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План

Публічні фінанси і державний бюджет.

Склад бюджетного законодавства

Основні функції Комітету з питань бюджету

Основні напрями бюджетної  політики

Інші стадії бюджетного процесу

Повноваження з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

Секретаріат Комітету з питань бюджету



За визначенням видатного французького вченого у галузі цивільного та фінансового

права Франції Поля Марі Годме до публічних фінансів входять:

1) централізовані фінанси (фінанси держави), які зосереджуються у бюджеті країни і

формуються за рахунок надходжень від податків, державних позик та інших видів доходів, і

витрачаються у централізованому порядку, включаючи дотації місцевим органам, автономним

державним організаціям;

2) місцеві фінанси, якими розпоряджаються місцеві органи самоуправління –

департаменти, комуни, муніципалітети;

3) соціальне страхування та соціальна допомога

Публічні фінанси – система економічних відносин, що виникають у процесі формування,

розподілу та використання грошових фондів, необхідних для виконання завдань та функцій держави,

органів місцевого самоврядування, інших фондів, визначених державою публічними, та необхідних

для забезпечення та задоволення суспільних потреб, а також пов’язані зі здійсненням контролю за

ефективним і цільовим використанням цих фондів коштів.

Публічні (державні) фінанси. Окремі визначення



Склад бюджетного законодавства

Конституція Укряїни

Бюджетний Кодекс

закон про Державний бюджет України

інші закони, що регулюють бюджетні відносини

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання

Бюджетного кодексу та інших законів України

нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийнятих на підставі і на виконання

Бюджетного Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Уряду

рішення про місцевий бюджет

Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно Бюджетним

Кодексом та законом про Державний бюджет України

Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у

Бюджетному кодексі, застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу.

Виключно законом про Державний бюджет визначаються надходження та витрати Державного

бюджету України

Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір України, виконання якого потребує прийняття

нових або внесення змін до чинних законів України, що регулюють бюджетні відносини, проекти

таких законів подаються на розгляд Верховної Ради разом з проектом закону про ратифікацію і

приймаються одночасно.
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• Конституція України

• Регламент Верховної Ради України

• Закон України “Про комітети Верховної 

Ради України”

• Бюджетний кодекс України

• Інше законодавство України

Законодавча база роботи Комітету з питань 

бюджету



Державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини

Бюджетний процес (у т. ч. середньострокове бюджетне планування, звітування
про виконання бюджету, контроль за дотриманням бюджетного законодавства)

Державний бюджет України

Державний внутрішній і зовнішній борг

Діяльність Рахункової палати

Діяльність державних фінансових органів та органів державного
фінансового контролю (Державної аудиторської служби України)

Проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших
актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють
бюджетні відносини

Предмети відання Комітету з питань бюджету



Голова Комітету

Секретар Комітету
Перший заступник 

Голови Комітету

заступники (4)

Голови Комітету

доходів державного 

бюджету і фінансування 

державного бюджету 

та державного 

боргу 

видатків 

державного 

бюджету

Підкомітети (8) з питань:

Організаційна структура Комітету з питань бюджету

місцевих 

бюджетів

та бюджетної

підтримки

регіонального

розвитку

оцінки законопроектів 

щодо впливу 

на показники 

бюджету і відповідності

бюджетному 

законодавству

державного 

фінансового 

контролю 

та діяльності 

Рахункової 

палати 

бюджетної політики

та удосконалення  

положень

Бюджетного 

кодексу 

державних

інвестиційних 

проектів

Сучасних 

інформаційних 

технологій та

інновацій 

у бюджетному

процесі





План

Публічні фінанси і державний бюджет.

Склад бюджетного законодавства

Основні функції Комітету з питань бюджету

Основні напрями бюджетної  політики

Інші стадії бюджетного процесу

Повноваження з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

Секретаріат Комітету з питань бюджету



Складання проектів бюджетів

Розгляд проекту та прийняття закону про Державний

бюджет (рішення про місцевий бюджет)

Виконання бюджету, у т.ч. внесення змін до закону (рішення

про місцевий бюджет)

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і

прийняття рішення щодо нього

Стадії бюджетного процесу



До 15 травня
Мінфін складає Бюджетну декларацію, подає її на розгляд Уряду

До 1 червня
Уряд схвалює Бюджетну декларацію

У 3-денний строк після схвалення
Уряд подає Бюджетну декларацію до ВРУ 

Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з

урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про

виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний

період.

