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Про розгляд запиту 

 

Міністерство фінансів України розглянуло запит АО «Національна 
правова палата» від 29 грудня 2020 року б/н щодо надання кошторису 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 
2021 рік і повідомляє, що станом на 04.01.2021 кошторис апарату Державною 
службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 
погодження до Мінфіну не подавався у зв’язку з наступним. 

Статтею 95 Конституції України установлено, що виключно законом 
про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 
загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. 

В Законі України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» на утримання Державної служби України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками передбачено видатки за бюджетною 
програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю 
за наркотиками» (КПКВК 2307010) в обсязі 116 203,1 тис. гривень. 

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України Державний 
бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром 
фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний строк з дня 
прийняття закону про Державний бюджет України. 

Розпис Державного бюджету України на 2021 рік затверджено 
Міністром фінансів України 30 грудня 2020 року. 

При цьому, відповідно до пункту 31 Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із 
змінами), кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, 
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помісячні плани використання бюджетних коштів та плани використання 
бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів 
після затвердження розписів відповідних бюджетів. 

Враховуючи наведене, кошторис на погодження до Мінфіну має бути 
подано Державною службою України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками в установлені законодавством терміни. 

 

 

Директор Департаменту видатків 
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