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АНОТАЦІЯ

Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018.

Підготовка дисертаційного дослідження здійснювалася у Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка. Захист відбудеться в

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зміст анотації.

Дисертація є монографічним дослідженням, у якому комплексно, з

урахуванням сучасних методів пізнання, на основі аналізу наукових розробок,

нормативно-правових актів розкрито особливості становлення й розвитку

бюджетного законодавства України та сформульовано теоретичні висновки і

пропозиції щодо його удосконалення на сучасному етапі.

Проаналізовано акти бюджетного законодавства, які діяли на території

українських земель у межах сучасної України у різні періоди, що дало змогу

виокремити етапи його становлення і розвитку, тобто удосконалити періодизацію

та визначити завдання, зміст бюджетного законодавства на відповідних етапах,

складові та види. Особливу увагу приділено правовим основам формування

бюджету з моменту появи і до 1917 року, бо саме у цей період він почав

формуватися як документ, набував певної форми, зароджувалися правила його

складання, виконання, основні принципи бюджетного процесу та ті, що покладені

в основу сучасної бюджетної системи, вибудовувалася ієрархія нормативних

актів, що стосувалися бюджетної сфери, бюджетне законодавство набуло ознак

системності. Дістали подальшого розвитку положення щодо передумов

формування бюджетного законодавства. Досліджено акти, що становили

бюджетне законодавство 1917–1922 років; зазначено також і про те, що бюджетне

законодавство цього періоду було нестабільним, динамічним, мало чітко
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визначені часові межі дії, але не відповідало такому принципу, як оперативність,

з’явилися індивідуальні нормативні акти, які, здебільшого, стосувалися

формування кошторисів конкретних бюджетних установ. Окреслено особливості

правового регулювання бюджетних відносин, тобто бюджетного законодавства

періоду СРСР, в тому числі Конституцій СРСР 1924, 1936 та 1977 років,

Конституції УСРР 1929 року, Конституцій УРСР 1937, 1978 років, а також

спеціальних нормативних актів, у яких конкретизувалися конституційні

положення. Акцентовано увагу на питаннях формування правових основ бюджету

незалежної України. Це дало змогу констатувати, що в цей період бюджетне

законодавство набуло завершеного характеру, тобто його ознакою є цілісність,

склад вперше чітко визначався у кодифікованому нормативному акті, отримали

розвиток і його принципи. Констатовано, що норми Декларації про державний

суверенітет України, які стосуються бюджетної сфери, є незрозумілими, а перший

Бюджетний кодекс України 2001 року був недосконалим, до нього вносилися

зміни й доповнення, які не завжди були обґрунтованими, своєчасними та

доцільними.

Вперше комплексно розглянуто зміст бюджетного законодавства України та

окреслено його завдання на сучасному етапі розвитку (чітко визначати сутність

бюджетної системи, особливості бюджетного процесу та міжбюджетних відносин,

забезпечити стабільність бюджетів, гнучко відображати всі зміни, що

відбуваються у бюджетній сфері держави), що дало змогу удосконалити:

визначення поняття «бюджетне законодавство», яке запропоновано закріпити у

Бюджетному кодексі України, з метою його однозначного трактування та

правильного розуміння сутності й складових; розуміння таких його ознак, як

системність, цілісність, динамічність; теоретичне обґрунтування існування

дворівневої структури. Акцентовано увагу на основних засадах податкового

законодавства України, нормах Бюджетного кодексу України, що містять

принципи, на яких ґрунтується бюджетна система, нормативно-правових актах

зарубіжних країн, у яких відображено принципи бюджетної системи (США,

Німеччини, Російської Федерації), бюджетного процесу (Німеччини), принципи,
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що стосуються змісту, підготовки, прийняття та подання щорічних бюджетних

законів держави (Франції, Нової Зеландії), та вперше, з урахуванням зазначеного,

сформульовано перелік принципів бюджетного законодавства України

(публічності; оперативності; імперативності норм; поєднання інтересів держави і

місцевого самоврядування; невтручання державних органів у бюджетну

діяльність органів місцевого самоврядування; стабільності; однакового підходу до

бюджетних установ; єдності правової бази при регулюванні бюджетних відносин;

пріоритету Бюджетного кодексу України перед іншими нормативно-правовими

актами; обмеження на зміст закону про Державний бюджет України).

Охарактеризовано систему та склад бюджетного законодавства України;

враховуючи його розуміння у широкому і вузькому значеннях, запропоновано

внести відповідні зміни і доповнення до Бюджетного кодексу України, що

сприятимуть розмежуванню актів бюджетного законодавства і нормативно-

правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини, та вперше доведено

необхідність доповнення пункту 1 статті 4 «Склад бюджетного законодавства»

підпунктами такого змісту: «9) указів Президента України, що приймаються на

підставі законів і на виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію

рішення Ради національної безпеки і оборони України»; «10) актів Рахункової

палати, що регулюють здійснення державного зовнішнього фінансового контролю

(аудиту)». Наведено класифікації бюджетного законодавства України (залежно

від: особливостей регулювання бюджетних відносин; специфіки бюджетної

системи (або території, на яку поширюється дія норм); строку дії; походження;

змісту норм, що його становлять, та окреслено види бюджетного законодавства на

кожному етапі розвитку), які сприятимуть розумінню сутності норм. Висвітлено

дію актів бюджетного законодавства України у часі, просторі, за колом осіб та з

урахуванням законодавства зарубіжних країн, яке містить спеціальні правила

щодо меж його дії; запропоновано доповнити Бюджетний кодекс України

окремою статтею, в якій визначити терміни набуття чинності нормативно-

правовими актами, що регулюють бюджетні відносини, особливості їх дії в часі,

зворотної дії.
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Охарактеризовано Конституцію України, яка містить загальні матеріальні

норми прямої дії, що стосуються бюджетної сфери, та опосередковано відображає

основні принципи бюджетного законодавства. Враховуючи зарубіжний та

історичний досвід закріплення в Основному Законі бюджетних питань,

запропоновано у Конституції України передбачити спеціальний розділ «Публічні

фінанси». Проаналізовано окремі новели Бюджетного кодексу України 2010 року,

наголошено, що його прийняття не вирішило всіх проблем понятійного апарату,

тому сформульовано пропозиції стосовно удосконалення норм, в тому числі

запропоновано визначати у ньому не терміни, а саме поняття, уточнити дефініції

певних понять. Зосереджено увагу на аналізі закону про Державний бюджет

України, підзаконних актах бюджетного законодавства. Враховуючи проблеми зі

схваленням Верховною Радою України Основних напрямів бюджетної політики

на відповідний бюджетний рік, запропоновано внести доповнення до статті 33

Бюджетного кодексу України. Також у роботі дістали подальшого розвитку

пропозиції щодо запровадження в Україні позитивного досвіду регулювання

бюджетних відносин у зарубіжних країнах, в тому числі, запропоновано прийняти

нормативний акт, який стосуватиметься особливостей збалансованості бюджету,

засобів і способів боротьби з дефіцитом та фінансової відповідальності за

допущення незбалансованості бюджету.

Сформульовані та викладені у дисертації положення, узагальнення, висновки

і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для

розвитку науки фінансового права, правотворчості та практики застосування

відповідних норм і можуть бути використані: у науково-дослідній сфері; у

правотворчій діяльності; у сфері практичної діяльності суб’єктів бюджетних

правовідносин під час їх участі у бюджетному процесі; у навчальному процесі.

Ключові слова: бюджетне законодавство, етапи розвитку бюджетного

законодавства, склад бюджетного законодавства, ознаки бюджетного

законодавства, завдання бюджетного законодавства, принципи бюджетного

законодавства, Конституція, Бюджетний кодекс України.
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SUMMARY

Andrushchenko H.S. Formation and Development of the Fiscal Legislation of

Ukraine. – Qualifying scientific work as the manuscript.

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative law

and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

Preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko National

University of Kyiv. The presentation will be at Taras Shevchenko National University

of Kyiv.

Content of the summary.

The dissertation is a monographic research, where the author has

comprehensively revealed the peculiarities of the formation and development of the

fiscal legislation of Ukraine taking into account modern methods of cognition, on the

basis of the analysis of scientific developments, regulatory acts; and has formulated

theoretical conclusions and propositions on its improvement at the present stage.

The author has analyzed the acts of the fiscal legislation that acted on the territory

of Ukrainian lands within the modern Ukraine at different periods, which made it

possible to distinguish the stages of its formation and development, that is, to improve

periodization and to define the tasks, content of the fiscal legislation at the appropriate

stages, components and types. Particular attention has been paid to the legal basis for

the formation of the budget from the moment of its appearance and until 1917, because

it began to be formed as a document at this period; acquired a certain form; the rules for

its drafting, implementation emerged, the basic principles of the budget process and

those that underlie the modern budget system; the hierarchy of normative acts, which

concerned the budgetary sphere, was built up, the budgetary legislation has acquired the

features of systemic nature. The provision on the preconditions for the formation of the

fiscal legislation obtained further development. The author has researched the acts that

formed the fiscal legislation of 1917–1922; it has been indicated that the fiscal

legislation of that period was unstable, dynamic, had clearly defined time limits, but did

not meet the principle of efficiency, there were individual regulations, which mainly
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concerned the formation of the budgets of specific budgetary institutions. The author

has outlined the features of the legal regulation of budgetary relations, that is, the fiscal

legislation of the USSR period, in particular the USSR Constitutions of 1924, 1936 and

1977, the Constitutions of Ukrainian socialist soviet republic of 1919, 1929, the

Constitutions of Ukrainian soviet socialist republic of 1937, 1978, as well as special

regulations, which specified the constitutional provisions. Special attention has been

paid to the issues of the formation of legal bases of the budget of independent Ukraine.

This made it possible to state that the fiscal legislation in this period has become a

complete character, i.e. integrity was its feature, the composition was first clearly

defined in the codified normative act, its principles got the development. The author has

concluded that the norms of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine concerning

the budget sphere are unclear, and the first Budget Code of Ukraine of 2001 was

imperfect, amendments and alterations were made to it, which were not always

grounded, timely and expedient.

The author, for the first time, has comprehensively studied the content of the fiscal

legislation of Ukraine and has outlined its tasks at the present stage of development

(clearly define the essence of the budget system, the features of the budget process and

inter-budget relations, ensure budgetary stability, and flexibly reflect all changes taking

place in the state budget sphere), which made it possible to improve: definition of the

concept of «fiscal legislation» offered to consolidate the essence and components in the

Budget Code of Ukraine, with a view to its unambiguous interpretation and proper

understanding; understanding of such its features as consistency, integrity, dynamism;

theoretical substantiation of the existence of a bimodal structure. The author has paid

attention to the basic principles of the tax legislation of Ukraine, the norms of the

Budget Code of Ukraine, which contain the principles, which are the basis for the

budgetary system, regulatory acts of foreign countries, which reflect the principles of

the budgetary system (USA, Germany, Russian Federation), the budget process

(Germany), the principles relating to the content, preparation, adoption and presentation

of the annual budget laws of the state (France, New Zealand), and for the first time,

taking into account the above, the author has formulated the list of principles of the
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fiscal legislation (publicity, efficiency, imperative nature of norms, combination of

interests of the state and local self-government, non-interference of state agencies into

the budget activities of local self-governments, stability; unified approach to budget

institutions, unity of the legal base in the regulation of budgetary relations, priority of

the Budget Code of Ukraine to other regulatory acts, restrictions on the content of the

Law on the State Budget of Ukraine). The author has characterized the system and

composition of the fiscal legislation of Ukraine; taking into account its understanding in

the broad and narrow sense, the author has suggested to make appropriate amendments

and alterations to the Budget Code of Ukraine that will facilitate the delineation of the

acts of the fiscal legislation, as well as normative and legal acts regulating the budget

legal relations, and the author, for the first time, has proved the need to supplement

paragraph 1 of the Art. 4 «Composition of the Fiscal Legislation» with subparagraphs of

the following content: «9) the decrees of the President of Ukraine adopted on the basis

of laws and the implementation of the Budget Code of Ukraine, bring into force the

decision of the National Security and Defense Council of Ukraine»; «10) acts of the

Accounting Chamber, regulating the implementation of the state external financial

control (audit)». The author has provided the classification of the fiscal legislation of

Ukraine (depending on: the features of regulation of budgetary relations, the specifics of

the budget system (or the territory, to which the norms are applied), the period of

validity; origin; content of the norms that constitute it, and has outlined the types of the

fiscal legislation at each stage of development), which facilitate the understanding of the

norms’ essence. The author has highlighted the effect of the acts of the fiscal legislation

of Ukraine in time, on territory application, according to the range of persons and taking

into account the legislation of foreign countries, which contains special rules regarding

its limits; it has been offered to supplement the Budget Code of Ukraine with a certain

Article, which should define the terms when normative and legal acts regulating

budgetary relations, the peculiarities of their action in time and retroactivity, come into

force.

The author has characterized the Constitution of Ukraine, which contains general

material norms of direct action concerning the budgetary sphere, and indirectly reflects
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the basic principles of the budgetary legislation. Taking into account international and

historical experience of consolidating the issues of the budget sphere in the Basic Law,

the author has suggested to provide the special Section «Public Finances» in the

Constitution of Ukraine. The author has analyzed some innovations of the Budgetary

Code of Ukraine of 2010; it has been emphasized that its adoption did not solve all the

problems of the conceptual apparatus, therefore the author has formulated propositions

related to the improvement of the norms, in particular, the author has suggested to

define not the terms, but the concept, to clarify the definitions of certain concepts.

Special attention has been paid to the analysis of the Law on the State Budget of

Ukraine, subordinate legislation of the budgetary legislation. Considering the problems

on approving the Basic directions of the budget policy for the corresponding budget

year by Verkhovna Rada of Ukraine, the author has offered to amend the Art. 33 of the

Budget Code of Ukraine. Propositions in regard to the implementation in Ukraine of the

positive experience on regulating budgetary relations in foreign countries have been

further developed. In particular, it has been offered to adopt a normative act that will

deal with the features of the budget balance, means and methods of combating deficits

and financial responsibility for unbalanced budget.

The provisions, generalizations, conclusions and recommendations formulated and

set out in the dissertation are both general theoretical and applied for the development of

the science of financial law, law-making and the practice of applying the relevant norms

and can be used: in the field of research; in law-making activity; in the sphere of

practical activity of the subjects of budgetary legal relations during their participation in

the budget process; in the training process.

Key words: fiscal legislation, stages of development of the fiscal legislation,

structure of the fiscal legislation, features of the fiscal legislation, tasks of the fiscal

legislation, principles of the fiscal legislation, the Constitution, the Budgetary Code of

Ukraine.
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ВСТУП

Актуальність теми. Бюджетне законодавство України пройшло тривалий

шлях становлення та розвитку. Акти бюджетного законодавства, що діяли на

території українських земель у межах сучасної України, приймалися різними

суб’єктами, мали різну юридичну силу, завдання, оновлювалися залежно від

розвитку бюджетних відносин. У 2001 році відбулася перша кодифікація

бюджетного законодавства нашої країни, було прийнято Бюджетний кодекс

України. Але норми цього документа виявилися недосконалими, що зумовило

внесення до нього змін і доповнень, а в подальшому – прийняття нового

Бюджетного кодексу України у 2010 році. Втім, такий крок не вирішив усіх

проблем, адже й дотепер ми можемо констатувати нечіткість певних норм, що

регулюють бюджетні відносини, неточність трактування окремих понять у актах

бюджетного законодавства України. Ці та інші прогалини не сприяють

правильному застосуванню нормативних актів та свідчать про необхідність їх

удосконалення, а отже, і проведення відповідного теоретичного дослідження. А

це передбачає й дослідження генезису бюджетного законодавства України та

аналізу зарубіжного законодавства для впровадження позитивного досвіду і

формулювання пропозицій щодо удосконалення сучасного бюджетного

законодавства, що матиме важливе значення для розвитку бюджетних

правовідносин в Україні. Вказане вище, а також фрагментарність наукових

розробок щодо змісту бюджетного законодавства України, відсутність

комплексного аналізу його становлення та розвитку зумовлює актуальність

обраної теми, її важливе наукове та практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям

дисертаційного дослідження обраний з урахуванням положень Стратегії сталого

розвитку «Україна – 2020» (схвалено Указом Президента України від 12 січня

2015 р. № 5/2015), Стратегії реформування системи управління державними

фінансами на 2017–2020 роки (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 8 лютого 2017 р. № 142-р). Тема дисертації затверджена та уточнена
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Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка (протокол від 22 грудня 2014 р. № 4 та протокол від

26 жовтня 2015 р. № 3). Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і

практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації

0111U008337), яка відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри

фінансового права.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на

основі аналізу наукових розробок, нормативно-правових актів розкрити особливості

становлення й розвитку бюджетного законодавства України, його зміст та

сформулювати теоретичні висновки і пропозиції щодо удосконалення на сучасному

етапі.

Окреслена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

– з’ясувати передумови формування бюджетного законодавства;

– проаналізувати акти, що становили бюджетне законодавство з моменту

появи бюджету і до 1917 року, 1917–1922 років, періоду СРСР, незалежної

України та виокремити й охарактеризувати етапи його становлення і розвитку;

– сформулювати визначення поняття «бюджетне законодавство»;

– окреслити ознаки, принципи, завдання бюджетного законодавства України

на сучасному етапі його розвитку;

– охарактеризувати систему, склад бюджетного законодавства України;

– визначити критерії класифікації бюджетного законодавства України;

– з’ясувати особливості дії актів бюджетного законодавства України у часі,

просторі, за колом осіб;

– охарактеризувати базові складові бюджетного законодавства на сучасному

етапі його розвитку, в тому числі Конституцію України, Бюджетний кодекс

України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини;

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного бюджетного

законодавства України.
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Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, які виникають при

правовому регулюванні бюджетної діяльності.

