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СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
У данній статті розглядаються проблеми впровадження програм
но цільового методу в бюджетному процесі при плануванні місцевих
бюджетів, а також виконання місцевих бюджетів в Україні за програм
но цільовим методом.
In this article the problems of introduction of programmatic having a
special purpose method are examined in a budgetary process at planning
of local budgets, and also implementation of local budgets after a
programmatic having a special purpose method in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
ПРОГРАМАМИ
На сучасному етапі соціальноеко
номічного розвитку держави потребує
поглибленого розуміння ролі бюджету в
економічній системі держави, поліпшен
ня прозорості й зрозумілості бюджету
для громадськості, підвищення якості
надання державних послуг і ефектив
ності використання бюджетних коштів.
Важливе значення з огляду на це має за
стосування програмноцільового методу
формування місцевих бюджетів. Про
блемою застосування в бюджетному
процесі програмноцільового методу
займались такі вітчизняні та зарубіжні
вчені, як: М.Г. Чумаченко [4], І.О. Мітю
ков [8], А.А. Максюта [7], Ф.С. Мошер [4],
Р. Хакет [12], Зоді Річард Ю. [5].
Метою даної статті є розгляд про
грамноцільового методу в бюджетному
процесі, а також планування та виконан
ня місцевих бюджетів на основі програм
ноцільового методу бюджетування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СТАТТІ
Фундаментальним принципом бюд
жетування є те, що спосіб подання бюд
жету впливає на процес і продукти, які
утворюються в результаті бюджетуван
ня, на обговорення кола бюджетних
рішень, на виконання бюджету й на оці
нку його виконання. Розглядаючи фор
мати бюджету, необхідно враховувати,
що в чистому вигляді той чи інший конк
ретний тип бюджету існує рідко; набага
то частіше бюджет віддзеркалює впливи
бюджетної думки і практики, що еволю
ціонували протягом останнього часу [5,
c. 25]. В різних країнах світу, у тому числі
і в Україні, розглядалися такі методи
бюджетування, як метод коефіцієнтів,
або екстраполяції, нормативний метод,
постатейний метод, балансовий метод,
метод програмування, або математично
го моделювання, метод формування бюд
жету на нульовій основі та бюджетуван
ня, орієнтоване на результати і комплек
сне середньострокове планування ви
датків бюджетів, та програмноцільовий
метод бюджетування. На сьогодні однією

72

з найпоширеніших бюджетних форм є
програмноцільовий метод.
Єдиного загальноприйнятого визна
чення програмноцільового бюджету
вання не існує. За міжнародною методо
логією і практикою зарубіжних країн,
система планування бюджету на підставі
програм — це система прийняття рішень
щодо розроблення, аналізу, впроваджен
ня програм і розподілу ресурсів [4].
Академік НАН України М.Г. Чума
ченко зауважує, що у найзагальнішому
вигляді програмноцільове бюджетуван
ня можна визначити як систему бюджет
ного планування, що пов'язує зроблені
витрати з очікуваною віддачею від цих
витрат, із їхньою соціальною та економ
ічною ефективністю. Хоча в цьому виз
наченні йдеться про програмноцільовий
метод як про систему бюджетного пла
нування, самим тільки плануванням
особливості цього методу не обмежують
ся. Програмноцільовий підхід впливає
на всі стадії бюджетного процесу. Внас
лідок цього програмноцільового харак
теру набувають і виконання бюджету, і
контроль за його виконанням [4, c. 50].
І.О. Мітюков так визначає сутність
цього методу: "Якщо коротко сформулю
вати ідеологію програмноцільового
підходу, то вона полягає у переході від
принципу утримання бюджетних установ
до принципу отримання конкретних ре
зультатів від використання бюджетних
коштів відповідною установою. Щоб ви
міряти й оцінити ці результати, будьякі
видатки бюджету за такого підходу мають
бути затверджені у вигляді бюджетної
програми, яка має термін виконання, мету
і критерії оцінки її виконання [8, c. 41].
На думку А.А. Максюти, програм
ноцільовий метод передбачає, що: усі
видатки бюджету мають затверджува
тися у вигляді програм; кожна програ
ма повинна мати свого виконавця; про
грама повинна мати кількісні виміри й
цілі, при цьому слід чітко визначати її
мету, завдання, конкретні показники
ефективності [7, c. 161].