Прийняття рішень щодо Бюджетної декларації



у 10-денний строк з дня надходження Бюджетної декларації до ВРУ
Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики з

урахуванням Бюджетної декларації і подають їх до комітету з питань бюджету

Не пізніш як за 2 дні до розгляду Бюджетної декларації на пленарному

засіданні ВРУ

Комітет з питань бюджету розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що

надійшли, готує та подає на розгляд ВРУ проект постанови ВРУ щодо Бюджетної

декларації

Не пізніше 15 липня року, що передує плановому

Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларації

З доповіддю виступає Прем’єр-міністр або за його дорученням Міністр фінансів та

Голова Комітету з питань бюджету

За результатами розгляду ВРУ може прийняти проект постанови щодо Бюджетної

декларації, яким взяти до відома Бюджетну декларацію та/або схвалити рекомендації

ВРУ щодо бюджетної політики. Якщо ВРУ в установлені частиною п’ятою цієї статті

строки не розглянуто питання щодо Бюджетної декларації або не прийнято рішення

щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

Прийняття рішень щодо Бюджетної декларації



Основних прогнозних макропоказників  
(у т.ч. обсягу ВВП, індексу споживчих цін, курсу гривні, 

рівня безробіття)

Загальних показників доходів, фінансування,

повернення і наданні кредитів з д.б, видатків, 

граничного обсягу державного боргу,

Взаємовідносин ДБУ з місцевими бюджетами

Інших питань

дефіциту (профіциту) ДБУ;

Проект Основних напрямів бюджетної політики 

містить положення щодо:

частки ВВП, 

що перерозподіляється через зведений бюджет



Проект Основних напрямів бюджетної політики



Проект Основних напрямів бюджетної політики



Проект Основних напрямів бюджетної політики



Проект Основних напрямів бюджетної політики





оцінка поточного стану 
економіки та огляд стану 

виконання бюджету

макроекономічний прогноз, 
припущення і ризики його 
досягнення (з визначенням 

кількісних параметрів відхилень 
прогнозних показників у разі 

настання визначених ризиків та їх 
впливу на показники бюджету)

бюджетні цілі як стратегічні 
пріоритети управління 

бюджетними коштами, (вибір 
аргументується у кількісному 

вираженні через визначення 
ключових показників ефективності)

середньострокові фіскальні 
прогнози та граничні межі (стелі) 

видатків (як правило, у 
функціональному розрізі та за деякими 

обов’язковими програмами), які 
пояснюють бюджетні цілі та ключові 
показники ефективності бюджетної 

політики

Проект Основних напрямів бюджетної політики

Ключові питання, які вміщують основні напрями бюджетної політики 

на середньострокову перспективу у зарубіжних країнах

Джерело: Дослідження Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ, https://feao.org.ua/news/budget-policy  
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Розгляд проекту закону про Державний 

бюджет України у І читанні

Верховна 

Рада 

України

Кабінет 

Міністрів 

України

Комітети,

депутати

Комітет з

питань

бюджету

Подання 

законопроекту

Повернення у разі 

відхилення

П
ід

го
то

в
ка

Б
ю

д
ж

е
тн

и
х
 

в
и
с
н
о

в
ків

Надання 

пропозицій

Розгляд проекту закону



Не пізніше 15 вересня

Подання Урядом проекту закону про Державний бюджет 

Не пізніше ніж через 5 днів з дня подання

Представлення на пленарному засіданні Верховної Ради Міністром фінансів проекту
закону, доповідь Голови Комітету з питань бюджету щодо відповідності законопроекту
вимогам Бюджетного кодексу.

На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів
державного бюджету щодо мети, завдань та результативних показників відповідних бюджетних
програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет на наступний рік

Не пізніше 1 жовтня

Розгляд законопроекту депутатами, у комітетах, формування та надання пропозицій
Комітету з питань бюджету

Проведення Рахунковою палатою експертизи законопроекту та подання висновків 
Верховній Раді

Не пізніше 15 жовтня

Розгляд Комітетом з питань бюджету пропозицій до законопроекту, висновків
Рахункової палати та підготовка на їх основі висновків і пропозицій до проекту закону (у
вигляді проекту постанови ВР)

Не пізніше 20 жовтня

Прийняття Верховною Радою Бюджетних висновків (вважається прийняттям закону у І 
читанні) 

Розгляд Верховною Радою проекту закону про 

Державний бюджет у І читанні



Вимоги до пропозицій народних депутатів, комітетів до проекту закону

(стаття 156 Регламенту ВРУ)

• Пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики.

• Пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного

бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат,

що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту

закону не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних

гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом

Міністрів проекті закону.

• Пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть

вноситися у разі, якщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета

відання якого належать питання бюджету, та/або Мінфіном.

• Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання

бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому, та/або з порушенням

встановлених вимог, не розглядаються.

Розгляд Верховною Радою проекту закону про 

державний бюджет у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про 

державний бюджет у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет 

у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет 

у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет у І читанні



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет 

у І читанні



Розгляд проекту закону про Державний 

бюджет у ІІ читанні

 Не пізніше 3 

листопада
 Подання Урядом 

доопрацьованого проекту 

закону про Державний 

бюджет

 Підготовка Комітетом 

висновків щодо врахування 

Бюджетних висновків

 Не пізніше 20 

листопада

 Завершення розгляду 

проекту закону про 

Державний бюджет у ІІ 

читанні

Доходи, видатки та кредитування 

держбюджету

Граничний обсяг дефіциту, боргу 

держбюджету, надання держ. гарантій

Міжбюджетні 

трансферти

Розмір min зарплати, прожиткового min

У ІІ читанні приймаються :



Розгляд Верховною Радою проекту закону про державний бюджет 

у ІІ читанні



Розгляд проекту закону про Державний 

бюджет у ІІІ читанні

 Не пізніше 25 листопада

 Підготовка Комітетом з 

питань бюджету проекту 

закону про Державний 

бюджет для розгляду у ІІІ 

читанні

 Не пізніше 1 грудня

 Прийняття закону про 

Державний бюджет

Пропозиції  

Комітету з питань 

бюджету 

щодо усунення 

суперечностей і 

помилок у тексті 

статей проекту, 

у разі їх виявлення

У ІІІ читанні 
розглядаються



http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150828STO90929/eu's-2016-budget-parliamentary-committees-determine-

their-positions

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers

Розгляд бюджету Європейським Парламентом

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150828STO90929/eu's-2016-budget-parliamentary-committees-determine-their-positions
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers


Розгляд бюджету Європейським Парламентом

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/


Розгляд бюджету Європейським Парламентом





• До 25 грудня року, що передує 
плановому 

• Затверджуються місцеві бюджети

• Якщо до 1 грудня року, що передує 
плановому

• ВРУ не прийнято закон про держбюджет, 
відповідна місцева рада при затвердженні 
відповідних місцевих бюджетів враховує 
обсяги трансфертів, визначені у законі про 
держбюджет на попередній бюджетний період

• У        2 – тижневий строк з дня 
офіційного опублікування закону про 
Державний бюджет  

• відповідна місцева рада приводить 
обсяги міжбюджетних трансфертів у 
відповідність із законом 

Рішенням ВРАРК, 

відповідної

місцевої ради

Затвердження місцевих бюджетів



 Законом про Державний бюджет визначаються:

загальна сума доходів, видатків та кредитування ДБ (ЗФ і СФ) 

граничний обсяг дефіциту (профіциту), державного боргу на кінець 
року, граничний обсяг надання державних гарантій;

доходи та фінансування ДБ за  бюджетною  класифікацією; 

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, 

бюджетні  призначення міжбюджетних трансфертів; 

розмір оборотного залишку коштів ДБ; 

розмір min ЗП на відповідний бюджетний період; 

розмір прожиткового min;

перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних 
держав,  банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації 
інвестиційних програм (проектів), 

додаткові положення,  що регламентують  процес  виконання 
бюджету.