Предмет дослідження – становлення та розвиток бюджетного

законодавства України.

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети та завдань

дослідження, його об’єкта і предмета. Історико-правовий метод використано

при дослідженні актів бюджетного законодавства, що діяли на території

українських земель у межах сучасної України, що дало змогу виокремити етапи

його становлення та розвитку (розділ 1). Порівняльно-правовий метод

застосовувався при порівнянні норм вітчизняного бюджетного, податкового,

митного законодавства, нормативно-правових актів зарубіжних країн

(підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.3). Метод системно-структурного аналізу допоміг

з’ясувати ознаки, принципи, завдання бюджетного законодавства України,

проаналізувати його склад, класифікацію, дію в часі, просторі та за колом осіб

(підрозділи 2.1–2.3). Логіко-семантичний метод сприяв поглибленому

вивченню понятійного апарату, уточненню визначення понять: «бюджетне

законодавство», «бюджет», «місцеві бюджети», «бюджети місцевого

самоврядування», «бюджетна програма», «бюджетний процес», «бюджетна

система України», «бюджетне асигнування» (підрозділи 2.1, 3.2). За допомогою

спеціально-юридичного методу досліджувалися норми як вітчизняного, так і

зарубіжного бюджетного законодавства, обґрунтовувалися висновки і

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного бюджетного

законодавства України (розділи 2, 3).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці відомих

представників науки фінансового права Н.Г. Бердичевського, Е.М. Берендтся,

В.В. Бесчеревних, Л.К. Воронової, О.П. Гетманець, Д.О. Гетманцева,

О.Ю. Грачової, О.О. Дмитрик, А.Й. Іванського, С.І. Іловайського, Л.М. Касьяненко,

С.А. Котляревського, М.П. Кучерявенка, Т.А. Латковської, В.О. Лебедєва,

О.А. Лукашева, А.О. Монаєнка, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай,

С.О. Ніщимної, І.Х. Озерова, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, М.І. Піскотіна,
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Н.Ю. Пришви, Ю.А. Ровинського, О.В. Солдатенко, М.І. Фрідмана, Н.І. Хімічевої,

Н.Я. Якимчук та інших вчених. У процесі дослідження були взяті до уваги

висновки, сформульовані у дисертаційних роботах О.Р. Гайки, Т.С. Подорожної,

Т.С. Позднякової, Н.В. Сидорової, В.Д. Чернадчука, І.М. Ющенко та інших авторів.

Нормативну базу дослідження становлять акти бюджетного законодавства

Російської імперії, РСФРР, УНР, УСРР, УРСР, СРСР, України, зарубіжних країн,

рішення Конституційного Суду України.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим

у вітчизняній фінансово-правовій доктрині комплексним, монографічним,

системним дослідженням, у якому окреслено особливості еволюції бюджетного

законодавства України, його зміст, напрями удосконалення базових складових на

сучасному етапі розвитку. За результатами дослідження сформульовано й

обґрунтовано низку концептуальних положень, висновків і пропозицій, що

відрізняються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне

значення, зокрема:

вперше:

– доведено необхідність доповнення пункту 1 статті 4 Бюджетного кодексу

України «Склад бюджетного законодавства» підпунктами такого змісту:

«9) указів Президента України, що приймаються на підставі законів і на

виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України»; «10) актів Рахункової палати, що

регулюють здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)»;

– комплексно розглянуто зміст бюджетного законодавства України та

сформульовано його завдання на сучасному етапі розвитку: чітко визначати

сутність бюджетної системи, особливості бюджетного процесу та міжбюджетних

відносин, забезпечувати стабільність бюджетів, гнучко відображати всі зміни, що

відбуваються у бюджетній сфері держави;

– сформульовано перелік принципів бюджетного законодавства України:

публічності; оперативності; імперативності норм; поєднання інтересів

держави і місцевого самоврядування; невтручання державних органів у
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бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування; стабільності;

однакового підходу до бюджетних установ; єдності правової бази при

регулюванні бюджетних відносин; пріоритету Бюджетного кодексу України

перед іншими нормативно-правовими актами; обмеження на зміст закону про

Державний бюджет України; вказано, на яких етапах розвитку бюджетного

законодавства вони існували;

– наведено класифікацію бюджетного законодавства України залежно від:

особливостей регулювання бюджетних відносин; специфіки бюджетної системи

(або території, на яку поширюється дія норм); строку дії; походження; змісту

норм, що його становлять, окреслено види бюджетного законодавства на кожному

етапі його становлення й розвитку;

– запропоновано доповнити Бюджетний кодекс України окремою статтею 51

«Дія актів бюджетного законодавства в часі» та сформульовано її основні

положення, що сприятиме правильному застосуванню нормативно-правових

актів, які регулюють бюджетні відносини;

удосконалено:

– періодизацію становлення та розвитку бюджетного законодавства (перший

етап – з початку XVII століття до 1810 року, другий – з 1810 року до 1862 року,

третій – з 1862 року до 1917 року; четвертий – з видання перших Декретів

радянської влади у бюджетній сфері 1917 року до утворення СРСР, тобто до

1922 року, п’ятий – період СРСР, шостий – з моменту проголошення

незалежності України і до прийняття Бюджетного кодексу України 2001 року;

сьомий – з 2001 року і дотепер), з окресленням його особливостей на кожному з

етапів;

– визначення поняття «бюджетне законодавство» – сукупність нормативно-

правових положень, що містяться у Конституції України, Бюджетному кодексі

України, законі про Державний бюджет України, інших законах, нормативно-

правових актах Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних

органів виконавчої влади, актах Рахункової палати, рішеннях про місцевий

бюджет, інших рішеннях місцевих рад, рішеннях органів влади Автономної
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Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів

місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні відносини. Таке визначення

запропоновано закріпити у пункті 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, з

метою однозначного трактування вказаного поняття та правильного розуміння

його сутності і складових;

– розуміння таких ознак бюджетного законодавства України, як системність

(чітко визначено ієрархію нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини,

відображають особливості бюджетної політики держави), цілісність (бюджетне

законодавство – єдина, впорядкована організаційно-функціональна система

нормативних актів, що узгоджені між собою, яка має завершений вигляд),

динамічність (наявність нормативних актів, які щорічно змінюються; постійний

розвиток бюджетного законодавства під впливом політики);

– теоретичне обґрунтування існування дворівневої структури бюджетного

законодавства України (загальнодержавне, місцеве), враховуючи наявність

дворівневої бюджетної системи;

– підхід до складу бюджетного законодавства України, з урахуванням

тлумачення терміна «законодавство» Конституційним Судом України, у зв’язку з

чим запропоновано розмежовувати бюджетне законодавство у вузькому і

широкому значенні;

дістали подальшого розвитку:

– положення щодо передумов формування бюджетного законодавства:

виникнення на початку XVII століття самого бюджету як кошторису доходів і

витрат – матеріального акту бюджетного законодавства; необхідність чіткого

правового регламентування складання, розгляду, затвердження бюджету,

визначення його змісту, тобто формування процесуального бюджетного

законодавства;

– концептуальний підхід щодо розуміння дії актів бюджетного законодавства

України в часі, просторі та за колом осіб, з урахуванням правил, встановлених

статтею 94 Конституції України та нормативно-правовими актами, що визначають



20

особливості офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, їх державної

реєстрації;

– характеристика Конституції України як важливої складової бюджетного

законодавства України, яку запропоновано доповнити спеціальним розділом, в якому

визначити основні питання, що стосуватимуться бюджетної сфери;

– аналіз норм Бюджетного кодексу України, в результаті чого

запропоновано: уточнити назву статті 2 та її зміст, зокрема формулювання таких

понять, як «бюджет», «місцеві бюджети», «бюджети місцевого самоврядування»,

«бюджетна програма», «бюджетний процес», «бюджетна система України»,

«бюджетне асигнування», доповнити визначенням поняття «бюджетний період»;

уточнити поняття «зведений бюджет», що міститься у статті 6; у статті 26

«Контроль і аудит у бюджетному процесі» вказати на суб’єктів, які здійснюють

контроль і аудит, деталізувати форми контролю (попередній, поточний,

наступний);

– пропозиції щодо запровадження в Україні позитивного досвіду

регулювання бюджетних відносин у зарубіжних країнах (Словаччини, Молдови,

Португалії, Білорусі, Японії, Греції, Німеччини, Іспанії, Швеції, США, Нової

Зеландії, Канади).

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони

можуть бути використані у:

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень розвитку

бюджетного законодавства України, удосконалення змісту його складових;

– правотворчій діяльності – під час внесення змін та доповнень до

Конституції України, Бюджетного Кодексу України, інших нормативно-правових

актів, що регулюють бюджетні відносини (довідка про впровадження результатів

дослідження Інституту законодавства Верховної Ради України від

10.08.2018 р. № 22/382-1-15);

– практичній діяльності суб’єктів бюджетних правовідносин під час їх

участі у бюджетному процесі;
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– навчальному процесі при підготовці відповідних розділів підручників і

навчальних посібників з курсів «Фінансове право», «Бюджетне право», під час

викладання указаних дисциплін.

Особистий внесок здобувача. Викладені в роботі положення й висновки

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. Ідеї та розробки, що належать

співавторові публікації «Термінологія Бюджетного кодексу України»,

здобувачем не використовувалися. Власні теоретичні розробки здобувача в

опублікованій у співавторстві науковій праці становлять 90 %.

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дослідження було

оприлюднено автором на науково-практичних, а також міжнародних конференціях,

зокрема: «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (м. Київ, 2010 р.,

2012 р., 2013 р.); «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2012 р.);

«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2012 р.);

«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в

умовах становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2013 р.);

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2016 р.).

Публікації. Основні результати дослідження відображено в одноосібній

монографії, семи наукових статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях

України, одна – у іноземному виданні та семи тезах доповідей, опублікованих за

матеріалами науково-практичних конференцій.

Структура й обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження.

Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у

десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний

обсяг дисертації – 230 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. Список

використаних джерел налічує 257 найменувань і займає 25 сторінок. 3 додатки

розміщено на 7 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

1.1 Поява бюджету як причина створення бюджетних документів

Важливим документом для держави на будь-якому етапі її розвитку є

бюджет – фінансовий план, засіб управління державою, створення її фінансової

основи. З моменту, коли виникла необхідність у веденні централізованого обліку

доходів і видатків, починає формуватися бюджет, який з метою правильного

управління фінансами, чіткості та ясності його змісту, обов’язковості для

виконання набуває певної форми, що постійно удосконалюється. Бюджет, як

розпис доходів і видатків, виражає сутність тих суспільних відносин, що існують

у державі, створює фінансову основу для її діяльності. Разом із виникненням

бюджету починає формуватися і бюджетне законодавство, що спочатку має

примітивний характер і складається лише з самого бюджету, який набуває форми

певного документа і тільки з часом стає цілісним у змістовому відношенні.

Дослідження особливостей документів, що стосувалися бюджетної сфери і діяли

на українських землях у межах сучасної України, сприятиме формулюванню

пропозицій щодо вдосконалення чинного бюджетного законодавства нашої

держави. Акти бюджетного законодавства XVII–XIX століть розглядали у своїх

працях такі дореволюційні вчені: Е.М. Берендтсь, С.І. Іловайський, В.О. Лебедєв,

І.Х. Озеров та інші. Сучасних представників фінансово-правової науки також

цікавлять ці питання. Так, О.А. Музика-Стефанчук [117, с. 10–13], приділяючи

увагу історії становлення та розвитку законодавства про бюджетні відносини на

території України, в тому числі щодо місцевих бюджетів, пропонує певну

періодизацію, виділяє шість етапів та описує відповідні періоди, у тому числі й

прадавні часи. І.М. Ющенко [247, с. 7] виділяє сім періодів розвитку бюджетної

системи та бюджетного законодавства України, які збігаються з історичними

періодами розвитку держави, та аналізує саме характерні ознаки бюджетної

системи і щорічних актів про бюджет, притаманні кожному періоду. Втім, у
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процесі дослідження, доцільним буде наведення власної періодизації становлення

та розвитку бюджетного законодавства України, а також зосередження уваги саме

на видах актів бюджетного законодавства, його завданнях, ознаках, зародженні

принципів тощо.

З моменту виникнення бюджету в Росії – початок XVII століття, – про

нього, як про кошторис, згадується у грамотах за правління Романових. У період

становлення бюджет мав різні назви: фінансовий розпис, кошторис, табель,

окладна книга, відомість тощо та примітивний характер, бо містив лише певні

цифри, що насправді не обґрунтовувались і не підтверджувалися документами.

Зміст таких документів нормативно не регламентувався, вони не були доступними

для населення держави, тому не публікувалися. Такий розпис не мав

комплексного характеру, бо в нього не включалися всі доходи та видатки, що не

дало змоги здійснювати належний контроль за надходженням коштів та їх

витрачанням. Формування його як фонду коштів не забезпечувалося належним

державним примусом. У навчальному посібнику «Історія фінансового

законодавства Росії» зазначається [64, с. 59], російські розписи XVII–XVIII

століть це були неповні зводи доходів і витрат, здебільшого, щодо відомств

окремих приказів, без їх об’єднання і будь-якої централізації. Є відомості,

датовані ще 1645 роком, про загальний кошторис і про окремі річні кошториси,

що надсилалися у Москву для складання загального кошторису, але певних

визначених правил для складання цих кошторисів тоді не існувало, баланс не

підбивався, загальної каси не було [143, с. 32]. Наприклад, бюджет 1680 року

складався з двох частин: приход і витрати [104, с. 97]. Перша частина так званого

бюджету мала назву «Приход», в якій були наявні дані щодо залишку від 1679

року та надходжень 1680 року (натомість, надходження поділялися на оклад,

недоїмки, неокладні і «запросні», тобто надзвичайні, із приказів (обігові

надходження). У другій частині – «Витрати» – йшлося про окладні і неокладні

видачі, і в приказ (обігові видатки). Навпроти кожної назви знаходилися лише

цифри. Жодних пояснень за вказаними записами такий документ не містив, що не

давало змоги детально визначити джерела надходжень та призначення видатків і,
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відповідно, не сприяло здійсненню належного контролю за формуванням дохідної

частини бюджету й ефективному, цільовому витрачанню коштів. Тобто

відсутність чіткої форми бюджетного документа, в тому числі і правил його

складання, не дозволяла здійснювати функцію контролю, ускладнювала

формування самого бюджету як державної казни [203, с. 183].

У 1701 році розпис бюджету Росії був більш деталізованим [64, с. 60–61],

дещо змінилися й назви його складових: перша частина називалася «Доходи», а

друга – «Витрати». У першому розділі доходи поділялися на прямі окладні

податки (окремо виділялися такі їх складові, як стрілецькі гроші, ямські і

«полонянині», ясак, адміралтейський, драгунський), непрямі податки (до яких

належав збір митний та кабацький) та мита й монетна справа (передбачалися

суми, що надходять від мита, монет, оброчних зборів та інші). Втім, такий

контекст не дає повного розуміння, що ж собою являли «інші» доходи. У другій

частині передбачалося одинадцять різновидів витрат (військові, «дворові»,

торгові й монетні операції, благодійницькі, пенсії і церква, адміністрація,

сполучення й пошта, дипломатія, побудови, медицина, освіта, різні витрати і

«мастера»). У такий спосіб, і у видатковій частині наявна невизначеність щодо

таких «різних витрат» [197, с. 8]. І.І. Кучеров [98, с. 10] зазначає, що невідомо, чи

існували у той час будь-які узаконення для складання кошторисів. З аналізу

бюджетів (кошторисів), що існували в той період, було дуже важко зробити

висновок про реальний фінансовий стан держави, про доходи й витрати.

Ю.В. Пасічник зазначає, що у Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

стосовно питань бюджету сформульовано шість напрямів із відповідним

механізмом їх вирішення: 1) чітка і зрозуміла структура управління бюджетними

коштами, яка передбачала посаду генерального підскарбія та двох полкових, які б

вибиралися зборами за погодженням із гетьманом та полковниками. У їх віданні

мають бути всі доходи і всі видатки; 2) компетентність, порядність і добровільна

згода на виконання роботи підскарбіїв; 3) боротьба з корупцією при організації

функціонування урядового апарату; 4) розмежування доходів урядовців та

військового скарбу; 5) чіткі ставки податкового збору, контроль за ухиленням від
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сплати зборів, підзвітність за використані кошти; ставки оподаткування

доводяться універсалами гетьмана; 6) турбота про малозабезпечених та

стражденних людей [146, с. 159–160]. Отже, на території України у цей період

бюджетне законодавство представляла Конституція Пилипа Орлика, але, на жаль,

у ній не визначалися форма бюджетних документів, порядок їх формування і

затвердження [197, с. 9], а також універсали Гетьмана.

Після 1711 року розписи декілька років взагалі не складалися. Лише з 1772

року Камер колегія, прототип Міністерства фінансів, знову береться за регулярне

складання бюджетів. При цьому жодних визначених правил зі складання розпису

не існувало. Після Петра І «розписи» були майже закинуті, тому про стан

бюджету того часу до Катерини ІІ є лише окремі відомості [64, с. 61].

С.І. Іловайський стверджує [63, с. 244], що вирахування державних витрат і

доходів у XVII столітті були недосконалі, незрозумілі, неточні, недостовірні,

неперіодичні, недоступні для населення, позбавлені будь-якого правового

значення. М.І. Фрідман [227, с. 2–3] писав, що у цей період ні про який порядок у

бюджетному процесі, ні про які точні, непорушні законодавчі норми не могло

йтися, бо, наприклад, у 1747 році Сенат вимагав від усіх місць, колегій і

канцелярій відомості про «приход» і «розход» у них сум з 1742 до 1747 року;

14 серпня того ж року Камер колегія донесла Сенату, що вона «неусыпно

старается сочинить» затребувані табелі, хоча вони складні і відомості містяться у

багатьох зошитах. Отже, період з 1711 по 1772 року слід охарактеризувати як

крок назад у розвитку бюджетного законодавства Російської імперії.

