний ремонт в наказі відсутні? Те саме 

стосується, наприклад, і освіти. Для прикладу, необхідно 

провести ремонт школи по КТКВК 070201. 

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 

р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку 

результативних показників бюджетних програм для 

місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 

10.09.2015 № 765) затверджені завдання та результативні 

показники, які можуть бути включені до будь-якої 

бюджетної програми/підпрограми (за умови планування 

та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною 

програмою/підпрограмою). Маються на увазі такі 

завдання як: здійснення заходів/реалізація проектів з 

енергозбереження; придбання обладнання і предметів 
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довгострокового користування; проведення капітального 

ремонту. 

Крім того, в усіх наказах про затвердження Типових 

переліків бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів, в тому 

числі і по галузі «Державне управління» і по галузі 

«Освіта», затверджено, що «При складанні бюджетних 

програм перелік завдань та результативних показників 

може бути уточнений і розширений». Тому є можливість 

самостійно сформувати завдання для будь-якої бюджетної 

програми та визначити для нього результативні показники. 
 

Якщо призначення асигнувань в бюджетній 

програмі змінюються з погодженням бюджетної комісії, 

з подальшим винесенням на рішення сесії, чи потрібно 

робити новий паспорт? 

Паспорт бюджетної програми повинен відповідати 

рішенню про місцевий бюджет.  Якщо вносяться зміни до 

рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни 

бюджетних призначень по бюджетній програмі, потрібно 

затверджувати паспорт такої бюджетної програми у новій 

редакції (наказ Міністерства фінансів України 

від  26.08.14 р. № 836 із змінами). 
 

Які обсяги фінансування мають зазначатися у п. 4 

звіту про виконання паспортів бюджетних програм? 

Міністерством фінансів України затверджено наказ 

від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів», яким затверджено вимоги 
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до складання звіту про виконання паспорта бюджетної 

програми. У пункті 4 форми звіту відображаються: 

 заплановані на рік обсяги видатків та надання 

кредитів за бюджетною програмою за звітний період з 

урахуванням змін; 

 обсяги касових видатків та надання кредитів з 

бюджету за звітний період (рік); 

 відхилення обсягів касових видатків та наданих 

кредитів з бюджету від обсягів, затверджених паспортом 

за звітний період (рік). 
 

Чи вносяться зміни до паспортів бюджетних 

програм у разі внесення змін до кошторису бюджетної 

установи в частині власних надходжень без виникнення 

нових завдань? 

Ні, не вносяться. Норма затверджена пунктом 1.10 

Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання наказ Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 № 836. 
 

Де заповнювати кредиторську заборгованість за 

минулий рік із заробітної плати у паспорті бюджетних 

програм? 

Кредиторська заборгованість у паспорті 

відображається у складі основного завдання бюджетної 

програми або може бути виділена в окреме завдання 

програми, при виконанні якої виникла така заборгованість. 
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Чи обов’язкова наявність місцевих (регіональних) 

цільових програм при програмно-цільовому методі 

планування бюджету? 

Наявність місцевих (регіональних) цільових програм 

визначається прийнятими відповідними нормативними 

актами місцевого органу виконавчої влади. 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету у 

поточному році, визначається додатком № 7 до рішення 

про місцевий бюджет. Додатком також затверджується, за 

рахунок коштів яких бюджетних програм будуть 

виконуватися відповідні цільові (регіональні) програми. 

Потім дані цього додатку заносяться до пункту 9 «Перелік 

регіональних цільових програм, які виконуються у складі 

бюджетної програми» Паспорту бюджетної програми. 

Якщо міська рада прийняла бюджет міста на 

наступний рік, але міські цільові програми, які повинні 

виконуватися у складі бюджетних програм, не 

затверджено, чи можна затверджувати паспорти 

бюджетних програм чи слід чекати рішення про 

схвалення цільових програм? Що вказувати в п.9 

Паспорта бюджетної програми в такому разі? 

Бюджетним кодексом України (п.40 ч.1 ст.2) 

визначено, що «паспорт бюджетної програми - документ, 

що визначає мету, завдання, напрями використання 

бюджетних коштів, відповідальних виконавців, 

результативні показники та інші характеристики 

бюджетної програми відповідно до бюджетного 
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призначення, встановленого законом про Державний 

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)». 

Таким чином, паспорт бюджетної програми визначає 

основні опції бюджетної програми, затвердженої 

рішенням про місцевий бюджет. Паспорти бюджетних 

програм затверджуються після прийняття місцевою 

радою рішення про бюджет. 

Щодо регіональних цільових програм, то вони 

формуються на середньо- або довгострокову 

перспективу як сукупність взаємопов’язаних завдань і 

заходів, узгоджених за строками та ресурсним 

забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, 

спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем 

розвитку регіону або окремих галузей економіки. При 

цьому щорічно у бюджеті передбачаються кошти на 

виконання певної частини таких програм. 

Таким чином, показники паспорта бюджетної 

програми повинні чітко відповідати рішенню про 

місцевий бюджет. 