Предмет регулювання закону про Державний 

бюджет України



 Базова дотація 

 Реверсна дотація 

 Освітня субвенція

 Медична субвенція

 Додаткові дотації

 Стабілізаційна дотація

 Субвенції загального фонду

 Субвенції спеціального фонду

У додатку №5:

Законом про Державний бюджет України 

затверджуються показники міжбюджетних трансфертів:

У додатку №6:



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



Закон про Державний бюджет України 

на 2020 рік (прийнято у ІІ читанні)



загальна сума доходів, видатків та кредитування МБ (ЗФ і СФ)

граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) в наступному

бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного

бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій

доходи за бюджетною класифікацією

фінансування за бюджетною класифікацією

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів МБ

бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів

розмір оборотного залишку коштів МБ

додаткові положення, що регламентують процес виконання МБ

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:



• відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України та надходжень 
бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні 
Державного бюджету

• зміни структури витрат державного бюджету

• уточнення пріоритетів бюджетної політики

• в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом

Зміни до закону про Державний бюджет можуть вноситись у разі:

Внесення змін до закону про Державний 

бюджет України



• За підсумками трьох кварталів
• Встановлення Мінфіном факту перевиконання надходжень

державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на
відповідний період, більше ніж на 15%

• До 15 жовтня
• Подання Мінфіном відповідних висновків до Верховної Ради

• Протягом 2-х тижнів з дня оголошення зазначених офіційних
висновків

• Уряд подає проект закону про внесення змін до закону про
Державний бюджет до Верховної Ради

• Надходження державного бюджету, що перевищують враховані у
законі про Державний бюджет України відповідні показники,
спрямовуються на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм
(проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку, та
здійснення заходів, пов'язаних з проведенням соціальних реформ

Перевиконання надходжень Державного бюджету

Внесення змін до закону про Державний 

бюджет України



• За результатами квартального звіту

• Встановлення факту недоотримання доходів загального
фонду державного бюджету, врахованих у розписі
державного бюджету на відповідний період, більше ніж на
15%

• Не пізніше 2-х тижнів з дня подачі пропозицій Міністерства
фінансів

• Уряд подає проект закону про внесення змін до закону про
Державний бюджет України до Верховної Ради

Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету

Внесення змін до закону про Державний 

бюджет України



• За підсумками І кварталу та наступних звітних періодів з

початку поточного бюджетного періоду

Встановлення місцевим фінансовим органом факту перевиконання

доходної частини загального фонду бюджету, врахованих у розписі

місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5%

• За підсумками квартального звіту

Встановлення факту недоотримання доходів загального фонду бюджету,

врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше

ніж на 15%

Рішення ухвалюється відповідною радою

Внесення змін до рішення 

про місцевий бюджет



Не пізніше 1 квітня

Подання Урядом Верховній Раді, Президенту та Рахунковій палаті річного
звіту про виконання закону про Державний бюджет

Протягом 2-х тижнів

Підготовка та подання Рахунковою палатою Верховній Раді висновків про
використання коштів державного бюджету з оцінкою ефективності такого
використання, а також пропозицій щодо усунення порушень та вдосконалення
бюджетного процесу

У 2-тижневий строк з дня отримання висновків та пропозицій
Рахункової палати

Підготовка та подання Комітетом з питань бюджету на розгляд Верховної Ради
проекту постанови щодо річного звіту

Розгляд звіту у Верховній Раді

Річний звіт у Верховній Раді представляє Міністр фінансів, із співдоповідями
виступають Голова Комітету з питань бюджету та Голова Рахункової палати

На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники
коштів державного бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм

За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення щодо річного звіту

Розгляд річного звіту про виконання 

закону про Державний бюджет України



Розгляд річного звіту про виконання 

закону про Державний бюджет України



У 2-х місячний строк після завершення 

бюджетного періоду

Подання звіту про виконання місцевого бюджету до ВР АРК,

відповідної ради Радою міністрів АРК, місцевою державною

адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради

Перевірка звіту Рахунковою палатою АРК, комісією з питань

бюджету

Затвердження звіту відповідною радою або прийняття іншого

рішення з цього приводу

Розгляд звітів про виконання місцевих бюджетів



План

Публічні фінанси і державний бюджет.

Склад бюджетного законодавства

Основні функції Комітету з питань бюджету

Основні напрями бюджетної  політики

Інші стадії бюджетного процесу

Повноваження з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

Секретаріат Комітету з питань бюджету



Верховна Рада здійснює контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства у процесі:

• 1) визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний 

бюджетний період;

• 2) розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет;

• 3) внесення змін до закону про Державний бюджет;

• 4) виконання закону про Державний бюджет, у т ч шляхом заслуховування 

звітів про виконання державного бюджету (включаючи звіти головних 

розпорядників коштів про використання ними бюджетних коштів та 

результати виконання відповідних бюджетних програм);

• 5) розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет;

• 6) використання кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій.