Із багатогранної діяльності київських князів щодо розбудови держави

Ю.В. Пасічник виділяє аспекти діяльності у бюджетній сфері Данила Апостола,

зазначаючи, що за його гетьманування (1654–1734 рр.) було засновано

скарбницю, що забезпечила Гетьманщині перший бюджет, реорганізовано

українські фінанси, відокремлено державний скарб від приватного скарбу

гетьмана, установлено окремий військовий скарб (державний бюджет); у 1754

році бюджет Гетьманщини було поставлено під російський контроль [146, с. 176–

177, 179]. Майже до 30-х років XVIII століття на Гетьманщині не існувало чіткої
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бази і внутрішніх юридичних норм щодо оподаткування, для здійснення

фінансових повноважень гетьман видавав так звані Універсали, які

регламентували розмір податків, механізм їх збору тощо [213, с. 40].

У 1769 році зі встановленням посади Державного казначея, на нього

покладався обов’язок подавати Імператриці після закінчення кожного року

відомість про доходи, видатки, недоїмки, а перед початком року – табель про

доходи, видатки і залишки; постійних правил для складання таких табелів,

вочевидь, не існувало [105, с. 184–185]. Лише за царювання Павла І кошториси

починають затверджувати найвищим підписом [64, с. 62].

Утворення у XVII столітті центру козацтва на території України –

Запорізької Січі, яка потребувала коштів на утримання, сприяло формуванню

бюджету цієї незалежної держави, який, як зазначають представники економічної

науки [56, с. 20], називали «кошторис Запорізької Січі». У той час на Січі ще не

знали форм ведення бюджетного процесу, не дотримувалися фінансових

формальностей і лише під кінець її існування у Коші була заведена деяка

статистична звітність та існувало фінансове рахівництво під назвою «Секрети

Війська Запорізького» [146, с. 145; 213, с. 38]. У 1780 році на Лівобережжі,

колишній Гетьманщині, царським наказом було запроваджено загальноросійський

устрій і, відповідно, бюджетні документи, які були наявні у Росії. У цей період,

включно до 1811 року, бюджетного законодавства, як такого, у сучасному

розумінні, не існувало, не було правил, за якими складався, затверджувався та

виконувався бюджет. Хоча, як свідчать історико-архівні матеріали, правителями

видавалися певні документи, що стосувалися державних розписів. Наприклад,

видані у 1710 році Петром Великим Указ про необхідність «сличить

государственные доходы и расходы», а у 1762 році Петром ІІІ Указ про

витребування від керівників усіх відомств інформації про державні доходи та

видатки можна віднести до бюджетного законодавства, так як вони стосувалися

бюджетної сфери. Маніфестом про встановлення міністерств [142] від 8 вересня

1802 року на Міністерство фінансів було покладено обов’язок на підставі

кошторисів міністрів щорічно складати детальний розпис доходів і видатків. Так,
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у Маніфесті [142] зазначалося, що посада Міністра фінансів має два головних

предмета: управління казенними і державними частинами, які надають Уряду

потрібні на утримання доходи; і генеральне всіх доходів розасигнування щодо

різних частин державних видатків; крім того, на нього покладався обов’язок у

кінці кожного року робити для наступного детальний план загальних державних

витрат. Але жодних правил щодо складання таких документів вказаний Маніфест

та інші акти не містили. І лише на початку XIX століття, з розробкою

М.М. Сперанським «Плану фінансів» (1810 р.), почало формуватися бюджетне

законодавство, стали видаватися відповідні документи, що регламентували

порядок складання державного розпису доходів і видатків [197, с. 11; 204, с. 215].

План фінансів М.М. Сперанського містив низку положень, що стосувалися

бюджету, та заходи, які пропонувалося здійснити: забезпечити гласність у

затвердженні й виконанні бюджету; надати бюджету силу закону; встановити

принцип раціонального витрачання державних коштів і встановити витрати «по

приходах»; збільшити доходи шляхом упорядкування наявних і встановлення

нових податків; провести реформу грошової системи держави, вилучивши

асигнації з обігу з одночасною ліквідацією асигнаційних банків, натомість

створивши банки, що випускатимуть лише кредитні кошти [219, с. 30]. Важливе

значення мали пункти 200 та 201 Плану фінансів: «….все приходы и расходы

должны быть учреждаемы ежегодною сметою (бюджетом) в порядке, особенно

для сего установленным…»; «где нет сметы или годового финансового закона или

где закон сей не исполняется, там может быть казначейский счет (касса) приходов

и расходов, но быть не может истинного управления финансов» [219, с. 92]. Із

змісту вказаних пунктів зрозуміло, що М.М. Сперанський пропонував закріпити

принцип щорічності бюджету, прийняття його в особливому порядку у формі

саме закону. Ці засади покладені в основу сучасного бюджетного законодавства

України [197, с. 12; 204, с. 215].

План фінансів став поштовхом до розробки необхідних документів для

складання бюджету, а отже, і розвитку процесуального бюджетного

законодавства. Так, у пункті 39 Плану фінансів [219, с. 42] йшлося про заходи
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підтримання кредиту, заборону випуску нових асигнацій, зазначалося, що «меру

сию, возвести надлежащим образом в Манифесте об устройстве финансов…». І

25 червня 1811 року у Маніфесті «Об общем учреждении министерств» [139]

були виписані чіткі та детальні правила для складання розпису. З виданням цього

наказу розпочався період формування регулярних державних розписів доходів і

видатків, із розглядом у законодавчому порядку. Загальний кошторис включав

лише видатки, а річний – доходи [105, с. 185]. У цьому Маніфесті вперше

закріплювався принцип відповідності доходів видаткам, і контроль щодо цього

покладався на Міністра фінансів. Чітко були виписані і повноваження Міністра

фінансів, строк, протягом якого він мав складати, подавати на розгляд до

Державної Ради кошторис зі своїми зауваженнями та різними додатками.

Спочатку кошторис розглядався в особливому Комітеті і через Загальні збори

Державної Ради передавався на «высочайшее утверждение» [105, с. 186], мав

форму закону, але, на жаль, не публікувався. Загальних правил звітності довго не

існувало. Лише у 1828 році було видано «Главные правила отчетности», що в

подальшому сприяло розумінню етапів руху державних коштів. Маніфест від

25 червня 1811 року, який затвердив Правила про складання, встановлення і

виконання Державного розпису 1811 року, що регулювали бюджетний устрій до

реформи 1862 року, фактично був основним актом бюджетного законодавства.

Складовими бюджетного законодавства були і самі бюджети 1811, 1812, 1815,

1816, 1817, 1818, 1819 і 1820 років, так як вони встановлювалися у законодавчому

порядку, тобто вносилися Міністром фінансів на затвердження до Державної

Ради, і у подальшому передавалися на «Височайшее утвердженіе» [197, с. 13].

Тоді як бюджети 1813 та 1814 років розглядалися не Державною Радою, а

таємним Комітетом фінансів. І.Х. Озеров [143, с. 34] зазначав, що хоч розписи

затверджувалися «Височайшою владою», вони не були безумовно обов’язковими

до виконання, бо не являли собою точних даних, не могли бути перевірені.

У Маніфесті «Об общем учреждении министерств» [139] йшлося про

утворення Ревізії державних рахунків. Цей контрольний орган, який

прирівнювався до міністерства, наділявся повноваженнями проводити перевірки
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рахунків у всіх департаментах військових і цивільних. З огляду на зміст тексту

цього Маніфесту, саме Державна Рада видавала відповідні акти, в тому числі й

щодо контролю. Отже, вказаний суб’єкт не був наділений повноваженнями щодо

видання спеціальних документів стосовно контролю бюджету. Згодом цей

контрольний орган мав назву Рада державного контролера, але реорганізація,

зміна назви не призвели до наділення його функцією нормотворення. Із 1836 року

Державний контроль мав статус центральної фінансової установи, але не

наділявся адміністративними функціями.

Е.М. Берендтсь, звертаючись до джерел фінансового права у період

Російської імперії, окреслюючи питання бюджету і бюджетного права, зазначав:

«так какь государство есть союз правовой …то не только пріобретеніе

государствомь хозяйственныхь средствь, но и затрата ихь должна быть актом

правовымь, исполненнымь вь законной форме» [10, с. 53]; «правовую природу

бюджета можно определить следующимь образом: по содержанию своему это

акть управления, по форме – это закон» [10, с. 63]; «Россія управляется на

основаніи законов двоякого рода: законовь основных, которые являються какь бы

нормами непреложными, и законовь, непренадлежащихь кь числу основных,

могущихь быть отмененными или измененными вь обыкновенномь

законодательном порядке. Эти начала закономерности управленія нашли себе

выраженіе и вь руском бюджетномь праве» [10, с. 101]. Слід погодитися з цією

позицією і зазначити, що відповідно і бюджети інших років, хоч і не розглядалися

Державною Радою, належали до бюджетного законодавства.

Державний розпис у цей період не містив усіх сум доходів і видатків, бо

окремі відомства мали спеціальні грошові кошти, що становили їх власність, не

був досить детальним, був заплутаним [105, с. 186]. Слід констатувати, що

Державний розпис доходів і видатків з Пояснювальною запискою Міністра

фінансів також належав до бюджетного законодавства того періоду [197, с. 14;

204, с. 216].

Враховуючи необхідність проведення бюджетної реформи, у 1856 році до

Західної Європи для ознайомлення з бюджетною справою було відряджено
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В.О. Татарінова, який за результатами поїздки представив звіт, на основі якого

було розроблено проект покращень різних сфер фінансового господарства, в тому

числі й бюджетного [143, с. 34]. Відповідно, у 1862 році затверджуються нові

Правила про складання, розгляд, затвердження і виконання Державного розпису

та фінансових кошторисів міністерств і головних управлінь [147, с. 205–208; 164,

с. 201–203]. Науковці зазначають, що з введенням Правил 1862 року більшість

зовнішніх недоліків бюджетної системи Росії були формально ліквідовані, і

бюджет отримав закінчений вигляд [64, с. 63]. І лише з 1863 року з’являється

дещо, що заслуговує називатися бюджетом [125, с. 185]. Стаття 1 Правил

визначала поняття «бюджет или государственная роспись»: «…есть исчисление:

1) всех предстоящих по государству расходов; 2) источников к их

удовлетворению. Государственная роспись составляется из частных финансовых

смет министерств и главных управлений» [10, с. 90; 164, с. 191–203]. У Правилах

[164, с. 191–203] була наявна і норма про те, що у всі частини фінансових

кошторисів не вносяться доходи і видатки земств, общин, які призначені для їх

власних потреб, тобто від державних коштів відмежовуються місцеві фінанси. Так

як важливу роль відіграє виконання фінансового плану, укладення кошторисів, то

у Правилах ці процедури також детально були прописані. Правилами

передбачалося, що Державний розпис складається на один рік (пункт 9), тобто

закріплювалося правило щодо щорічності бюджету, що він розглядається в

законодавчому порядку (пункт 5) та оприлюднюється (пункт 29).

З виданням Правил про складання, розгляд, затвердження і виконання

Державного розпису і фінансових кошторисів міністерств і головних управлінь,

Державний розпис стає відкритим, доступним для всіх, бо починає

публікуватися разом із доповіддю Міністра фінансів у Сенатських відомостях та

Урядовому віснику. Слід відмітити, що в Правилах йшлося і про те, що

оприлюдненню підлягають і фінансові кошториси. Гласність, публічність

бюджету і фінансових кошторисів була необхідною умовою сприйняття

російської бюджетної системи, а відповідно й Росії як держави, зі стабільною

фінансовою системою, іншими державами. Поряд із Державним розписом
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існують і розписи місцевих бюджетів, в тому числі провінціального, земського,

общинного. Отже, можна констатувати, що у 1862 році відбулася бюджетна

реформа, яка сприяла розвитку бюджетного законодавства [197, с. 16].

Ю.А. Чемоданова зазначає [235, с. 86], що Кошторисні правила, як їх називали у

той період, стали фундаментом російського бюджетного законодавства.

Зарубіжні фахівці писали: якщо Росія публікує свій бюджет, вона робить це не

для того, щоб задовольнити принципи, які відображають її політичний устрій,

така гласність має одну мету – забезпечити капітали, зміцнити становище,

створене російськими партнерами на міжнародному ринку [249, с. 14].

Із 1866 року набуває публічності звіт Державного контролю за виконанням

Державного розпису і фінансових кошторисів, із 1870 року – касовий звіт

Міністерства фінансів про обіг сум державного казначейства, які також слід

відносити до бюджетного законодавства. Крім цього, до нормативно-правових

актів у сфері бюджету належали і звіти окремих міністерств та головних

управлінь, що мали важливе значення, офіційний характер і стосувалися

бюджету [197, с. 17; 204, с. 216].

Бюджетна реформа 1862 року суттєво змінила і функції Державного

контролю. Він стає важливою окремою складовою державного управління,

створюються Контрольні палати у губерніях. У підручнику з фінансового права

1912 року [63, с. 527–528] зазначається, що норми, які регулюють контрольний

устрій, містяться в інструкціях установам Державного контролю, що

встановлюються Державним контролером, а також у циркулярах і наказах по

Державному контролю; всі розпорядження по Державному контролю, з додатками

інструкцій, містяться у збірниках за 1865–1873 роки, 1874–1883 роки, 1884–1889

роки, 1890–1893 роки, за інший час – у Контрольних щорічниках. Окрім цього,

норми, що регулюють контрольний устрій, містяться у спеціальних, виданих

частиною у порядку узгодження Державного контролера з міністерствами

правилах, наприклад, про рахівництво і звітність [63, с. 527]. Отже, безпосередньо

сам Державний контролер надавав згоду на видання інструкцій, положень і форм,

що стосувалися рахівництва і звітності тощо. З огляду на такий контекст та
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враховуючи позицію Ю. Ровинського, який зазначав, що процесуальні бюджетно-

правові норми встановлюють правову форму для всіх стадій проходження

бюджету і порядок контролю за його виконанням [192, с. 67–68], можна зробити

висновок про те, що документи, які видавав Державний контроль, були актами

бюджетного законодавства, так як містили норми, що визначали порядок

проведення контрольних заходів у бюджетній сфері.

До документів, що у XIX столітті становили бюджетне законодавство,

належать: Закон від 14 червня 1891 року, який вперше встановлював

класифікацію державних доходів, згідно з якою, на думку І.І. Кучерова [98, с. 13],

звичайні доходи були поділені у кошторисах і розпису на 35 параграфів,

згрупованих у 9 розділів за головними джерелами оподаткування; Закони від

4 червня 1894 року, 15 грудня 1897 року, 22 травня 1900 року, що встановили

розподіл державних доходів і видатків на звичайні та надзвичайні; Закон від 1885

року, що дозволив міністрам вносити до кошторисів умовні кредити. Всі закони

підлягали опублікуванню у Збірнику узаконень і розпоряджень Уряду.

Нові правила, що стосувалися бюджетної діяльності, були встановлені на

початку XX століття. Так, у Маніфестах «Об учреждении Государственной

Думы» від 6 серпня 1905 року [141] і «Об усовершенствовании государственного

порядка» від 17 жовтня 1905 року [140] йшлося про надання права населенню

через своїх виборних представників брати участь у складанні законів, обговоренні

законодавчих положень, розгляді фінансових кошторисів та Розпису державних

доходів і видатків, але такі права у бюджетній сфері були дещо обмежені, так як

діяли встановлені правила, які забороняли при обговоренні Державного розпису

виключати певні доходи і видатки, що вносилися в її проект, наприклад, ті, що

сформовані на підставі «Высочайших повеленій». 23 квітня 1906 року були видані

«Высочайше утвержденные основные государственные законы (Конституция)

Российской империи» [27], які розмежовували повноваження Імператора,

Державної Ради, Державної Думи, Ради Міністрів і передбачали правила

складання, прийняття, дії законів, а також підзаконних нормативних актів

(постанов, інструкцій, розпоряджень Ради Міністрів, інших суб’єктів). Норми
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зазначених документів стосувалися і бюджетної сфери, а отже, і відносилися до

бюджетного законодавства [197, с. 17–18; 204, с. 216]. Так, до компетенції

Державної Думи було віднесено схвалення бюджетних законів, насамперед

Державного розпису доходів і видатків з фінансовими кошторисами міністерств і

головних управлінь. У цей період, незважаючи на бурхливий розвиток

бюджетного законодавства, все ж таки зберігалася певна невизначеність щодо

державних, так званих імператорських видатків, які не дозволялося обговорювати,

а відповідно, важко було їх і обліковувати та контролювати. Отже, Державний

розпис не носив комплексного характеру, бо не було дотримано принципу

повноти бюджету. «Высочайше утвержденные основные государственные законы

(Конституция) Российской империи» [27] містили норму про те, що обов’язкові

постанови, розпорядження, інструкції, які видаються міністерствами, не повинні

суперечити законам. Враховуючи те, що в цей період Державний контроль був

міністерством, то його документи у бюджетній сфері були актами бюджетного

законодавства. Описуючи джерела російського фінансового права,

Е.М. Берендтсь [10, с. 31] писав, що бюджетне право кодифіковано приватними

видавцями та вказував на таке видання, як Правила і форми кошторисного,

касового і ревізійного порядку. Зрозуміло, що такі правила затверджував

Державний контроль. Зазначене також підтверджує важливу роль актів

бюджетного законодавства у контрольній сфері, що видавалися Державним

контролем. Враховуючи важливий конституційний статус Рахункової палати

нашої держави, прототипом якої був Державний контроль, її акти, що стосуються

контролю у бюджетній сфері, мають бути складовими бюджетного законодавства.