Відсутність цільових програм жодним чином не 

впливає на формування паспортів бюджетних програм. 

Щодо заповнення п.9 паспорту бюджетної програми, 

то там зазначаються діючі регіональні цільові програми, 

затверджені у попередні роки. При затвердженні нових 

цільових програм до паспортів бюджетної програми 

необхідно внести відповідні зміни. 
 

Де в паспорті бюджетної програми відображати 

капітальні витрати (купівля електроплити, заміна вікон 

на металопластикові)? 



36 
 

У «чистому» вигляді капітальні витрати у паспорті 

бюджетної програми не відображаються, оскільки за 

своєю сутністю поняття «капітальні витрати» є 

економічною ознакою проведених видатків. 

Однак, враховуючи важливість таких видатків для 

оцінки ефективності використання бюджетних коштів та 

виконання бюджетних прогарам, головний розпорядник 

бюджетних коштів може прийняти рішення щодо 

включення до паспорту бюджетної програми окремого 

завдання. 

Наказом Міністерства фінансів України від 

27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного 

переліку результативних показників бюджетних програм 

для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів» визначені завдання та результативні 

показники, які можуть бути включені до будь-якої 

бюджетної програми / підпрограми (за умови 

планування та здійснення відповідних видатків за цією 

бюджетною програмою / підпрограмою). 

Наприклад, враховуючи, що придбання електроплити 

можна розглядати в межах заходів з енергозбереження, 

при формуванні у паспорті бюджетної програми можна 

сформувати завдання «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» з відповідними 

результативними показниками.  

Наприклад: 

Показник продукту: кількість одиниць придбаного 

обладнання, од.; 
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Показник ефективності: середні видатки на 

придбання одиниці обладнання, тис грн; 

Показник якості: економія коштів за рік, що виникла 

за результатами впровадження в експлуатацію 

придбаного обладнання, тис грн. 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

відповідно до наказу № 836 складають лише раз на рік? 

Наказом Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» затверджено, що звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм головні розпорядники 

бюджетних коштів подають до фінансових органів у 

терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової 

та бюджетної звітності. Тобто звіт про виконання паспорту 

бюджетної програми складається один раз на рік. 
 

Що потрібно відображати у п.7 Звіту про виконання 

паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, а 

саме: Аналіз стану виконання результативних 

показників? Наведіть, будь ласка, приклад. 

У пункті 7 форми звіту з розподілом за 

підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями 

бюджетної пpогpaми відобpaжaються pезультaтивні 

покaзники, що хapaктеpизують виконaння бюджетної 

пpогpaми (підпрограми) зa звітний пеpіод, здійснюється 

aнaліз стaну їх виконaння з поясненнями pозбіжностей 

(відхилення) між виконaними pезультaтивними 

покaзникaми і тими, що зaтвеpджені пaспоpтом 

бюджетної пpогpaми. Пpи цьому пояснення щодо стaну 
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виконaння покaзників нaдaється зa кожним покaзником 

окpемо. (п.3.5 Пpaвил склaдaння пaспоpтів бюджетних 

пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх виконaння, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 № 836). 

Аналіз стану виконання результативних показників 

полягає у визначенні відхилення між фактичними 

(досягнутими) та плановими (затвердженими паспортом) 

результативними показниками та поясненні причин таких 

розбіжностей за кожним результативним показником та в 

цілому за бюджетною програмою (підпрограмою). 
 

Чи повинні у "Звіті про виконання паспорта 

бюджетної програми" співпадати касові видатки по 

спеціальному фонду з касовими видатками у бюджетній 

та фінансовій звітності за рік? Адже в паспорт бюджетної 

програми протягом року ми не включали зміни до 

спецфонду в частині власних надходжень (бо вони не 

призводили до виникнення нових завдань). 

Відповідно до Пpaвил склaдaння пaспоpтів 

бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконaння, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 26.08.2014 № 836 у звіті про виконання 

паспорта бюджетної програми відображаються обсяги 

видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, 

обсяги касових видатків за звітний період та відхилення. 

При цьому у разі наявності розбіжностей між обсягами 

касових видатків та видатків, затверджених паспортом 

бюджетної програми, у відповідній графі  наводяться 

причини таких розбіжностей. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14/paran4#n4
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Звертаємо вашу увагу, що включення до звітів про 

виконання паспортів бюджетних програм недостовірних 

даних (тобто даних, не підтверджених офіційною 

звітністю) є порушенням бюджетного законодавства (п.36 

ч.1 ст.116 Бюджетного кодексу України). 
 

Як зробити оцінку ефективності бюджетної 

програми? 