• Верховна Рада здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо 

виконання нею повноважень, визначених законом.

Повноваження Верховної Ради України з контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства



До повноважень Комітету з питань бюджету належать:

• 1) підготовка питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на 

наступний бюджетний період та попередній розгляд проекту закону про 

Державний бюджет;

• 2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради законопроектів висновків 

щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють 

бюджетні відносини;

• 3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про Державний 

бюджет та підготовка проекту рішення щодо цього звіту для розгляду 

Верховною Радою;

• 4) попередній розгляд інформації Уряду, Мінфіну, Казначейства, інших ЦОВ 

про стан виконання закону про Державний бюджет протягом відповідного 

бюджетного періоду;

• 5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд 

висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства).

• За зверненням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають інформацію 

про державний бюджет та місцеві бюджети, необхідну йому для підготовки 

та попереднього розгляду бюджетних питань.

Повноваження Верховної Ради України з контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства



Комітети Верховної Ради 

- беруть участь у попередньому розгляді питання щодо:

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

проекту закону про Державний бюджет

- попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету

(включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів

контролю за дотриманням бюджетного законодавства) в частині, що

віднесена до компетенції комітетів.

Повноваження Верховної Ради України з контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства



• Здійснення контролю за надходженням та використанням
коштів Державного бюджету, у т. ч. за утворенням,
обслуговуванням і погашенням державного боргу,
ефективністю управління коштами державного бюджету,
використанням коштів місцевих бюджетів у частині
трансфертів, що надаються з державного бюджету.

• Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає
Верховній Раді висновки про стан виконання закону про
Державний бюджет, а т. ж. пропозиції щодо усунення
порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді.

Повноваження Рахункової палати з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства



• 1) здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо:

• надходжень та проведення витрат державного бюджету, використання коштів

державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;

здійснення таємних видатків державного бюджету;

• управління об’єктами державної власності,

• надання кредитів з державного бюджету та їх повернення

• операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних

гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою

боргу;

• використання кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав,

банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів

України,;

• здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

• виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного

замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання;

• управління коштами державного бюджету Казначейством;

• стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;

• інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та

їх використанням;

• виконання кошторису доходів та витрат Національного банку;

Основні повноваження Рахункової палати

(відповідно до Закону «Про Рахункову палату»)



• 2) проводить експертизу проекту закону про Державний бюджет та готує відповідні висновки;

• 3) аналізує виконання Державного бюджету та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених 

відхилень і порушень;

• 4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет, поданий Урядом, та готує відповідні висновки з 

оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень та вдосконалення бюджетного законодавства;

• 5) аналізує ефективність використання суб’єктами господарювання пільг із сплати до державного бюджету податків, 

зборів, обов’язкових платежів, доцільність функціонування пільгових режимів оподаткування та їх вплив на загальний 

стан надходжень державного бюджету;

• 6) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України, звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна 

України в частині, що впливає на виконання державного бюджету;

• 7) здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов’язкового державного соціального 

і пенсійного страхування, державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державного сектору економіки 

заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів та діяльності 

суб’єктів звернення;

• 8) направляє за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) обов’язкові для 

розгляду рішення Рахункової палати;

• 9) аналізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативності;

• 10) звертається до суду у разі порушення об’єктами контролю повноважень членів Рахункової палати та посадових 

осіб апарату Рахункової палати, зокрема щодо усунення перешкод у реалізації таких повноважень;

• 11) у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує про них відповідні 

правоохоронні органи;

• 12) здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, 

укладає з ними угоди про співробітництво, проводить з органами фінансового контролю інших держав спільні та 

паралельні аудити;

• 13) здійснює методичну та методологічну роботу з питань державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

• 14) забезпечує проведення для посадових осіб апарату Рахункової палати навчання та підвищення кваліфікації;

• 15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Основні повноваження Рахункової палати

(відповідно до Закону «Про Рахункову палату»)





Дякуємо за увагу!