Отже, пункт 1 статті 4 Бюджетного кодексу України доцільно доповнити окремим

підпунктом такого змісту: «актів Рахункової палати, що регулюють здійснення

державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)».

Слушною є думка, що: бюджет був звичайною дохідно-видатковою книгою

центрального уряду; головний недолік кошторисів полягає у відсутності у них

витриманої системи і загального плану; безсистемний розподіл кошторисного
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матеріалу позбавляє кошторисів можливості бути точними документами [15,

с. 60].

8 березня 1906 року видається Іменний височайший указ, яким

затверджуються Правила про порядок розгляду Державного розпису доходів і

видатків та здійснення із казни видатків, розписом не передбачених, інакше їх

називали Бюджетними правилами. Ними було змінено порядок розгляду

Державного розпису доходів і видатків. Центром, до якого виконавча влада

повинна була направляти складений у порядку, що існував раніше, Державний

розпис, стала Державна Дума, до відання якої на підставі статей 34, 49 і 52

«Учреждения о Государственной Думе» належав і Державний розпис разом із

фінансовими кошторисами міністерств і головних управлінь. А відповідно до п. 1

Правил від 8 березня 1906 року, проект розпису вносився одночасно і в Державну

Раду, і в Державну Думу та розглядався ними у звичайному порядку [64, с. 69].

Отже, фактично Державній Думі були надані такі ж повноваження щодо

обговорення і затвердження Державного розпису, як і Державній Раді. Але у цей

період бюджет Російської імперії не повною мірою відповідав уже відомим

принципам єдності й універсальності [98, с. 13–14]. Е.М. Берендтсь зазначав, що

Державний розпис може отримати силу закону лише після схвалення його і

Радою, і Думою [10, с. 104]. При складанні бюджету, здебільшого, його дохідна

частина занижувалася, що давало змогу отримувати у процесі його виконання

додаткові доходи: у 1906 році бюджетний розпис передбачав перевищення

доходів над видатками у 10 млн руб., фактично було отримано більше 200 млн

руб., а у 1907 році ці показники становили відповідно 2 млн і 147 млн руб.; у 1908

році Міністр фінансів настільки зменшив доходи бюджету, що Державна Дума

була вимушена збільшити їх на 74 млн руб. [98, с. 13; 125, с. 186–187].

Як зазначали аналітики бюджетного законодавства того часу, стаття 8

Правил про порядок розгляду Державного розпису доходів і видатків та

здійснення із казни видатків, розписом не передбачених, дозволила уряду не

боятися відмови у затвердженні бюджету Думою, так як доходи надходили не на

підставі бюджетного закону, а на підставі спеціальних законоположень [64, с. 69–
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70]. Наявність подібної статті збіднювало бюджетне законодавство. Аналізуючи

бюджетне право, дослідники констатували, що російський бюджетний закон

повністю складається з одних обмежень [64, с. 70; 11, с. 75]. Е.М. Берендтсь

писав, що з формальної точки зору бюджет є законом, так як при його

обговоренні і затвердженні застосовуються правила, що встановлені для видання

законів, але бюджет не відповідає вимогам повноти, бо певні фінансові засоби до

нього не вносяться, а також бюджет не відповідає вимозі єдності з правової точки

зору [10, с. 89]. Розпуск з 8 липня 1906 року до 20 лютого 1907 року Державної

Думи створив правову невизначеність щодо розгляду і затвердження Державного

розпису на 1907 рік. Уряд шукав вихід із ситуації, що склалася. 1 січня 1907 року

було опубліковано офіційний документ «От Министерства финансов», в якому

зазначалося, що бюджет має бути представлений Державній Думі і розглянутий

нею після поновлення діяльності. Враховуючи те, що вказаний документ містив

норми, які стосуються правил розгляду бюджету, його слід вважати складовою

бюджетного законодавства цього періоду [197, с. 20].

Так як бюджетна система Російської імперії була дворівневою, то,

відповідно, до бюджетного законодавства належали не лише документи, які мали

загальнодержавне значення, тобто Державний розпис, Маніфести тощо, а й ті, що

стосувалися діяльності органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері, які

були створені у 1864 році з урахуванням Положення про губернські й повітові

земські установи. Такими органами місцевого самоврядування були земства та

волості. Відповідно виділялися земські бюджети, хоча така назва є умовною, так

як документи, що складалися на місцевому рівні губернськими та повітовими

земськими управами і затверджувалися губернськими і повітовими земськими

зборами, називалися земськими кошторисами доходів і видатків. Великі міста

також мали власні кошториси доходів та видатків. Вказане Положення містило

Правила складання, затвердження і виконання земських кошторисів, в яких

зазначалося, що до кошторису повинні бути внесені всі видатки, необхідні для

земства і передбачені «Уставом о земських повинностях» та іншими уставами,

положеннями і узаконеннями та за встановленою формою детально перераховані



36

всі статті видатків, із вказівкою, до якого виду чи роду повинностей вони

належать. Отже, спочатку складалася видаткова частина кошторису, в якій

особливе місце відводилося необхідним видаткам (ті, що були пов’язані з

виконанням державних обов’язків), і лише потім, після того як вони були

забезпечені відповідними доходами, було можливе включення інших, так званих

корисних видатків. Проекти кошторисів складалися виконавчими установами

(губернськими, повітовими, міськими управами). Після затвердження

губернськими і повітовими земськими зборами, земські кошториси доходів і

видатків надавалися губернатору та публікувалися у місцевих відомостях.

Особлива увага зосереджувалася на видатках, у Правилах відмічалося, що всі

видатки, передбачені уставами, положеннями, узаконеннями, мають бути

включені у кошторис, їх здійснювати можна лише у затверджених межах.

У 1912 році було введено мирські бюджети (складалися із сільських і

волосних бюджетів), які разом із кошторисами повітових міст і повітових земств

становили окружні бюджети [64, с. 17].

Важливе значення для формування бюджету мало Положення про

Стягнення за Безспірними Справами Казни, датоване 1910 роком.

На початку Першої світової війни основним нормативно-правовим актом,

який визначав зміни у діяльності місцевих органів управління державними

фінансами, став Закон від 27 липня 1914 року «Про деякі міри до посилення

коштів казни у зв’язку з обставинами воєнного стану», у якому визначалися

заходи, спрямовані на підвищення ставок акцизів із різного виду алкогольних

напоїв та тютюну. Органи фінансового управління керувалися, окрім загального

законодавства, і спеціальними нормативними актами, в тому числі Положенням

про польові й кріпосні казначейства, що затверджено 13 серпня 1914 року.

16 березня 1915 року Міністром фінансів, за погодженням з Державним

контролем, затверджується Інструкція казенним палатам, в якій відображалися

напрями роботи казенних палат, в тому числі щодо розпорядження та здійснення

державних видатків, справи ревізькі, управління касами, обрахування податків,

зборів і нагляд за їх справлянням тощо [39, с. 360–365].
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Кодифікованим нормативним актом, який містив і норми щодо регулювання

бюджетних відносин, а отже, належав до бюджетного законодавства, у

досліджуваний період було Зведення законів Російської імперії. Наприклад, у

частині 1 томі 1 йшлося про права Монарха, Державної Ради, Державної Думи,

Ради Міністрів щодо законодавства, в тому числі й стосовно бюджету; у частині 2

томі 1 – про Міністерство фінансів, Державний контроль; у томі 2 – про Казенні

палати, Казначейства, Контрольні палати; у частині 1 томі 8 містилися Устави

рахункові, а у томі 2 – Положення про губернські і повітові земські установи,

додаток до цього документа, в тому числі Правила про складання, затвердження і

виконання земських кошторисів і розкладок, та Положення про управління

земським господарством у губерніях Вітебській, Волинській, Київській, Мінській,

Могилевській, Подільській.

Як зазначають науковці, фінансові закони, а відповідно і їх різновид –

закони, що стосувалися бюджетних відносин, приводилися у виконання,

роз’яснювалися і доповнювалися адміністративними розпорядженнями й указами,

якими затверджувалися Правила, Інструкції. Адміністративні розпорядження, що

видавалися Государем, безпосередньо, чи в порядку верховного управління, і

мали назву Височайших указів чи велінь, укази Сенату і розпорядження

підпорядкованих органів центрального управління, що мали загальнообов’язкове

значення, публікувалися, як і закони, у Збірнику Узаконень і Розпоряджень

Уряду; всі адміністративні розпорядження по Міністерству фінансів вміщувалися

в Покажчику Урядових розпоряджень по Міністерству фінансів, що видавався з

1856 року [63, с. 52–53]. Представники науки фінансового права виділяли

офіційні матеріали з фінансової статистики, до яких належали: Державний розпис

доходів і видатків, з додатками (містив фінансові кошториси, тобто окремі

кошториси міністерств і головних управлінь); Звіт Державного контролю з

виконання Державного розпису і фінансових кошторисів із додатками і

Пояснювальною запискою; Касовий звіт Міністерства фінансів про обіг сум

державного казначейства; Щорічник Міністерства фінансів, що видавався з 1869

року і містив зведені фінансово-статистичні дані тощо [63, с. 54].
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У досліджуваний період становлення бюджетного законодавства Україна

власного законодавства у сфері бюджету насправді не мала. Становлення

бюджетного законодавства з початку XVII століття до 1917 року дає змогу

констатувати, що у цей період сформувалися основні принципи, покладені в

основу сучасної бюджетної системи: щорічності складання бюджету, прийняття

його в особливому порядку у формі саме закону, відповідності доходів видаткам,

публічності [197, с. 23; 204, с. 218]; але акти бюджетного законодавства були

недосконалими, що не давало можливості у належний спосіб як формувати

бюджет, так і виконувати його, а відповідно, і здійснювати контроль у бюджетній

сфері.

1.2 Бюджетне законодавство 1917–1922 років

Як зазначають історики, лише після революції 1917 року починається

період будівництва української державності, тому можна стверджувати і про

формування своєрідного законодавства у бюджетній сфері. Отже, період з 1917

року до 1922 року слід охарактеризувати як початковий етап у розвитку

бюджетного законодавства на території українських земель у межах сучасної

України. До бюджетного законодавства належать перші Декрети, Інструкції

радянської влади, які стосувалися питань бюджету: Декрет Всеросійського

Центрального Виконавчого Комітету «Про Вищу Раду народного господарства»

від 5 грудня 1917 року, у якому встановлювалися права Вищої Ради народного

господарства і щодо організації фінансів; Інструкцію Народного комісаріату

внутрішніх справ про права і обов’язки рад від 24 грудня 1917 року [137], в якій

йшлося про права й обов’язки рад, в тому числі і завдання рад у сфері фінансів, та

порядок отримання ними кредитів із державного бюджету [197, с. 23; 206, с. 92].

Відлік української державності розпочався з березня 1917 року зі

створенням Центральної Ради і, відповідно, Генерального секретаріату фінансів,

на правах автономії у складі Росії. Генеральний секретаріат фінансів Центральної

Ради вже у вересні 1917 року прописав у спеціальній Декларації українізацію

фінансів та створення власного державного бюджету [56, с. 37]. Ще у червні 1917
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року в І Універсалі Української Центральної Ради [221] зазначалося, що певна

частина грошей, які збираються у Центральну казну з нашого народу, повинна

бути віддана представникам свого народу, бо до цього часу український народ всі

свої кошти віддавав у Всеросійську Центральну казну. Натомість, українські

громадські управи і установи з 1 числа місяця липня мають регулярно надсилати

до скарбниці Української Центральної Ради кошти, отримані від особливого

податку на рідну справу. Але така норма залишилася лише проголошеною і не

була запроваджена. Отже, повноцінного бюджетного законодавства на території

України у цей період не було [197, с. 24; 206, с. 92]. Інші Універсали Української

Центральної Ради (ІІ від 3 липня 1917 р., ІІІ від 7 листопада 1917 р., ІV від 9 січня

1918 р.) не містили положень щодо бюджетних питань. Хоча в ІV Універсалі

Української Центральної Ради зазначалося, що «…поруйновані війною…

місцевості мають бути відновлені за поміччю державного нашого скарбу» [220],

отже, вказувалося на існування Державного бюджету Української Народної

Республіки.

Конституцію Української Народної Республіки (Статут про державний

устрій, права і вільності УНР) від 29 квітня 1918 року [93] теж слід віднести до

бюджетного законодавства цього періоду, хоч вона і не встановлювала правил

бюджетного процесу, але у ній йшлося про те, що Національний Союз

установлює свій щорічний бюджет і має право робити позики й вживати інші

фінансові заходи для забезпечення своєї діяльності (пункт 74); із загальних коштів

Української Народної Республіки та органів місцевого самоврядування певна

частина відраховується у розпорядження Національного Союзу (пункт 73). Такі

норми вказували на існування декількох бюджетів, в тому числі і Державного

Української Народної Республіки, а також визначали повноваження певних

суб’єктів у бюджетній сфері, закріплювали на конституційному рівні принцип

щорічності бюджету.

11 квітня 1918 року Центральна Рада ухвалила Закон «Про тимчасовий

розпис видатків на 1918 рік». Поки буде «складений і ухвалений перший бюджет

Української Народної Республіки, – зазначалося у документі, – державні видатки
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проводяться на підставі тимчасових розписів, які складаються відповідними

міністерствами на кожні чотири місяці 1918 року і подаються через Міністерство

фінансів на затвердження Центральної Ради» [146, с. 248–249]. Державний

бюджет України був затверджений Радою народних Міністрів УНР 24 січня 1919

року, але часу для його виконання не залишалося, був період роздроблення

України, входження до складу Російської Федерації [56, с. 37, 38].

28 січня 1918 року колегією Народного комісаріату фінансів були

затверджені Правила складання, розгляду і затвердження кошторисів на січень –

червень 1918 року, що встановлювали порядок розробки кошторисів і прийняття

піврічних бюджетів, які складалися включно до 1919 року. І у січні 1918 року

Радою Народних Комісарів (далі – РНК) РРФСР було затверджено перший

радянський бюджет на період січень – червень 1918 року, у Пояснювальній

записці до якого зазначалося, що враховуючи неможливість установ і відомств в

умовах перебудови державного апарату, розбалансування економіки обґрунтувати

наперед на рік кошторисні передбачення про необхідні грошові засоби,

складатимуться піврічні бюджети. Згодом, 11 липня 1918 року, приймається

Декрет РНК РРФСР «Про бюджет на січень – червень 1918 року» [129], в якому

йшлося про прийняття та звернення до виконання як загального розпису

державних доходів і видатків Російської Республіки на січень – червень 1918

року, так і фінансових кошторисів державних центральних установ, а також про

контроль за дотриманням проведених видатків зі сторони Народного комісаріату

державного контролю, але здебільшого він стосувався питань кредитів.

Складовою бюджетного законодавства цього часу були чотири піврічні бюджети:

січень – червень 1918 року, липень – грудень 1918 року, січень – червень 1919

року, липень – грудень 1919 року [197, с. 24–25; 206, с. 93], що свідчить про

нестабільність бюджетного законодавства та його динамічність.

Враховуючи дефіцит бюджетів, необхідність скорочення видатків на

підставі Декрету від 20 лютого 1918 року, було створено Особливий комітет при

Вищій Раді народного господарства зі скорочення державних видатків, а

Постановою РНК РРФСР від 2 травня 1918 року введено єдність каси, яка мала



41

важливе значення, так як створювала умови суворого державного контролю за

витрачанням коштів [151, с. 37–38].

Значному покращенню складання бюджету сприяло прийняття РНК

Російської Республіки 3 червня 1918 року Декрету, яким було затверджено

Тимчасові правила про складання, розгляд, затвердження і виконання кошторисів

державних установ і загального розпису державних доходів і видатків Російської

Республіки на липень – грудень 1918 року [33], в яких йшлося як про особливості

процесу складання загального розпису державних доходів і видатків Російської

Республіки, так і фінансових кошторисів. У Правилах вказувалося, що складання

кошторисів і загального розпису державних доходів і видатків проводиться на

період з 1 липня 1918 року до 31 грудня того ж року, тобто пропонувалося

розробляти і затверджувати піврічний бюджет. 2 березня 1918 року РНК

затверджуються Правила виконання і укладення кошторисів на перше півріччя

1918 року [163], які стосувалися касових розписів, порядку їх складання і

затвердження Головним казначейством і казенними палатами, питань відкриття

кредитів тощо.

3 грудня 1918 року приймається Декрет РНК «Про бюджет на липень –

грудень 1918 року» [128], яким вносяться зміни щодо дії кредитів, що були

затверджені у кошторисах і розписі на липень – грудень 1918 року тощо, та

передбачалося, що стосовно виконання кошторисів і розпису на липень – грудень

1918 року діють вказані вище Тимчасові правила. Отже, цей Декрет вносив зміни

і доповнення до попереднього нормативного акту з питань бюджету, який діяв до

грудня 1918 року. Наявність такого документа вказує на невідповідність

бюджетного законодавства принципу оперативності, адже зміни вносяться до

нормативного акту з питань бюджету майже у кінці його дії.

