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Про розгляд запиту  
на публічну інформацію 

 
Шановний пане Сергію! 

 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на публічну 
інформацію  від 15.06.2021 щодо нормативно-правового врегулювання питання 
складання і затвердження кошторису бюджетної установи та повідомляє.  

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства і питання відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (далі – 

Кодекс). 
Відповідно до частин першої та другої статті 23 Кодексу бюджетні 

зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються за наявності відповідного 
бюджетного призначення, яке встановлюється законом про Державний бюджет 
України (рішенням про місцевий бюджет). 

Розпорядником бюджетних коштів є бюджетна установа в особі її 
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття 
бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, 
середньострокових зобов'язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат 
бюджету (пункт 47 частини першої статті 2 Кодексу). 

При цьому основним плановим фінансовим документом бюджетної 
установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 
отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 
зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх 
функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 
призначень, є кошторис (пункт 30 частини першої статті 2 Кодексу). 
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Згідно із частиною першою статті 48 Кодексу розпорядники бюджетних 
коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі в межах 
бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. 

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі – Порядок). 

Відповідно до пункту 3 Порядку бюджетна установа незалежно від того, 
чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується 
централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає, 
зокрема, індивідуальні кошториси за кожною виконуваною нею бюджетною 
програмою, крім визначених у цьому пункті бюджетних програм, за якими 
кошториси не складаються. Також положеннями пункту 5 Порядку 
встановлено, що бюджетним установам можуть виділятися бюджетні кошти 
тільки за наявності, зокрема затверджених кошторисів. Відповідно до пункту 31 
Порядку кошториси повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів 
після затвердження розписів відповідних бюджетів. 

Крім того, порушення порядку або термінів подання, розгляду і 
затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються у процесі 
виконання бюджету, є порушенням бюджетного законодавства (пункт 16 
частини першої статті 116 Кодексу), за яке передбачено застосування заходів 
впливу, встановлених частиною першою статті 117 Кодексу, визначеними 
частиною другою статті 118 Кодексу уповноваженими органами. 

Також повідомляємо, що листи Міністерства фінансів України не 
встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та 
інформативний характер. 

 

З повагою 

 

 

Директор Департаменту 
державного бюджету                                                   Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ 
 
 
 
 

 

 

 

Тетяна Качан 277 53 95 
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