Як вважає американський економіст
Р. Хакет, програмноцільовий метод — це
системний метод визначення головної

мети діяльності, цілей, завдань органі
зації та перевірки її діяльності під час
оцінки виконання бюджету шляхом
співвідношення її витрат, результатів і
продуктивності діяльності [12, c. 7].
Комплексність цього терміна добре
демонструють слова Ф.С. Мошера: "Для
політолога і юриста програмноцільове
бюджетування означає подання й аналіз
бюджетних заявок у такій формі, яка за
безпечує (суспільству) найефективніший
вибір. Для чиновника це поняття означає,
крім вищеназваного, велику гнучкість і
волю маневру, а також велику особисту
відповідальність і велику вимогливість до
підлеглих. Для міністерств і відомств
воно може означати велику самостій
ність, гнучкість у прийнятті рішень і ве
лику відповідальність за використання
виділених їм фондів. Для бухгалтера про
грамноцільове бюджетування асоці
юється з обліком із нарахування, розпо
ділу рахунків за поточними і капітальни
ми операціями, з відособленим обліком
обігових коштів і використанням інших
специфічних технологій [4, c. 50].
В Україні в умовах переходу до рин
кових відносин програмноцільові мето
ди управління, зокрема в бюджетному
процесі, потребують посилення науково
го обгрунтування з огляду на складність
їх регулювання в умовах децентралізації
і деконцентрації суспільного життя. Тим
більше, в умовах обмеженості фінансо
вих можливостей держави, структурних
диспропорцій в економіці тільки акуму
лювання ресурсів на розв'язанні ключо
вих суспільно значущих проблем здатне
забезпечити дієвість і реалізацію націо
нальних інтересів стратегій розвитку.
Можна виділити основні риси про
грамноцільового методу, які відобра
жають його переваги:
— формування бюджету за пріори
тетними напрямами фінансування
(програмами);
— можливість оцінювати результа
тивність діяльності бюджетної устано
ви (програм) завдяки показникам вико
нання програм, що визначаються за
кожним завданням програми окремо;
— планування діяльності й ресурсів
на середньострокову перспективу;
— подання щомісячних звітів про хід
виконання програми та оперативних
звітів про виконання дохідної та видат
кової частин бюджету, тому є мож
ливість швидко реагувати на будьякі
відхилення від запланованих показників;
— відповідальність установи за на
дання послуг в обсязі та якості, що виз
начаються у схваленому бюджеті;
— активне залучення громадян до
бюджетного процесу [14].
Але у більшості випадків, коли харак
теризуються переваги програмноцільо
вого методу, не вказуються його недо
ліки. Основним недоліком програмно
цільового методу, на наш погляд, є висо
ка складність його використання і відпо
відно найвищі вимоги до працівників і
рівня їхньої кваліфікації. Крім того, чи
мало бюджетних витрат мають рутинний
характер, спираються на власну норма
тивну базу і додаткового обгрунтування
їхньої доцільності протягом тривалого
часу не потребують. Воднораз і ці витра
ти потребують періодичної оцінки, спів
відношення витрат і результатів.
Основою програмноцільового мето
ду є якісне використання бюджетних
коштів , що є однією із важливих проблем
виконання бюджету у більшості країн
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світу. Особливо актуальна ця проблема
для України, яка здійснює бюджетну пол
ітику в умовах обмежених бюджетних ре
сурсів. З огляду на це важливим є визна
чення пріоритетів при формуванні та ви
користанні фінансових ресурсів, забезпе
ченні контролю за цільовим, ефективним
іх використанням. Для успішного вико
нання цих завдань в Україні, спираючись
на досвід зарубіжних країн, запрова
джується програмноцільовий метод у
бюджетному процесі. Україна почала ро
боту над запровадженням програмно
цільового метеду із 2001 року, коли було
прийнято попередній Бюджетний кодекс
України (ст. 2, 87, 90, 92) [2] та розробле
но новий Бюджетний кодекс України [3].