І.Я. Чугунов [241] писав, що у червні 1918 року заснована фінансова комісія

затвердила Правила розгляду кошторисів і окремих внесків про асигнування

кредитів, а Рада Міністрів ухвалила Правила про порядок розгляду державного

бюджету і фінансових кошторисів на 1918 рік. Отже, ці документи були

основними актами, що врегульовували бюджетний процес в Україні у цей період.
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У 1918 році РНК, Вищою Радою народного господарства було прийнято

чимало нормативних актів, які стосувалися кошторисів. Слід зазначити, що

окремі з них носили індивідуальний характер, тобто стосувалися конкретних

установ (наприклад, націоналізованих і секвестрованих підприємств (постанова

РНК «Про порядок розгляду кошторисів націоналізованих і секвестрованих

підприємств» від 31 березня 1918 р.); націоналізованих підприємств (постанови

Вищої Ради народного господарства від 15 листопада 1918 р. «Про порядок

проходження кошторисів націоналізованих підприємств на перше півріччя 1919

року»; «Про порядок складання кошторисів націоналізованих підприємств

(Інструкція)» від 25 листопада 1918 р.) та ін.).

Л.К. Воронова зазначала, що принципові основи бюджетного устрою

радянської федерації були встановлені на ІІІ Всеросійському з’їзді Рад. До

прийняття Конституції РРФСР, законодавчі акти Радянської влади не містили

конкретних вказівок про склад нової бюджетної системи [29, с. 33]. Конституція

1918 року встановила основні засади радянського бюджетного процесу, містила

спеціальні статті, що визначали порядок складання і затвердження місцевих

бюджетів [12, с. 7]. На думку П.С. Пацурківського [148, с. 103], безперечним

історичним фактом є те, що вже у липні 1918 року існувала, стала

загальновідомою і була найґрунтовніше подана як окремий розділ першої

Радянської Конституції, що називався «Бюджетне право», цільна парадигма теорії

радянського бюджетного права. Наявність у Конституції (Основному Законі)

Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, що прийнята

10 липня 1918 року V Всеросійським з’їздом Рад, норми (п. 83) про те, що «жоден

видаток із коштів державного бюджету не може бути здійснений без

встановлення на нього кредиту у розписі державних доходів і видатків, чи

шляхом видання окремої постанови центральної влади» [74], є свідченням

становлення конституційних основ розвитку бюджетного законодавства [197,

с. 26; 206, с. 93]. Конституція 1918 року визначила і структуру бюджетної системи

РСФРР: загальнодержавний бюджет і бюджети місцевих рад (у тексті Конституції

називаються кошторисами доходів і витрат), що поділялися на губернські,
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обласні, повітові, волосні, сільські. Відповідно, місцеві ради наділялися правом

складати власні місцеві кошториси, але, як свідчать історичні матеріали,

насправді ж сільські та волосні ради своїх кошторисів не складали. Враховуючи

наявність дворівневої бюджетної системи, Конституцією 1918 року [74]

закріплювалися й особливості розподілу доходів між бюджетами. Норми

Конституції Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки

(п. 86) свідчать, що місцеві ради складали піврічні і річні кошториси доходів і

витрат, а стосовно загальнодержавного бюджету, то строк його дії не визначався,

можливо, це і сприяло формуванню надалі саме піврічних загальнодержавних

бюджетів.

На ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад 10 березня 1919 року затверджується

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, що приймається

у кінцевій редакції Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом (далі –

ВУЦВК) 14 березня 1919 року [83]. До компетенції Всеукраїнського з’їзду Рад та

ВУЦКК віднесено організацію фінансового господарства республіки, здійснення

контролю за бюджетною діяльністю органів влади, в тому числі за правильністю,

закономірністю, доцільністю витрачання коштів. Аналіз такого документу дає

підстави констатувати, що у ньому були закріплені загальні конституційні

принципи у бюджетній сфері, в тому числі затвердження бюджету як владою

Всеукраїнського з’їзду Рад, так і ВУЦВК, щорічності бюджету, контролю за

видатковою частиною бюджету.

Враховуючи необхідність деталізації джерел доходів кожного із різновидів

місцевих бюджетів, розподілу доходів від місцевих підприємств і майна,

неможливістю використання документів, що стосувалися місцевих бюджетів, так

як вони застаріли, 6 грудня 1918 року РНК РСФРР видала Декрет «Про грошові

засоби і видатки місцевих Рад» [134], яким постановила ввести в дію Положення

про грошові засоби і видатки місцевих рад, що сприяло посиленню стабільності

місцевих бюджетів, так як ним передбачалося утворення для кожної ради

самостійного щомісячного кошторису, який мав включати доходи і витрати цієї

ради, порядок складання та затвердження таких кошторисів, а також склад їх
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дохідної частини, в тому числі податків, які встановлювалися для кожної ради,

доходи від господарських підприємств, порядок витрачання коштів рад. Отже,

Декрет, що ввів у дію вказане Положення – основний акт бюджетного

законодавства, який врегульовував питання у сфері місцевих бюджетів, і у ньому

було закладено такі принципи бюджетної системи, як цільового використання

коштів, повноти. Але, на жаль, постановою ІІ Сесії Всеросійського Центрального

Виконавчого Комітету (далі – ВЦВК) від 18 червня 1920 року, враховуючи

економічну ситуацію, що склалася, – фінансування місцевих заходів

здійснювалося переважно за рахунок загальнодержавного бюджету, місцеві

бюджети були об’єднані із державним бюджетом. Згодом, 10 жовтня 1921 року

Декретом ВЦВК «Про заходи з впорядкування фінансового господарства» [135],

знову було роз’єднано державний бюджет і місцеві бюджети, Народному

комісаріату фінансів доручалося розробити систему місцевих бюджетів,

передбачалося створення у складі ВЦВК особливої бюджетної комісії для

розгляду кошторисів і загальнодержавного бюджету та здійснення нагляду за

правильною організацією кошторисно-бюджетної справи, встановлювалася

судова відповідальність за бездіяльність осіб, за порушення строків складання

кошторисів та здійснення безкредитних видатків. Отже, вперше на державному

рівні було закріплено принцип імперативності норм бюджетного законодавства,

що означає обов’язковість виконання правил, які встановлені щодо складання

кошторисів і здійснення видатків та застосування заходів впливу за їх порушення

чи невиконання.

Першим офіційним документом, що започаткував бюджетний процес в

Україні, була постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

(далі – ВУЦВК) від 5 жовтня 1921 року «Про місцеві грошові засоби», у якій

йшлося про те, що структурні підрозділи Народного комісаріату фінансів (далі –

Наркомфіну) УРСР мають виробити порядок та правила податкових надходжень

на рахунки місцевих фінансових установ. Термін «місцевий бюджет» з’являється

у Постанові ВУЦВК та РНК УРСР від 10 грудня 1921 року «Про місцеві

бюджети», а загалом протягом жовтня – грудня вдалося вибудувати та
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реалізувати організаційні принципи формування місцевих бюджетів, які

концентровано зосереджувалися у Постанові ВУЦВК «Про місцеві кошториси»

від 4 січня 1922 року. Бюджетних питань стосувалися і Постанови ВУЦВК «Про

місцеві грошові засоби» від 16 січня 1922 року, «Про реєстр видатків, що

задовольняються з місцевих коштів» від 18 січня 1922 року, «Про перерахування

надходжень продподатку на підсилення місцевих коштів» від 5 липня 1922 року,

«Про місцевий бюджет» від 16 серпня 1922 року, «Про передачу видатків із

загальнодержавних видатків до місцевих» від 2 жовтня 1922 року тощо [234,

с. 53–54]. Перераховані вище документи регулювали бюджетні відносини, а отже,

належали до бюджетного законодавства вказаного періоду [197, с. 29; 206, с. 93].

Бюджетний процес потребував подальшого впорядкування, враховуючи

федеративний устрій РСФРР. Відповідно, 10 серпня 1922 року РНК РСФРР

затверджуються Кошторисні правила на 1922–1923 роки, в яких вперше йдеться

про федеративну структуру бюджету.

З огляду на подане вище, слід погодитися з позицією В.В. Бесчеревних [12,

с. 25] про те, що у період з 1917 по 1922 рік йшов процес становлення

радянського бюджету, починалося будівництво федеративного бюджету і

бюджетів місцевих рад та закладалися основи радянського бюджетного процесу,

що слугувало становленню й розвитку бюджетного законодавства. Основними

завданнями бюджетного законодавства цього періоду були: визначення на

конституційному рівні основ бюджетного устрою; відображення змін, що

відбувалися у бюджетній сфері, у зв’язку із розбалансуванням економіки;

окреслення особливостей бюджетного процесу щодо Державного розпису,

кошторисів та інші.

1.3 Правове регулювання бюджетних відносин у період СРСР

30 грудня 1922 року було укладено Договір про утворення СРСР [54, с. 18–

20]. Утворення нової держави вимагало оновлення і правового регулювання

бюджетних відносин, яке мало відповідати вимогам часу. У вказаному Договорі

визначалися особливості бюджетного устрою, в тому числі, передбачалося
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існування Державного бюджету СРСР, тобто загальносоюзного бюджету,

наявність у кожної союзної республіки власного державного бюджету

(республіканського) та підкреслювалося, що бюджети союзних республік, до яких

належала і Українська Соціалістична Радянська Республіка, є складовими

частинами загальносоюзного бюджету. Отже, наступний етап розвитку

бюджетного законодавства розпочався у 1922 році з укладення Договору про

утворення СРСР, який передбачав і бюджетні права Союзу РСР у бюджетній

сфері, затвердження загальносоюзного бюджету, встановлення загальносоюзних,

республіканських та місцевих податків, встановлення в особі Центрального

виконавчого комітету (далі – ЦВК) Союзу бюджетів союзних республік у

дохідних та видаткових частинах, а також переліку доходів та розмірів дохідних

відрахувань, що йдуть на утворення бюджетів союзних республік. На думку

Л.К. Воронової [29, с. 33], законодавче регулювання повноважень СРСР і союзних

республік змінювалося протягом 50 років існування СРСР залежно від державної

потреби. У самому Договорі про утворення СРСР йшлося про те, що союзні

республіки мають внести, відповідно до цього Договору, зміни у свої Конституції.

А так як ним передбачалося і регулювання бюджетних питань, то союзним

республікам необхідно було внести зміни і до нормативних актів, що стосувалися

бюджетної діяльності. Отже, Договір про утворення СРСР був поштовхом для

оновлення бюджетного законодавства як союзної держави, так і республік, що

входили до її складу. У період існування СРСР, на територію України

поширювалося як бюджетне законодавство СРСР, так і УСРР (у подальшому –

УРСР) [197, с. 30; 2, с. 3]. Актам бюджетного законодавства цього періоду

приділяли увагу відомі представники фінансово-правової науки, в тому числі

В.В. Бесчеревних, Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, М.І. Піскотін,

М.М. Ровинський, Н.І. Хімічева та інші, окреслюючи особливості складання,

розгляду, затвердження бюджету, бюджетні права Союзу, союзних республік,

місцевих рад тощо.

С. Котляревський [96, с. 22], досліджуючи бюджет СРСР, писав, що

вивчення бюджетного законодавства являє собою особливі труднощі завдяки
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тому, що воно досі не оформилося і не установилося відповідно до того місця, яке

державний бюджет зайняв у загальній системі народного господарства, і навіть у

державному житті загалом. Л.К. Воронова [30, с. 68] констатувала, що Закон про

державний бюджет займає головне місце серед бюджетноправових актів, має

провідне значення в їх системі.

Так як Договором про утворення СРСР не визначалося, що являють собою

місцеві бюджети, виникла необхідність у їх закріпленні в окремому нормативно-

правовому акті. ВУЦВК УСРР приймається постанова від 4 січня 1922 року «Про

місцеві кошториси» [180], у якій передбачалося, що до місцевих бюджетів

належать ті, які складаються, починаючи з 1922 року, окремо від

загальнодержавних, річні кошториси місцевих доходів і видатків, а також

окреслювалися особливості їх складання, розгляду й затвердження. До актів

бюджетного законодавства, що видавалися у 1922 році УСРР і стосувалися

місцевих бюджетів, слід віднести постанови ВУЦВК: «Про місцеві грошові

засоби» від 18 січня [179], «Про реєстр видатків, що задовольняються з місцевих

коштів» від 18 січня, «Про місцевий бюджет» від 16 серпня [136], «Про передачу

витрат із загальнодержавного бюджету до місцевих» від 2 жовтня [182]. Так як

вказані нормативні акти приймалися органами влади УСРР і діяли лише на її

території, то вони належали до республіканського (державного) бюджетного

законодавства.

12 листопада 1923 року на третій сесії ЦВК СРСР затверджується

Тимчасове положення про місцеві фінанси [31], що уточнювало попередні

нормативно-правові акти щодо місцевих фінансів, визначило обсяг і структуру

місцевих бюджетів, джерела їх дохідної частини, компетенцію відповідних

суб’єктів стосовно їх формування тощо. Хоч дослідники називають це Положення

своєрідною «бюджетною конституцією», бо воно уніфікувало нормативно-правові

акти бюджетної справи в СРСР [234, с. 57], але про те, що це був не досить

змістовний документ, свідчить прийняття 29 жовтня 1924 року змін і доповнень

до нього і, відповідно, затвердження у новій редакції Тимчасового положення про

місцеві фінанси [32], у якому досить детально було класифіковано доходи
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місцевих бюджетів, збільшено відрахування від державних податкових доходів,

ліквідовано систему подвійного фінансування, тобто фінансування з різних

бюджетів, скасовано систему дотацій і встановлено систему субвенцій. Із назв як

першого, так і другого документів зрозуміло, що вони носитимуть тимчасовий

характер – перше Тимчасове положення 1923 року діяло менше року, а друге –

Тимчасове положення 1924 року було чинним лише півтора року. Незважаючи на

внесені зміни і прийняття оновленого документу щодо місцевих фінансів, місцеві

бюджети залишалися незбалансованими, потребували належного правового

регулювання, і 25 квітня 1926 року ЦВК СРСР затвердив нове Положення про

місцеві фінанси [17, с. 199–219]. Згідно з ним, частина видатків, які раніше

здійснювалися з місцевого бюджету, була передана до державного, що сприяло

зменшенню місцевих видатків і, відповідно, певному збалансуванню місцевих

бюджетів. Крім цього, Положення 1926 року: передбачало збільшення

відрахувань від державних податків і доходів до місцевих бюджетів, але з нього

було виключено норму щодо обов’язкових форм допомоги місцевим бюджетам –

це питання мали вирішувати союзні республіки; розширювало методи державного

регулювання місцевих бюджетів, надаючи дозвіл союзним республікам за

необхідності утворювати республіканські фонди регулювання. В.В. Бесчеревних

[11, с. 33] Положення 1926 року називає загальносоюзним бюджетним законом, у

розвиток якого мали видаватися республіканські акти, що повинні конкретизувати

його положення. Отже, до середини ХХ століття сформувалося спеціальне,

загальносоюзне бюджетне законодавство щодо місцевих фінансів, до якого

періодично, в тому числі до 1935 року, вносилися зміни та доповнення, і яке діяло

на всій території СРСР, містило як матеріальні, так і процесуальні норми, було

чинним до 24 серпня 1960 року.

На підставі Положення про місцеві фінанси 1926 року, союзні республіки

затверджували республіканські положення про місцеві фінанси. Так, УСРР

24 листопада 1926 року постановою четвертої сесії ВУЦВК приймає «Устав про

місцеві фінанси УСРР», в якому визначалися окремо права та обов’язки
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округових з’їздів рад, округових виконкомів, районних з’їздів рад, райвиконкомів,

міських, селищних, сільських рад у галузі місцевих фінансів [115, с. 29].

Обмеженими дією в часі були й інші нормативні акти, що стосувалися

бюджетної сфери. Наприклад, 21 серпня 1923 року Декретом РНК СРСР «Про

порядок складання і розгляду фінансових кошторисів і розписів державних

доходів і видатків на 1923–1924 бюджетний рік» визначався порядок розгляду і

затвердження кошторисів і розписів загальносоюзних і об’єднаних відомств

Союзу на один рік.

У розвиток положень Договору про утворення СРСР у 1924 році

приймається Конституція СРСР, яка передбачала існування єдиного союзного

бюджету, що затверджувався верховними органами СРСР, складовими якого були

бюджети союзних республік, що входили до складу СРСР. До компетенції СРСР у

бюджетній сфері було віднесено і встановлення загальносоюзних доходів і зборів,

визначення дохідної бази союзних республік. На відміну від Договору про

утворення СРСР, у Конституції СРСР 1924 року передбачалося, що союзні

республіки не мають права вводити податки без дозволу Союзу. Конституцією

розширювалися права вищих органів союзних республік щодо затвердження їх

бюджетів, бо в ній не містилося норми, яка була наявна у Договорі про утворення

СРСР про те, що саме ЦВК СРСР встановлює їх бюджети у дохідній і видатковій

частинах.

Конституція СРСР 1924 року врегулювала лише основні питання, що

стосуються бюджетної сфери, отже, існувала необхідність їх конкретизації у

інших нормативно-правових актах. Так як Основний Закон не визначав процедуру

формування і виконання бюджету – як союзного, так і республіканських, виникла

необхідність у розробці відповідних нормативно-правових актів, що стосувалися

б порядку складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів як СРСР, так і

УСРР, тобто актів процесуального бюджетного законодавства. С. Котляревський

[96, с. 13] зазначав, що з прийняттям Конституції СРСР, яка не врегульовувала

багато питань, виникла необхідність досягнення певної рівноваги між

фінансовими інтересами Союзу і можливістю самостійного розвитку республік.
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Такої рівноваги було досягнуто Постановою від 29 жовтня 1924 року «Про

бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, що входять до його складу»

[131], яка: розвивала положення Конституції 1924 року; закріпила фінансову

єдність союзної держави – загальні законоположення, що регулюють порядок

складання, розгляду, затвердження і виконання єдиного державного бюджету

СРСР, повинні затверджуватися ЦВК за поданням РНК СРСР та надала

республікам, що входять до її складу, право розпорядження певними

республіканськими ресурсами; досить детально регламентувала порядок

виконання бюджетів; чітко визначала джерела доходів і видатки бюджетів

союзних республік. Важливе значення мала норма цієї постанови про те, що

кожній союзній республіці повинні надаватися доходи у таких розмірах, які

забезпечували б самостійне збалансування їх бюджетів у межах, що визначаються

загальносоюзним бюджетом. Особливо слід підкреслити, що вищі органи

державної влади союзних республік мали право формувати власну нормативну

базу у сфері бюджету, в тому числі, право видавати документи, які стосувалися

бюджетних прав автономних республік і місцевих рад; вперше детально

регламентувався порядок виконання бюджетів.