Міністерство фінансів України надіслало до 

департаментів фінансів удосконалену Методику 

здійснення порівняльного аналізу ефективності 

бюджетних програм, які виконуються розпорядниками 

коштів місцевих бюджетів (лист МФУ від 19.09.2013 р 

№ 31-05110-14-5/27486). Надіслана Методика 

використовується для здійснення аналізу ефективності 

бюджетних програм, який базується на основі середніх 

індексів виконання результативних показників бюджетної 

програми. Для їх розрахунку використовуються показники 

ефективності та якості (разом по загальному та 

спеціальному фондах), що характеризують виконання 

бюджетної програми. Методика аналізу передбачає 

порівняння фактичних показників виконання програми 

(показників ефективності та якості) із запланованими на 

звітний бюджетний період та з відповідними показниками 

попередніх періодів. 

Таким чином, щоб зробити аналіз ефективності 

бюджетної програми необхідно мати звіт про виконання 

паспорту бюджетної програми за позаминулий рік, за 

минулий рік та за звіт за період, що аналізується, а також 
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Методику здійснення порівняльного аналізу ефективності 

бюджетних програм. 
 

Яка форма публічного представлення інформації 

про бюджет та які вимоги і яким нормативно-правовим 

актом Кабінету Міністрів України вона встановлена? 

Частиною п’ятою статті 28 «Доступність інформації 

про бюджет» Бюджетного кодексу України наголошено, 

що «головні розпорядники коштів державного бюджету 

(місцевих бюджетів у разі застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі): 

- здійснюють публічне представлення та публікацію 

інформації про бюджет за бюджетними програмами та 

показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

законом про Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 

березня року, що настає за звітним; 

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх 

офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на 

поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня 

затвердження таких документів та звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період у триденний строк після подання таких звітів до 

Міністерства фінансів України «місцевих фінансових 

органів).» 

З метою забезпечення єдиних підходів до 

проведення публічного представлення головними 

розпорядниками коштів державного бюджету інформації 
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про виконання Державного бюджету України за 

бюджетними програмами та показниками бюджетні 

призначення щодо яких визначені їм законом про 

Державний бюджет України Міністерством фінансів 

України затверджено наказ від 01.12.2010 р. № 1489 «Про 

затвердження Вимог та форм публічного представлення 

головними розпорядниками коштів державного бюджету 

інформації про бюджет» (із змінами). Наказом 

затверджені форми Інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та Вимоги до публічного 

представлення головними розпорядниками коштів 

державного бюджету інформації про бюджет. 

Відповідного наказу Міністерства фінансів України для 

місцевих бюджетів не має, тому рекомендуємо на даний 

час використовувати форми публічного представлення 

інформації про бюджет та Вимоги до публічного 

представлення інформації про бюджет головними 

розпорядниками коштів місцевого бюджету 

вищевказаного наказу МФУ. 
 

Яку інформацію у разі застосування програмно-

цільового методу оприлюднюють головні розпорядники 

бюджетних коштів? 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про бюджет 

визначаються статтею 28 Бюджетного кодексу України. 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування забезпечують публікацію інформації про 

місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий 

бюджет та квартальних звітів про їх виконання. Рішення 

про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше 
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ніж через 10 днів з дня його прийняття у газетах, 

визначених відповідними місцевими радами. 

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі: 

- здійснюють публічне представлення та публікацію 

інформації про бюджет за бюджетними програмами та 

показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

рішенням про місцевий бюджет до 15 березня року, що 

настає за звітним; 

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх 

офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на 

поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня 

затвердження таких документів та звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період у триденний строк після подання таких звітів до 

місцевих фінансових органів. 

Разом з інформацією про бюджет головні 

розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення 

про час та місце проведення публічного представлення 

такої інформації. 

Публічне представлення інформації про виконання 

місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно 

до показників, бюджетні призначення щодо яких 

затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється 

до 1 березня року, що настає за звітним. Інформація про 

час і місце публічного представлення такої інформації 
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публікується разом з інформацією про виконання 

відповідних бюджетів. 
 

Чи потрібно розміщувати на офіційних сайтах 

паспорти бюджетних програм? 

Так, потрібно. Статтею 28 Бюджетного кодексу 

України унормовано, що головні розпорядники коштів 

місцевих бюджетів у разі застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі здійснюють 

публічне представлення та публікацію інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, 

бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про 

місцевий бюджет, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 

березня року, що настає за звітним періодом; 

Разом з інформацією про бюджет головні 

розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення 

про час та місце проведення публічного представлення 

такої інформації. 

Публічне представлення інформації про виконання 

місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно 

до показників, бюджетні призначення щодо яких 

затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється 

до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про 

час і місце публічного представлення такої інформації 

публікується разом з інформацією про виконання 

відповідних бюджетів. 

Публічне представлення інформації про виконання 

бюджету села, селища здійснюється у порядку, 

визначеному відповідною місцевою радою. 
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Головні розпорядники коштів місцевого бюджету 

повинні оприлюднювати шляхом розміщення на своїх 

офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на 

поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня 

затвердження таких документів та звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період у триденний строк після подання таких звітів до 

місцевих фінансових органів (Наказ Міністерства фінансів 

України від 26.08.2014 р. № 836 із змінами та 

доповненнями). 
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