У 2002 році розпорядженням КМУ від
14.09.2002 р. було схвалено Концепцію
застосування програмноцільового мето
ду у бюджетному процесі [6] та у 2007 році
розпорядженням КМУ від 23.05.2007р. №
308р було прийнято Концепцію рефор
мування місцевих бюджетів (запровад
ження програмноцільового методу скла
дання та виконання місцевих бюджетів)
[11]. У 2010 році постановою КМУ від
19.04.2010 р. була прийнята Декларація
цілей та завдань бюджету на 2011 рік
(Бюджетна декларація) [1], а також у 2010
році була розроблена Програма економі
чних реформ на 2010—2014 роки "Замож
не суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" коміте
том з економічних реформ при Президен
тові України [9].
На 1 вересня 2010 року в Україні
здійснено підготовчу роботу щодо роз
робки методологічної бази застосуван
ня програмноцільового методу бюдже
тування на рівні місцевих бюджетів. На
замовлення Міністерства фінансів Ук
раїни провідними експертами країни
було реалізовано науководослідну ро
боту "Теоретикометодологічні засади
запровадження програмноцільового
методу формування місцевих бюд
жетів", де відпрацьовано основні мето
дологічні документи, необхідні для зас
тосування програмноцільового методу.
Найбільш готовими до запрова
дження програмноцільового методу з
економічної та матеріальноресурсної
позиції є бюджети Автономної республ
іки Крим, обласні бюджети та бюджети
міст обласного значення, тому, на наш
погляд, доцільно розпочинати впровад
ження програмноцільового методу саме
на цьому рівні. Щодо бюджетів інших
рівнів, то застосування програмноцільо
вого методу можна запровадити після
проведення попередньої навчальної та
матеріальнотехнічної роботи.
Протягом 2009—2010 років було
проведено підготовчий етап із запровад
ження програмноцільового методу в 43
місцевих бюджетах, зокрема у Жито
мирській, Львівській, Луганській облас
тях та у АР Крим (далі — пілотні регіо
ни). Зазначені адміністративні території
представляють усі географічні сторони
України (Центральний, Східний, Захід
ний та Південний регіони), що дозволить,
поперше, врахувати регіональні відмін
ності при створенні типового переліку
бюджетних програм та показників їх ви
конання; подруге, використати їх як
кластерні центри при подальшому поши
ренні програмноцільового методу на
всіх рівнях місцевих бюджетів України.
У 2011—2012 роках доцільно було б
долучити до впровадження програмно
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цільового методу усі обласні, районні
бюджети, бюджети міст республікансь
кого АР Крим, обласного значення пілот
них регіонів та бюджет міста Києва, а з
2013 року — бюджети об'єднань терито
ріальних громад. З 2014 року поширюєть
ся програмноцільовий метод бюджету
вання на усі рівні місцевих бюджетів.
Перехід до застосування програм
ноцільового методу на рівні місцевих
бюджетів має провадитись в три етапи:
1) на першому етапі (2008—2010
роки) передбачалося проведення необ
хідної підготовчої роботи з методології
та запровадження програмноцільово
го методу на місцевому рівні та запро
вадження програмноцільового методу
на місцевому рівні в пілотних регіонах;
2) на другому етапі (2011—2013 роки)
передбачається планування та виконання
бюджетів пілотних регіонів (крім бюд
жетів сіл, селищ, міст районного значен
ня) та бюджетів об'єднань територіальних
громад за програмноцільовим методом:
3) на третьому етапі (2014 рік) пе
редбачається складання та виконання
місцевих бюджетів за програмноцільо
вим методом бюджетування.
Формою реалізації програмно
цільового методу в бюджетному про
цесі, його серцевиною є бюджетна про
грама. Як визначає Бюджетний кодекс
України [2; 3], бюджетна програма —
це систематизований перелік заходів,
спрямованих на досягнення єдиної
мети й завдань, виконання яких пропо
нує і здійснює розпорядник бюджетних
коштів відповідно до покладених на
нього функцій. Таке визначення бюд
жетної програми дане у Концепції зас
тосування програмноцільового мето
ду в бюджетному процесі [11].
Вихідним моментом у формуванні
бюджетної програми є визначення її мети,
яка відображає накреслені основні цілі,
яких необхідно досягти у результаті ви
конання конкретної бюджетної програ
ми. Мету, взагалі, можна визначити як ба
жаний стан системи чи бажаний резуль
тат її поведінки. Цілі можуть бути пост
ійними або можуть змінюватися. Будьяка
соціальна організація може ставити
постійні цілі, що збігаються з метою її
функціонування. До постійних належать
також цілі, які відображають постійні ха
рактеристики розвитку системи, підви
щення результативності роботи. За пев
ний період постійна мета вимірюється
конкретними величинами: ступінь розвит
ку, удосконалення і т. ін. Вона фіксуєть
ся, одержує кількісне вираження або,
якщо це неможливо, достатнім є певний
якісний опис на базі вибраних критеріїв.