Бюджети союзних республік формувалися лише за рахунок дотацій центру,

які набували характеру узаконеного явища. Тому й виникла необхідність

перегляду Положення «Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, що

входять до його складу» 1924 року [12, с. 9]. На жаль, цей документ не

встановлював переліку загальнодержавних податків і загальнодержавних доходів,

від яких проводилося відрахування у республіканські бюджети, не визначав і

розмір таких відрахувань. Враховуючи відсутність таких норм, можна

констатувати, що постанова «Про бюджетні права Союзу РСР і союзних

республік, що входять до його складу» від 29 жовтня 1924 року, не сприяла

забезпеченню дохідної частини бюджетів союзних республік. Отже, виникла

необхідність правового регулювання перерозподілу дохідних джерел, з метою

посилення дохідної бази бюджетів союзних республік і 25 травня 1927 року

приймається нове Положення про бюджетні права Союзу РСР і союзних
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республік [17, с. 13–21], яким передбачалося: розширення прав союзних республік

зі складання та затвердження їх бюджетів; надання висновку ЦВК союзної

республіки щодо проекту Державного бюджету СРСР; надання права союзним

республікам, з урахуванням загальносоюзного законодавства, визначати

особливості правового регулювання складання, розгляду звітів про виконання

державних бюджетів. Окремими розділами виокремлено у Положенні 1927 року:

видатки і доходи, що проводяться за бюджетами загальносоюзним і союзних

республік; порядок розгляду і виконання єдиного державного бюджету СРСР;

порядок складання, розгляду і затвердження єдиного державного бюджету СРСР.

У цьому документі з’явився розділ, якого не містили попередні положення, – це

розділ 5 «Порядок складання, розгляду і затвердження звіту про виконання

єдиного державного бюджету СРСР». Слід констатувати, що Положення 1927

року мало важливе значення для розвитку процесуального бюджетного

законодавства УСРР, гарантуючи самостійність у складанні власного бюджету [2,

с. 4]. Цей документ, із подальшими незначними змінами і доповненнями у 1927–

1930 роках, втратив чинність у 1960 році, на підставі Указу Президії Верховної

Ради СРСР від 24 серпня 1960 року [138], у зв’язку з прийняттям 30 жовтня 1959

року Закону СРСР «Про бюджетні права Союзу і союзних республік».

Важливу роль у бюджетному процесі з 1925 року відігравала Бюджетна

комісія ЦВК СРСР, що складалася з представників усіх союзних республік, так як

до її компетенції входило обговорення потреб союзних республік. Надалі такі ж

Бюджетні комісії створюються і у союзних республіках (в УСРР – у 1926 році).

Правовий статус Бюджетної комісії ЦВК СРСР визначало Положення про

Бюджетну комісію Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР, затверджене

ЦВК СРСР 27 березня 1925 року [17, с. 29]. Відповідно до нього, Бюджетна

комісія ЦВК СРСР розглядала: єдиний державний бюджет СРСР; подання РНК

СРСР з різних питань, пов’язаних із затвердженням ЦВК СРСР єдиного

державного бюджету; звіт про виконання державного бюджету СРСР; загальні

директиви зі складання бюджету тощо. Слід зазначити, що коло питань, які
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розглядала Бюджетна комісія ЦВК СРСР, не було вичерпним, як свідчить її назва,

вона могла вирішувати будь-які проблеми, що виникали у бюджетній сфері.

У розвиток норм Конституції СРСР, 15 травня 1929 року ХІ Всеукраїнським

з’їздом Рад було прийнято Конституцію УСРР [17, с. 291], у четвертому розділі

якої «Про бюджет Української СРР» зазначалося, що Україна має право на

самостійний бюджет, який розглядається і затверджується ВУЦВК. Звісно, були

наявні у Конституції і норми про те, що: бюджет УСРР входить як самостійна

частина в єдиний державний бюджет Союзу РСР; розподіл видатків, а також

доходів, що збираються на території УСРР, на видатки і доходи, що вносяться у

загальносоюзний бюджет і бюджет УСРР, встановлюються у порядку

законодавства СРСР; всі місцеві доходи і всі місцеві видатки об’єднуються у

місцевому бюджеті у порядку законодавства СРСР і законодавства УСРР; у

порядку законодавства СРСР і УСРР, для покриття видатків, віднесених за цим

законодавством на місцеві засоби, місцевим бюджетам надаються дохідні

джерела. Наявність таких нормативно-правових положень щодо бюджету

підтверджувало значимість бюджетного законодавства СРСР і те, що бюджетне

законодавство УСРР не повинно йому суперечити [2, с. 4; 197, с. 36; 205, с. 68].

Бюджетні відносини щодо виконання бюджету у цей період регулювало

Положення про касове виконання єдиного державного бюджету, затверджене

постановою ЦВК і РНК СРСР від 24 квітня 1929 року, що діяло до 1960 року і

втратило чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24 серпня

1960 року [138], у зв’язку з прийняттям 30 листопада 1959 року Закону СРСР

«Про бюджетні права Союзу і союзних республік». З урахуванням його норм,

Міністерство фінансів СРСР і Державний банк СРСР видавали відповідні

нормативно-правові акти щодо касового виконання державного бюджету СРСР.

Натомість, 21 травня 1929 року РНК УСРР було прийнято постанову «Про заходи

до врегулювання виконання державного і місцевих бюджетів УСРР».

До бюджетного законодавства належать постанови ЦВК і РНК СРСР: від

20 вересня 1930 року «Про перенесення початку господарського року з 1 жовтня

на 1 січня» [17, с. 9] (передбачала внесення змін щодо строків підготовки та
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затвердження як державного бюджету СРСР, так і союзних бюджетів); від

23 травня 1930 року «Про єдиний фінансовий план» [17, с. 12] (стосувалася

складання єдиного фінансового плану СРСР як зведеного плану всіх фінансових

коштів усуспільненого сектору народного господарства, що направляються на

вкладення в окремі галузі народного господарства і на витрати щодо соціально-

культурного будівництва, оборони й управління СРСР).

Важливу роль у правовому регулюванні бюджетних відносин цього періоду,

а, відповідно, і складі бюджетного законодавства СРСР, відігравали і постанови

РНК СРСР, наприклад: від 29 січня 1929 року «Про заходи щодо регулювання

виконання єдиного державного бюджету СРСР» [17, с. 42], якою було заборонено

відомствам і установам СРСР звертати, без погодження з Народним комісаріатом

фінансів СРСР, відпущені за державним бюджетом у іноземній валюті кредити на

проведення видатків, що вираховуються у валюті СРСР, та запропоновано РНК

союзних республік видавати відповідні постанови щодо кошторисних кредитів за

бюджетами союзних республік; від 28 грудня 1930 року «Про порядок укладення

єдиного державного бюджету СРСР» [17, с. 46–47], якою визначалися строки дії

державного загальносоюзного бюджету і державних бюджетів союзних республік

як у дохідній, так і видатковій частині тощо; від 6 серпня 1931 року «Про порядок

і строки складання єдиного державного бюджету і єдиного фінансового плану

СРСР на 1932 рік» [17, с. 32–34], в якій йшлося про строки передачі проектів

фінансових кошторисів на 1932 рік до Народного комісаріату фінансів СРСР, а

проектів фінансових планів окремих галузей народного господарства – до

Народного комісаріату фінансів СРСР і Державної планової комісії СРСР, про

порядок вирішення спірних питань з усіх відомчих кошторисів, що входять до

загальносоюзного бюджету тощо.

Подальшому розвитку місцевих фінансів, належному правовому

регулюванню їх формування сприяло проведення податкової реформи і прийняття

ЦВК і РНК СРСР 21 грудня 1931 року Постанови «Про республіканські і місцеві

бюджети» [17, с. 10–12], з метою посилення зацікавленості республіканських,

краєвих (обласних) і районних (міських) органів у виконанні планів державних і
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місцевих доходів, передбачалося залишення у розпорядженні союзних і

автономних республік усіх перевищень фактичних доходів над кошторисними

передбаченнями за їх бюджетами, якщо ці перевищення не є результатом зміни

дохідних джерел зі сторони СРСР. Слушною є думка В.В. Бесчеревних [12, с. 8–

9], що саме 1932 рік став роком наскрізного введення сільських бюджетів, отже, в

цей період викристалізовується склад бюджетної системи СРСР, визначаються всі

її ланки, у грудні 1931 року було переглянуто і бюджетне законодавство.

1936 рік ознаменувався прийняттям нової Конституції СРСР, яка розвивала

і закріплювала принципи бюджетного устрою СРСР, що визначалися у

попередніх Конституціях. У статті 14 Конституції СРСР 1936 року [78, с. 5–18]

зазначалося, що до відання СРСР в особі вищих органів державної влади і органів

державного управління належить затвердження єдиного державного бюджету

СРСР і звіту про його виконання, встановлення податків і доходів, що надходять

на утворення бюджетів союзного, республіканських і місцевих, управління

банками, керівництво грошовою і кредитною системами. Крім цього, у

Конституції СРСР 1936 року передбачалося, що: бюджет союзної республіки

затверджується її Верховною Радою (стаття 60), тобто закріплювалося право

кожної союзної республіки на самостійний бюджет; вжиття заходів щодо

здійснення державного бюджету входить до компетенції Ради Міністрів СРСР

(стаття 68); Ради депутатів трудящих мають право встановлювати місцевий

бюджет (стаття 97). Конституцією СРСР передбачалося видання наказів і

інструкцій, в тому числі й Міністерством фінансів СРСР, та постанов і

розпоряджень Ради Міністрів СРСР, які сприяли належному, своєчасному і

ефективному виконанню законів, що регулювали відносини у бюджетній сфері.

Конституція УРСР 1937 року [91, с. 12] містила окремий розділ 8 «Бюджет

Української Радянської Соціалістичної Республіки», у якому конкретизувалися

основні положення Конституції СРСР: Державний бюджет УРСР складається

РНК УРСР і подається нею на затвердження Верховної Ради УРСР; затверджений

Верховною Радою УРСР державний бюджет УРСР публікується до загального

відома; Верховна Рада УРСР обирає бюджетну комісію, яка доповідає Верховній
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Раді свій висновок щодо державного бюджету УРСР; звіт про виконання

державного бюджету УРСР затверджується Верховною Радою УРСР і

публікується до загального відома; в бюджет Молдавської АРСР у місцеві обласні

бюджети, а також у бюджети адміністративних округів, районних, міських і

сільських Рад включаються прибутки від місцевого господарства, відрахування

від державних прибутків, що надходять на їх території, а також надходження від

місцевих податків і зборів у розмірах, що встановлюються законодавством СРСР і

УРСР.

М.М. Ровинський зазначав, що все основне бюджетне законодавство СРСР

відноситься до 1926–1927 років і дуже застаріле; перегляд. Перегляд бюджетного

законодавства повинен передусім конкретизувати всі загальні вказівки

Конституції про бюджетну систему СРСР, одночасно усунути й ті чисельні

недонарахування у бюджет на практиці, що викликані застарілістю чинних

законів; нове бюджетне законодавство, натомість, повинно надати союзним і

автономним республікам досить широкі бюджетні права; старе бюджетне

законодавство не приділяло достатньо уваги питанням складання, розгляду,

затвердження і виконання бюджетів, особливо місцевих; перегляд законодавства

повинен виходити із принципу стабільності законів; Союзні республіки у своєму

бюджетному законодавстві детально розгорнуть і конкретизують загальні засади

організації складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів

стосовно своїх місцевих особливостей [43, с. 129–131]. Н.Г. Бердичевський

вказував на необхідність проведення кодифікаційної роботи, яка мала полягати у

систематизації норм бюджетного законодавства, приведенні їх у відповідність до

Конституції СРСР 1936 року, в усуненні протиріч і анахронізмів, скасуванні норм,

що фактично втратили силу і своє значення, на заповнення наявних прогалин [9,

с. 107].

Суттєві зміни у компетенції союзних республік у бюджетній сфері

відбулися з прийняттям 4 травня 1955 року постанови Ради Міністрів СРСР «Про

зміну порядку державного планування і фінансування господарства союзних

республік»: Радам Міністрів союзних республік надано право направляти доходи,
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додатково виявлені і отримані при виконанні державного бюджету союзної

республіки, на фінансування житлового, комунального господарства і соціально-

культурних заходів понад передбачену у Державному бюджеті СРСР загальну

суму видатків за бюджетом республіки, але без збільшення адміністративно-

управлінських видатків; доходи і видатки за республіканськими і окремо за

місцевими бюджетами визначалися Радами Міністрів союзних республік і

затверджувалися Верховними Радами союзних республік у Законі про державний

бюджет союзної республіки [71, с. 81–83]. Ці зміни значно розширили

компетенцію Рад Міністрів союзних республік та виконкомів місцевих рад

депутатів трудящих в галузі виконання бюджету [217, с. 18].

До бюджетного законодавства належали і різноманітні документи, що

стосувалися бюджетної сфери, які видавали Державний банк СРСР (в Інструкції з

касового виконання Державного бюджету СРСР, затвердженої 6 червня 1959

року, йшлося про види розпорядників кредитів, обсяг їх прав) та Міністерство

фінансів СРСР (Інструкція про порядок складання річних бухгалтерських звітів

установами і організаціями, що перебувають на республіканських бюджетах і

місцевих бюджетах від 6 листопада 1959 року) [197, с. 40].

В.В. Бесчеревних [12, с. 15], досліджуючи розвиток радянського

бюджетного права, зазначав, що після прийняття Конституції СРСР 1936 року і до

1959 року, не було видано жодного великого загальносоюзного законодавчого

акту, що регламентував би організацію радянської бюджетної системи і порядок її

функціонування. М.І. Піскотін у 1959 році писав, що Положення «Про бюджетні

права Союзу РСР і союзних республік» від 25 травня 1927 року і Положення про

місцеві фінанси від 25 квітня 1926 року заклали міцні основи радянської

бюджетної системи, сприяли її наскрізному удосконаленню, але в силу глибоких

соціально-економічних перетворень, проведених у країні, вони застаріли [149,

с. 18]. І лише 30 жовтня 1959 року на третій сесії Верховної Ради СРСР було

прийнято Закон про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік [130, с. 38–

50], який був чинним понад 25 років, що свідчить про стабільність бюджетного

законодавства. Новий Закон про бюджетні права СРСР і союзних республік, з
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одного боку, об’єднав (кодифікував) всі не застарілі і життєво необхідні правові

норми, видані до його прийняття, узагальнив і законодавство, урегулював низку

питань, які ще не були остаточно вирішені, а з іншого – законодавчо закріпив

бюджетні права союзних республік, суттєво розширені за останні роки [11, с. 35–

36]. Закон був юридичною основою для розвитку законодавства союзних

республік у бюджетній сфері. Так, 30 червня 1960 року на третій сесії Верховної

Ради УРСР ухвалюється Закон УРСР «Про бюджетні права Української РСР і

місцевих Рад депутатів трудящих» [132, с. 52–68 ], за яким місцеві бюджети, до

яких належали бюджети областей, міст, районів, селищні та сільські бюджети,

визначалися як складова Державного бюджету Української РСР. Цей

нормативний акт визначав склад доходів і видатків Державного бюджету України,

республіканського бюджету УРСР, місцевих бюджетів УРСР, особливості

складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів, а також

затвердження звітів про їх виконання. Л.К. Воронова [29, с. 36–37] зазначала, що

за новим бюджетним законодавством, до повноважень УРСР в особі її вищих

органів державної влади і органів державного управління, належать: право

складати, розглядати, затверджувати свій бюджет і звіт про його виконання; право

затвердження правил складання і затвердження державного бюджету республіки.

Н.І. Хімічева [229, с. 25] писала, що норми чинного бюджетного законодавства

про порядок формування і виконання бюджету у період 1959–1962 років

характеризуються чіткістю і є значним кроком вперед, порівняно з попереднім.

29 квітня 1967 року виходить наказ Міністерства фінансів СРСР «Про

класифікацію доходів і видатків республіканських бюджетів союзних республік»,

яким затверджується класифікація доходів і видатків республіканських бюджетів

союзних республік, а наказом від 24 червня 1969 року «Про класифікацію доходів

і видатків республіканських бюджетів автономних республік та місцевих

бюджетів» – класифікація доходів і видатків республіканських бюджетів

автономних республік та місцевих бюджетів, які мали важливе правове значення

для формування відповідних бюджетів.
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Особливими для бюджетної сфери були й інші документи, в тому числі,

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 квітня 1968 року «Про основні права і

обов’язки сільських, селищних Рад депутатів трудящих»; постанова Ради

Міністрів СРСР від 14 травня 1968 року «Про заходи щодо зміцнення

матеріально-фінансової основи сільських і селищних Рад депутатів трудящих».

У 70-х роках Міністерство фінансів СРСР прийняло низку документів, що

стосувалися складання і виконання бюджету СРСР (наприклад, Правила

складання і виконання Державного бюджету СРСР від 30 червня 1974 року;

Бюджетні класифікації за союзним і республіканськими (союзних республік), за

республіканськими (автономних республік) і місцевими бюджетами від 3 червня

1977 року).

У 1977 році, враховуючи потреби економічного розвитку, приймається

Конституція СРСР, у статті 73 якої зазначалося, що до відання СРСР у особі

вищих органів державної влади і управління належить розробка і затвердження

державних планів економічного і соціального розвитку СРСР, затвердження звітів

про їх виконання, розробка і затвердження єдиного державного бюджету СРСР та

звіту про його виконання. О.М. Горбунова та Б.С. Кочетков підкреслюють [40,

с. 24], що Конституцією СРСР визначені основи бюджетних прав державної влади

та управління СРСР і союзних республік, процедура прийняття бюджетного

закону, яка відрізнялася від порядку прийняття інших законів – голосується

окремо за палатами і за окремими статтями. У Конституції УРСР 1978 року [92]

(глава 17 «Державний бюджет Української РСР») зазначалося, що державний

бюджет УРСР об’єднує республіканський бюджет і місцеві бюджети, є складовою

державного бюджету СРСР, розробляється на його основі, загальні показники

виконання бюджету публікуються для загального відома. На відміну від

Конституції УРСР 1937 року, у Конституції УРСР 1978 року норма про

необхідність публікації державного бюджету містилася не у спеціальному розділі,

що стосувався бюджету, а у розділі, який визначав повноваження Верховної Ради

УРСР, де йшлося про публікацію всіх законів (стаття 103). В.В. Гусєва [45, с. 66]

вказувала на такий напрям удосконалення бюджетного законодавства, як
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розробка поряд із річними багаторічних бюджетів із введенням у них програмних

засад, так як наявні п’ятирічні плани економічного і соціального розвитку, а

державний бюджет розробляється на основі такого плану.

Л.К. Воронова у 1983 році [28, с. 137–139], досліджуючи питання

удосконалення фінансово-бюджетного законодавства союзних республік,

акцентувала увагу на тому, що: Конституції всіх суб’єктів Радянської союзної

федерації містять спеціальні глави, що регламентують основи їх бюджетних

повноважень; закони про бюджетні права союзних республік вирішують однаково

основні питання регламентації бюджетних відносин, але єдність радянської

фінансової системи, дохідної бази Державного бюджету СРСР потребує

однакового вирішення Союзом РСР основних питань правового впливу на

фінансову діяльність суб’єктів Радянської союзної федерації; практика правового

регулювання бюджетних відносин у союзних республіках показує, що основний

масив нормативних правозастосовних актів у цій сфері прийнятий органами

фінансово-кредитної системи, а приписи, що в них містяться, стосуються і органів

державної влади, що робить необхідним підвищення рівня нормативного

регулювання фінансових відносин; завдання посилення законності у сфері

бюджетної діяльності союзних республік і місцевих Рад народних депутатів

потребує вдосконалення бюджетного законодавства; вплив центральних

фінансових органів на відносини у сфері фінансів здійснюється у багатьох

правових формах – інструкціях, наказах, листах, методичних вказівках, тому

доцільно уніфікувати назви актів цих органів та у компетенційні акти внести

уточнення про обов’язковість вказівок міністерств фінансів для всіх органів

держави. Н.І. Хімічева [228, с. 171, 173] зазначала: положення Конституції СРСР,

що стосуються бюджетного права, отримали подальший розвиток у низці

нормативних актів, втім, надалі їх потрібно конкретизувати у спеціальному

бюджетному законодавстві, удосконалення якого на базі конституційних норм –

важливий фактор підвищення його ефективності. Слушною є думка про те, що в

цей період розвитку бюджетного законодавства відбувається взаємний вплив одне
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на одного загальносоюзного і республіканського законодавств, що полягає у

двосторонньому обміні законодавчими ідеями [55, с. 30].

Закони про бюджет, що приймалися в зазначений період, є складовими

бюджетного законодавства [197, с. 45], але, на жаль, як зазначає Л.К. Воронова

[30, с. 84], чинне бюджетне законодавство не визначало змісту правових норм та

рішень про бюджет, однак, загалом, зміст цих актів визначався статтями законів

про бюджетні права. М.І. Піскотін [150, с. 35], підкреслював, що бюджетне

законодавство союзних і автономних республік передбачало публікацію всіх актів

про затвердження бюджету, в тому числі й Законів про бюджет, рішень про

бюджет, але, на жаль, на місцях ці прямі вказівки законів виконувалися лише

частково, так як, зазвичай, публікувалися лише звіти з викладенням основних

показників затвердженого бюджету, а не рішення про нього.

Враховуючи положення Конституції 1977 року, Указом Президії Верховної

Ради СРСР «Про зміни і доповнення до Закону СРСР про бюджетні права Союзу

РСР і союзних республік» від 5 серпня 1983 року, були внесені зміни і

доповнення до Закону, але, як зазначає Н.А. Ширкевич [243, с. 28–29], вони лише

частково відобразили наявні проблеми, які потребують юридичного оформлення,

в тому числі: доцільно до нього включити преамбулу, охарактеризувавши в ній

державний бюджет як економічну категорію, визначити роль державного

бюджету у координації всієї сукупності фінансових планів, показати його

значення у діяльності держави; складовою частиною мають стати і розділ

«Бюджетний устрій СРСР», у якому доцільно сформулювати основні принципи

бюджетної системи та розділ «Місцеві бюджети СРСР», враховуючи їх важливу

роль тощо.

Розвиток радянського спеціального бюджетного законодавства, тобто

бюджетного законодавства СРСР і, відповідно, УСРР, УРСР, здебільшого,

відбувався у 20-х і 60–70-х роках. Науковці вказували на необхідність проведення

кодифікації бюджетного законодавства, яку, на жаль, не було здійснено [2, с. 5;

197, с. 46].
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1.4 Формування правових основ бюджету незалежної України

Новий етап розвитку бюджетного законодавства України, або становлення

бюджетного законодавства України як самостійної незалежної держави,

розпочинається з моменту проголошення незалежності України. Так як у

досліджуваний період приймається значна кількість нормативно-правових актів,

які були основою формування бюджету незалежної держави, стосувалися

бюджетних питань і входили до складу бюджетного законодавства України, увагу

доцільно зосередити лише на основних з-поміж них. Слід підкреслити, що

спеціальне бюджетне законодавство, починаючи з моменту проголошення

незалежності України і до 2001 року, переважно складалося з підзаконних

нормативних актів, що видавалися Кабінетом Міністрів України, Президентом

України та Міністерством фінансів України. Н. Сидорова [208, с. 45] зазначає, з

розпадом СРСР та виникненням незалежних держав, питання бюджету окремих

країн – колишніх радянських республік – вийшло на перший план, а позитивні

риси радянської бюджетної системи було швидко втрачено, без створення

натомість власної ефективної системи.

16 липня 1990 року приймається важливий документ для визначення

статусу України, в тому числі і у бюджетній сфері – Декларація про державний

суверенітет України [46], певні норми якого стосувалися і бюджету. Так, у

Декларації зазначалося, що Українська РСР є самостійною у вирішенні  будь-яких

питань свого державного життя, а отже, і у бюджетній сфері. Крім того, у цьому

документі йшлося про те, що: Українська РСР самостійно створює банкову (в

тому числі зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову

системи, формує державний бюджет, а за необхідності, впроваджує свою грошову

одиницю; підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані

на території Української РСР, вносять плату за використання землі, інших

природних і трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також

сплачують податки до місцевих бюджетів. Однак, така норма не дає абсолютного

розуміння, чому саме податки мають сплачуватися до місцевих бюджетів, коли у

самій Декларації йшлося і про наявність Державного бюджету, який самостійно
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формує Українська РСР. Відповідно, незрозуміло, з яких джерел формується

Державний бюджет. У Декларації зазначалося, що вона є основою для нової

Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні

міжнародних угод. Отже, всі нормативно-правові акти, в тому числі й у

бюджетній сфері, мають прийматися з урахуванням положень Декларації.

Декларація про державний суверенітет була першим загальним актом бюджетного

законодавства України як незалежної держави.

Закінчення 1990 року ознаменувалося прийняттям такого важливого

документу для бюджетної сфери, як Закон України «Про бюджетну систему

України» [170], до якого майже щорічно, до прийняття Бюджетного кодексу

України у 2001 році, вносилися зміни і доповнення. Але саме цей нормативний

акт заклав основи побудови бюджетної системи незалежної України як держави,

самостійності бюджетів. Цей Закон визначав поняття бюджету – план утворення і

використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються

органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим

та місцевими Радами народних депутатів, бюджетний устрій та його принципи,

бюджетний процес, бюджетну класифікацію, вказував на складові бюджетної

системи. До 1995 року, тобто до внесення змін до цього Закону, у ньому йшлося

про республіканський бюджет і місцеві бюджети як складові бюджетної системи,

а з 1995 року почали зазначати, що бюджетну систему України становлять

Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки

Крим (далі – АРК) та місцеві бюджети. Отже, закон про Державний бюджет

України і рішення, якими затверджувалися республіканський бюджет АРК і

місцеві бюджети, належали до системи бюджетного законодавства. Особливими

були розділи цього Закону, що стосувалися доходів бюджетів (розділ 2), видатків

бюджетів (розділ 3), основ бюджетного процесу та загальних принципів

складання і розгляду проектів бюджетів та їх затвердження (розділ 4), виконання

бюджетів (розділ 5). У Законі України «Про бюджетну систему України» були

наявні норми, які свідчили про існування певних принципів бюджетного

законодавства. Так, тези про те, що: 1) бюджетний устрій ґрунтується на
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принципах самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи

України, що Державний бюджет України, республіканський бюджет АРК,

обласні, міські, районні, районні у містах, селищні, сільські бюджети є

самостійними, вказує, що у ньому закладено такий принцип бюджетного

законодавства, як поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування; 2) що

«єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою», свідчить

про нормативне закріплення такого принципу бюджетного законодавства, як

єдність правової бази. А встановлення у окремій статті 39 видів порушень

законодавства про бюджетну систему та відповідальності вказує на існування

принципу імперативності.

Враховуючи необхідність визначення правового статусу державних органів,

видавалися відповідні нормативно-правові акти, які також містили норми щодо їх

бюджетної діяльності, а отже, і відносилися до загального бюджетного

законодавства. Так, Регламент Верховної Ради України, введений в дію

постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року [187], передбачав

участь Верховної Ради України у бюджетних відносинах. У цьому документі

зазначалося, що: прийняття рішення з питань затвердження державного бюджету

не може відкладатися на наступну сесію, якщо це, за висновком Президента

України, призведе до перешкод у бюджетному регулюванні; положення статті

3.3.3, які стосуються визначення сумарного часу для виступу представників

депутатських фракцій, не застосовуються під час розгляду питань, пов’язаних із

законопроектом про державний бюджет; Верховна Рада у встановленому порядку

може прийняти рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до закону

про державний бюджет або до закону, що визначає надходження до місцевих

бюджетів; якщо до закону про державний бюджет або закону, що визначає

надходження до місцевих бюджетів, Верховна Рада відповідні зміни чи

доповнення не вносить, а Уряд України не дає згоди на скорочення надходжень

до державного чи місцевих бюджетів або на збільшення видатків з них, то текст,

щодо якого висунуто зазначене питання про неприйнятність, знімається з

розгляду і на голосування не ставиться; до порядку денного сесії Верховної Ради
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включаються позачергово без голосування проект закону про Державний бюджет

України на наступний рік та проект Основних напрямів бюджетної політики на

наступний бюджетний період та звіт про стан виконання Державного бюджету

України поточного року; Кабінет Міністрів України має виняткове право на

внесення проекту закону про Державний бюджет України; у разі внесення

законопроекту, реалізація якого впливає на видаткову та/або дохідну частину

державного чи місцевих бюджетів, до нього додаються фінансово-економічне

обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих

витрат; якщо реалізація законопроекту не впливає на видаткову та/або дохідну

частину державного чи місцевих бюджетів, про це зазначається в Пояснювальній

записці тощо. Такими були основні положення Регламенту Верховної Ради, які

стосувалися бюджету. Так як чинне у цей період законодавство не передбачало

порядок формування Державного бюджету України, то норми, які стосувалися

такого процесу, містилися у окремій главі вказаного Регламенту, що є свідченням

визнання цього документа основним джерелом бюджетного права [197, с. 50], а

відповідно – основним актом у системі бюджетного законодавства цього періоду.

Так, у главі 26 «Затвердження Державного бюджету України і контроль за його

виконанням» Регламенту Верховної Ради України [187] містилися статті, що

передбачали особливості: схвалення Основних напрямів бюджетної політики на

наступний бюджетний період; підготовки до розгляду проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік; представлення проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік Верховній Раді; процедури

розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік;

підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік до

першого читання; розгляду проекту закону про Державний бюджет України на

наступний рік у першому, другому та третьому читаннях; внесення змін до закону

про Державний бюджет України; контролю за виконанням Державного бюджету

України; затвердження річного звіту про виконання закону про Державний

бюджет України. Така деталізація у бюджетному процесі сприяла належному

формуванню Державного бюджету України.
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Так як Регламент Верховної Ради України не визначав основні вимоги, яким

має відповідати проект закону України про Державний бюджет України, то

6 травня 1996 року постановою Верховної Ради України було затверджено

Правила оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України

[165], у яких зазначалося, що проект Закону України про Державний бюджет

України розробляється та оформляється відповідно до Регламенту Верховної Ради

України, Закону України «Про бюджетну систему України», з урахуванням

визначених цими Правилами особливостей.

Важливу роль у регулюванні бюджетних відносин відігравали спільні

постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України.

Наприклад, 12 березня 1996 року, з метою створення умов для здійснення

управління наявними коштами Державного бюджету України і коштами

державних позабюджетних фондів та на виконання Указу Президента України

від 27 квітня 1995 року № 335, було прийнято постанову № 306 «Про заходи щодо

забезпечення касового обслуговування коштів Державного бюджету України»

[174], якою визнано за необхідне запровадити здійснення касового

обслуговування коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних

фондів (крім Пенсійного фонду) через установи Національного банку України на

підставі генеральної угоди, укладеної між Національним банком України та

Головним управлінням Державного казначейства. З метою створення умов для

управління наявними коштами Державного бюджету України і коштами

державних позабюджетних фондів та на зміну постанови Кабінету Міністрів

України і Національного банку України від 12 березня 1996 року № 306, 3 квітня

1996 року було прийнято постанову № 401 «Про касове виконання Державного

бюджету України» [177], якою запроваджено касове виконання Державного

бюджету України, державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного фонду)

через установи відповідних банків. Тобто вказаним документом було розширено

коло суб’єктів, в яких слід було відкривати рахунки розпорядникам коштів

Державного бюджету України.
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Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року стало поштовхом до

оновлення бюджетного законодавства, так як в ній були визначені повноваження

державних органів у бюджетній сфері тощо. Більш детально положення

Конституції України розглянуті у підрозділі 3.1. На розвиток конституційних

норм, які стосувалися бюджетних питань, 21 травня 1997 року було прийнято

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [178], який став

важливою складовою бюджетного законодавства, закріпив на законодавчому рівні

такий його принцип, як невтручання державних органів у бюджетну діяльність

органів місцевого самоврядування, бо у статті 20 йдеться про те, що державний

контроль не повинен призводити до втручання органів державної влади у

здійснення останніми наданих їм повноважень.

Враховуючи необхідність встановлення правил складання єдиного

кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації та з метою

посилення контролю і забезпечення цільового та ефективного використання

бюджетними установами, організаціями коштів, що надходять на їх утримання,

Кабінет Міністрів України 21 лютого 1997 року прийняв постанову № 180, якою

затвердив Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і

видатків бюджетної установи, організації [172], покладаючи на Міністерство

фінансів України обов’язок уточнити у місячний термін форми звітів бюджетних

установ, організацій про використання бюджетних і позабюджетних коштів, які

відповідали б новій формі єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженій

цією постановою Кабінету Міністрів України; розробити на виконання статті 8

Указу Президента України від 28 лютого 1997 року № 187 (187/97) порядок

затвердження звітів про виконання кошторисів, включаючи звіти про

надходження і витрачання коштів позабюджетних та інших фондів і подати його

Кабінету Міністрів України; давати роз’яснення щодо застосування цієї

постанови. Отже, важливими у цей період формування бюджетного законодавства

України були нормативні акти Міністерства фінансів України [197, с. 53], якими

роз’яснювалися бюджетні норми. Згодом Кабінет Міністрів України постановою

від 22 квітня 1997 року № 365 «Про затвердження тимчасових кошторисів доходів
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і видатків органів виконавчої влади» [173] визначив перелік органів виконавчої

влади, тимчасові кошториси доходів і видатків яких на I квартал 1997 року мали

затверджуватися Кабінетом Міністрів України.