Завдання бюджетної програми по
винні мати чіткі характеристики: оріє
нтованість на результат — добре сфор
мульовані завдання чітко вказують на
те, що необхідно зробити; вираження
результатів у кількісних вимірах; виз
наченість термінів виконання завдання
та конкретність [10].
Для успішного впровадження про
грамноцільового методу важливою є
його підтримка усіма зацікавленими сто
ронами. Підтримка методу — один із най
важливіших чинників, адже програмно
цільовий бюджет є не лише форматом
бюджету, це новий підхід, процес досяг
нення бажаних результатів. Така під
тримка має бути довгостроковою, тому
що, в цілому, процес втілення усіх еле
ментів програмноцільового методу три

ває 4—8 років. Із часом процес запровад
ження скорочується шляхом застосуван
ня нових методів і технологій, які базу
ються на досвіді впровадження цього
методу формування бюджету. Запору
кою успіху є підтримка з боку органів
влади усіх рівнів — державної влади й
органів місцевого самоврядування.
Для максимально ефективного поши
рення програмноцільового методу на ос
нові середньострокового планування на
місцевому рівні, враховуючи Програму
економічних реформ на 2010—2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспро
можна економіка, ефективна держава", в
бюджетному процесі з 2014 року, на наш
погляд, важливо прискорити запровад
ження програмноцільового методу на
всіх рівнях місцевих бюджетів із поширен
ням його по всій території України (на
рівень сіл, селищ, районні бюджети, бюд
жети міст обласного значення, обласні
бюджети та республіканський).
Література:
1. Бюджетна декларація. Деклара
ція цілей та завдань бюджету на 2011
рік. Постанова Кабінету Міністрів Ук
раїни від 19.04.2010 р.
2. Бюджетний кодекс України від
21.06.2001р. №2542 // Голос України.
— 2001. — № 129. — 24 липня.
3. Бюджетний кодекс України від
08.07.2010 № 2456VI.
4. Бюджетна політика у контексті
соціальноекономічного розвитку України.
Т.4. Програмноцільовий метод у бюджет
ному процесі. — К.: НДФІ, 2004. — 368 с.
5. Зоді Річард Ю. Бюджетування
результативності: підручник. — Вір
джинія: Блексберг, 1987. — 147 с.
6. Концепція застосування про
грамноцільового методу у бюджетно
му процесі. Схвалено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 ве
ресня 2002 року № 538р.
7. Максюта А.А. Ключові напрями
бюджетної реформи в Україні // До
повіді, виступи міжнар. наук.практ.
конф. "Бюджетна реформа в Україні:
проблеми та шляхи їх розв'язання". —
К.: НДФІ, 2001. — С. 158—162.
8. Мітюков І.О. Бюджетна рефор
ма і основні напрями вдосконалення
бюджетної політики та політики дер
жави у сфері публічних фінансів // До
повіді, виступи міжнар. наук.практ.
конфер. "Бюджетна реформа в Україні:
проблеми та шляхи їх розв'язання". —
К.: НДФІ, 2001. — С. 35—46.
9. Програма економічних реформ на
2010—2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефек
тивна держава". Комітет з економічних
реформ при Президентові України від
02.06.2010 року (версія для обговорення).
10. Програмноцільовий метод фор
мування бюджету: навч. посібник / З.В.
Перун, О.З. Романюк, Н.Н. Товста, П.П.
Литвинцева, І.В. Ряшенцева. — К.: Уні
серв, 2002. — 132 с.
11. Розпорядження КМУ від
23.05.2007р. № 308р "Про схвалення
Концепції застосування програмно
цільового методу в бюджетному процесі".
12. Хакет Р. Програмноцільовий
метод / Program Budgeting Manual. —
Barents Group, 1999. — 112 с.
13. Річард Ю. Зоді. Розробка та впро
вадження програмноцільового методу
складання бюджету: www.sefr.kiev.ua
14. Тези доповідей: www.sefr.kiev.ua

Стаття надійшла до редакції 27.08.2010 р.

73