З прийняттям Конституції України, на розвиток її положень Президент

України видавав Укази, що стосувалися бюджетної сфери. Так, 28 лютого 1997

року, з огляду на нагальну потребу зупинення кризових процесів у економіці,

створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших

соціальних виплат, раціонального використання бюджетних коштів, з метою

посилення фінансово-бюджетної дисципліни, керуючись частиною другою статті

102 Конституції України, видається Указ Президента України «Про заходи щодо

забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни» [175], яким: передбачалося, що Кабінет Міністрів

України має забезпечити до 10 березня 1997 року утворення в АРК, областях,

містах Києві та Севастополі тимчасових комісій з питань забезпечення

своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та

ефективного використання бюджетних коштів на чолі з Головою Ради міністрів

АРК, головами відповідних місцевих державних адміністрацій та координацію

діяльності зазначених тимчасових комісій; встановлювалося, що витрачання

коштів органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, іншими

організаціями, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України,

бюджету АРК, місцевих бюджетів (далі – бюджетні організації), здійснюється на

підставі їх кошторисів доходів і видатків, які затверджуються у встановленому

порядку не пізніше, ніж в місячний строк після затвердження відповідних

бюджетів; визначався порядок затвердження кошторисів доходів і видатків

бюджетних організацій, а також їх штатних розписів та черговість здійснення

виплат і платежів тощо. 21 січня 1998 року, з метою скорочення дефіциту

Державного бюджету України та платіжного балансу, суворої економії

витрачання бюджетних коштів, запобігання зростанню інфляції і недопущення

подальшого спаду життєвого рівня населення, Президент України видав Указ

№ 41/98 «Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків
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та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до

бюджету і запобігання фінансовій кризі» [171], у якому йшлося про те, що

Кабінету Міністрів України, з огляду на показники, визначені Законом України

«Про Державний бюджет України на 1998 рік», слід забезпечити скорочення на

10 відсотків порівняно з 1997 роком витрат на функціонування органів виконавчої

влади. На виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року № 41,

Кабінет Міністрів України 18 лютого 1998 року прийняв постанову № 191 «Про

заходи щодо упорядкування бюджетних видатків», якою: надавалося право

Міністерству фінансів обмежувати витрачання коштів головними

розпорядниками коштів державного бюджету залежно від стану надходжень до

нього, з метою недопущення утворення надалі бюджетної заборгованості, шляхом

встановлення помісячних лімітів на взяття ними зобов’язань на витрачання

бюджетних коштів; вказувалося на необхідність затвердження Міністерством

фінансів механізму обмеження витрачання коштів головними розпорядниками

коштів державного бюджету, передбачивши в ньому порядок доведення ними до

розпорядників коштів державного бюджету лімітів на витрачання коштів у межах

сум, затверджених Міністерством фінансів, та інше [176]. Зміст вказаних

документів свідчить про те, що бюджетне законодавство цього періоду

спрямовувалося на нормативне врегулювання бюджетного процесу, тобто на

створення процесуальних норм та забезпечення наповнення бюджету, обмеження

бюджетних видатків й ефективності використання бюджетних коштів [197, с. 55].

Досліджуючи теоретичні основи бюджетного права, Н.В. Сидорова

зазначала, що Закон України «Про бюджетну систему України» у частині

визначення дохідних джерел бюджетів різних рівнів не додержувався, внаслідок

чого порушується норма Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», яка передбачає формування доходів місцевих бюджетів за рахунок

власних, визначених законом, джерел і закріплених у встановленому порядку

загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, та норма

цього ж Закону, згідно з якою самостійність місцевих бюджетів гарантується

власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом
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загальнодержавними доходами. Крім того, можна погодитися з дослідницею, що:

з прийняттям Конституції України та Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», виникла проблема, яка полягала в тому, що обласні і

районні бюджети, які за обсягом займають 60 відсотків усіх місцевих бюджетів,

залишалися без власних дохідних джерел [209, с. 13, 17–19].

Значна кількість нормативних актів, що видавалися різними суб’єктами і

стосувалися бюджетних питань, не сприяла належному формуванню як

державного, так і місцевих бюджетів, їх виконанню, що свідчило про необхідність

кодифікації бюджетного законодавства. Н.В. Сидорова [209, с. 8] відмічала, що з

прийняттям Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», затвердження Верховною Радою України нової Класифікації доходів і

видатків бюджету, виникла необхідність оновлення законодавчої бази у галузі

регулювання бюджетної діяльності саме у кодифікованому комплексному

нормативному акті, який повинен містити норми кількох галузей права, що

комплексно регламентують відносини у галузі бюджету, так як у положеннях

вищезгаданих законодавчих актів є певні протиріччя і труднощі, які заважають

застосовувати їх у повному обсязі. Н.Г. Бердичевський [9, с. 110] підкреслював,

що кодифікація бюджетного законодавства повинна охопити не лише акти, що

повністю присвячені бюджету, а й окремі норми інших актів, які у той, чи інший

спосіб стосуються бюджетної діяльності.

Пройшло майже двадцять років з моменту проголошення незалежності

нашої держави, коли законодавці вирішили систематизувати бюджетне

законодавство і прийняти Бюджетний кодекс України – перший кодифікований

нормативно-правовий акт, який врегулював бюджетні відносини в Україні, у

преамбулі якого зазначалося, що ним визначаються правові засади

функціонування бюджетної системи України. Вперше у статті 4 чітко визначено

склад бюджетного законодавства. Із аналізу його норм можливо виокремити і такі

принципи бюджетного законодавства, як принцип пріоритету норм Бюджетного

кодексу України, перед іншими нормативно-правовими актами; обмеження на

зміст закону про Державний бюджет України; публічності та інші. З 1 січня 2002
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року цей документ був введений у дію. Протягом дев’яти років постійно тривали

розмови про те, що його норми потребують удосконалення. Чинники, що

впливали на такий процес, носили як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.

Науковці вказують на найбільший вплив політики саме на бюджетні норми, і тому

з моменту прийняття в самому Бюджетному кодексі України [19] були закладені

певні проблемні норми, які вимагали негайної зміни. Розвиток суспільства, зміна

завдань і функцій суб’єктів бюджетних правовідносин, процеси децентралізації,

розширення повноважень органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері

вказувало на потребу внесення змін до порядку формування бюджетів тощо,

удосконалення норм щодо відповідальності учасників бюджетного процесу.

Можна погодитися з Ф.О. Ярошенком про те, що нестабільна економічна

ситуація сформувала низку внутрішніх та зовнішніх викликів до реформування

фінансової системи; концептуальні засади програми реформування мають

базуватися на оновленні Бюджетного кодексу України як базового закону, який

забезпечував підвалини стабільного розвитку системи державних фінансів та

економіки країни загалом [123]. Від чіткості бюджетних норм, відсутності колізій

у бюджетному законодавстві залежить стан бюджетної системи держави.

Відомі представники науки фінансового права О.П. Гетманець,

Л.К. Воронова, О.А. Лукашев, С.О. Ніщимна, О.В. Солдатенко, Н.Я. Якимчук та

інші науковці у монографіях, підручниках, посібниках розкривали сутність

Бюджетного кодексу України 2001 року як основного джерела бюджетного права

та вказували на окремі недоліки його норм. Наприклад, Н.Я. Якимчук,

досліджуючи правовий статус розпорядників бюджетних коштів, зосереджувалася

на проблемах відповідних статей Бюджетного кодексу України 2001 року та

пропонувала внесення змін до нього [248, с. 22–23, 25–26, 29, 310, 315, 319];

О.А. Лукашев пише про незрозумілість використання у бюджетному

законодавстві категорії «податкові надходження» [106, с. 149] та про те, що

визначення бюджету та бюджетної системи у Бюджетному кодексі України нічого

для безпосереднього регулювання поведінки учасників бюджетних відносин не

дає; вказує на наявність інших протиріч цього нормативного акту і на
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необхідність удосконалення його норм [106, с. 190–192]. О.В. Солдатенко, у

межах дисертаційного дослідження щодо удосконалення правового регулювання

видатків на охорону здоров’я, розроблено законопроект щодо внесення змін до

Бюджетного кодексу України 2001 року [212, с. 268–271]. Але комплексний

аналіз змін і доповнень, що вносилися до Бюджетного кодексу України 2001 року,

науковцями не проводився. Багато норм, які були включені в Бюджетний кодекс

України 2001 року, з моменту його прийняття, мали, безумовно, суперечливий

характер, тому до цього документу вносилися зміни і доповнення протягом

дев’яти років, до введення в дію у 2010 році нового Бюджетного кодексу України

[197, с. 58; 202, с. 30].

До Бюджетного кодексу України, який був чинним протягом 2002–2010

років, вносилися доповнення у 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 та 2009 роках.

Відповідно, зрозуміло, що цей нормативно-правовий акт щорічно змінювався.

Виникає запитання: чи була в цьому потреба? Зміни і доповнення, що вносилися

до Бюджетного кодексу України [19], стосувалися або безпосередньо

удосконалення його норм, або передбачали зміну інших законів і з метою

усунення колізій доповнювався цей документ [197, с. 58; 200, с. 220; 202, с. 30].

Так, у 2003 році було доповнено статтю 22 Бюджетного кодексу України, в тому

числі розширено коло головних розпорядників бюджетних коштів;

сформульовано дефініцію «оборотна касова готівка» у статті 14-1, яку в

подальшому у новому Кодексі 2010 року [18] змінено на «оборотний залишок

бюджетних коштів». Окрім цього, із запровадженням державного фінансування

політичних партій в Україні Законом України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного

фінансування політичних партій в Україні» пункт 20 статті 87 Бюджетного

кодексу України [19] доповнено словами «державне фінансування політичних

партій». Згодом, у 2008 році ця норма була з нього виключена. Зрозуміло, що

введення її було недоцільним, враховуючи постійний дефіцит бюджетних коштів

[197, с. 59; 202, с. 30]. Але можемо спостерігати її повернення до нового Кодексу

у 2015 році (частину першу статті 87 доповнено пунктом 203 такого змісту:
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«державне фінансове забезпечення політичних партій у формах, визначених

законом»). Отже, з 1 січня 2016 року було відновлено фінансування політичних

партій з Державного бюджету України. З огляду на це, спочатку у нормі статті

вживалося слово «фінансування», у подальшому його замінено на

словосполучення «фінансове забезпечення», яке, безперечно, є нелогічним.

Враховуючи те, що частина перша статті 87 Бюджетного кодексу України 2010

року звучить так: «До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України

(з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 671

цього Кодексу), належать  видатки на…» [19], то пункт 203 слід викласти у такій

редакції: «державну підтримку політичних партій».

Несвоєчасними та недоцільними були і зміни, що вносилися у 2004 році, які

були скасовані у 2008 році, та стосувалися фінансування місцевої міліції, так як

така на той момент ще не була створена [197, с. 59; 200, с. 220]. І знову

спостерігається повернення цієї норми до нового Кодексу у 2014 році. Так, пункт

1 статті 91 Бюджетного кодексу України у 2014 році було доповнено пунктом 11

такого змісту: «муніципальні формування з охорони громадського порядку».

Окремі доповнення вносилися до Бюджетного кодексу України [19] у 2005 році,

які передбачали фінансування з Державного бюджету України виплати пенсій

військовослужбовцям (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування» від 17 листопада 2005 року № 3108-IV). Ця

норма перейшла і у новий Бюджетний кодекс України 2010 року.

Зміни до Бюджетного кодексу України у 2006 та 2007 роках приймалися у

зв’язку з прийняттям Державного бюджету України на відповідні роки. У 2008

році доповнення Бюджетного кодексу України [19] стосувалися розмежування

видатків між бюджетами, розподілу надходжень адміністративних штрафів у

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими

органами (посадовими особами) між Державним бюджетом України і бюджетами

місцевого самоврядування (Закон України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері
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забезпечення безпеки дорожнього руху»). Крім цього, з метою запобігання

негативним наслідкам фінансової кризи, до статті 46 Бюджетного кодексу

України «Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про

Державний бюджет України» [19] було внесено доповнення щодо видатків,

пов’язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із

Стабілізаційного фонду. Цієї норми Бюджетний кодекс України 2010 року [18] не

містить. Назва вказаної статті не повною мірою відображала її зміст. У

Бюджетному кодексі України 2010 року наявна стаття 41 «Особливості

формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету у разі

несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України». Таке

формулювання назви статті, безперечно, більш точно відображає фінансові

відносини, що виникають при цьому, так як в ній йдеться не лише про витрати

Державного бюджету України, а й про здійснення бюджетних запозичень,

застосування соціальних стандартів та соціальних гарантій тощо. Водночас у

назві статті є словосполучення «формування надходжень бюджету», але про

особливості саме формування надходжень бюджету тут не йдеться. Складається

враження, що розробники нового Кодексу або забули описати цей процес, або не

вказали норму, яка б відсилала до іншого нормативного акту, наприклад,

Податкового кодексу України [197, с. 59–60; 202, с. 30–31]. І лише у 2014, 2015 та

2017 роках до частини 2 цієї статті було включено пункт 5, який стосується

перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації та

інших поточних трансфертів і т.д., що може свідчити про формування надходжень

місцевого бюджету і, відповідно, відображатиме назву статті.

У статті 98 Конституції України визначено правовий статус Рахункової

палати, яка є єдиним суб’єктом контролю, про який йдеться в Основному Законі

держави, і як ми зазначали у підрозділі 1.1 її прототипом був Державний

контроль. Але, на жаль, у Бюджетному кодексі України 2001 року вказувалося,

що акти Рахункової палати належать до бюджетного законодавства. Такої норми

не містить і новий Бюджетний кодекс України, про що зазначалося у попередніх

підрозділах роботи.
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Враховуючи викладене вище, можна стверджувати, що за період з 2002 року

до 2010 року Бюджетний кодекс України 2001 року суттєвих, як того вимагають

економічні умови, змін не зазнав, а це свідчить про не виваженість бюджетної

політики, яка проводилася у нашій державі [197, с. 60; 200, с. 220; 202, с. 33].

Висновки до розділу 1

Дослідження питань еволюції бюджетного законодавства України,

починаючи з моменту виникнення бюджету, в тому числі і формування правових

основ бюджету незалежної України, окремих норм Бюджетного кодексу України

2001 року, допомогло визначити особливості бюджетного законодавства на

кожному історичному етапі його становлення і розвитку та зробити такі висновки:

1. Бюджетне законодавство починає формуватися разом із виникненням

бюджету на початку XVII століття. Спочатку має примітивний характер і

складається лише з самого бюджету, який набуває форми певного документу і

лише з часом стає нормативним актом. Про бюджет, як про кошторис, згадується

у грамотах за правління Романових. У період становлення бюджет, як акт

матеріального бюджетного законодавства, мав різні назви: фінансовий розпис,

кошторис, табель, окладна книга, відомість тощо, містив лише певні цифри, які

майже не обґрунтовувалися і не підтверджувалися документами. Зміст таких

документів нормативно не регламентувався, вони не затверджувалися, не

публікувалися, хоча мали важливе значення для розуміння фінансового стану

держави, так як містили інформацію про доходи і витрати.

2. З початку XVII століття і до 1810 року бюджетного законодавства як

такого у сучасному розумінні не існувало, не було й документів, за якими

складався, затверджувався та виконувався бюджет, тобто взагалі було відсутнє

процесуальне бюджетне законодавство. Але, як свідчать історико-архівні

матеріали, правителями видавалися певні акти, що стосувалися бюджетної

діяльності, які умовно, як і сам бюджет (кошторис), можна віднести до

бюджетного законодавства. На території України бюджетне законодавство
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репрезентували Конституція Пилипа Орлика та бюджет (кошторис) Запорізької

Січі.

3. Поштовхом до розробки необхідних документів для складання бюджету,

тобто формування процесуального бюджетного законодавства, був «План

фінансів» М.М. Сперанського 25 червня 1811 року Маніфестом «Об общем

учреждении министерств» було затверджено Правила про складання,

встановлення і виконання Державного розпису, які регулювали бюджетний устрій

до реформи 1862 року, і який був основним процесуальним актом бюджетного

законодавства. Бюджетна реформа сприяла подальшому розвитку процесуального

бюджетного законодавства: Державний розпис стає відкритим, доступним,

починає публікуватися, тобто зароджується принцип публічності бюджетного

законодавства; поряд із Державним розписом, у чітко визначеному порядку,

складаються і розписи місцевих бюджетів.

4. Розвиток бюджетних відносин потребував оновлення нормативної бази.

Тому на початку XX століття приймаються документи, які слід відносити до

бюджетного законодавства: Маніфести «Об учреждении Государственной Думы»

та «Об усовершенствовании государственного порядка» окреслювали права

населення через своїх виборних представників брати участь в обговоренні

фінансових кошторисів та Державного розпису доходів і видатків; Маніфест «Об

изменении учреждения Государственного Совета и пересмотре учреждения

Государственной Думы», «Высочайше утвержденные основные государственные

законы (Конституция) Российской империи», Правила про порядок розгляду

Державного розпису доходів і видатків (Бюджетні правила), «От министерства

финансов», Положення про Стягнення за Безспірними Справами Казни

стосувалися повноважень державних органів у бюджетному процесі, інших

бюджетних питань. Незважаючи на бурхливий розвиток бюджетного

законодавства на початку XX століття, Державний розпис не мав комплексного

характеру.

5. Так як бюджетна система Російської імперії була дворівневою, то до

бюджетного законодавства належали не лише документи, що мали
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загальнодержавне значення, а й ті, які стосувалися бюджетної діяльності органів

місцевого самоврядування, розроблені у 1864 році з урахуванням Положення про

губернські і повітові, земські установи, що містило Правила складання,

затвердження і виконання земських кошторисів. Отже, формується місцеве

бюджетне законодавство, зароджується такий принцип бюджетного

законодавства, як поєднання інтересів держави і місцевих громад (земств, общин

тощо).

6. Після революції 1917 року починається період будівництва української

державності, а відповідно, і формування законодавства, в тому числі бюджетного.

Бюджетні відносини на території України регулювалися як нормативними актами

Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, так і Української

Народної Республіки, у подальшому Української Соціалістичної Радянської

Республіки – це свідчить про наявність таких видів бюджетного законодавства, як

загальнодержавне, республіканське (державне) і місцеве.

7. Період з 1917 року до 1922 року слід охарактеризувати як початковий

етап у розвитку бюджетного законодавства України, яке становили такі

нормативні акти: І Універсал Української Центральної Ради (наявна норма, що

стосувалася розподілу коштів між Всеросійською Центральною казною і

скарбницею Української Центральної Ради); Декларація Генерального

секретаріату України (вказувалося на те, що Україна повинна мати свій

спеціальний бюджет поряд із загальнодержавним); ІV Універсал Української

Центральної Ради (йшлося про існування Державного бюджету Української

Народної Республіки); Закон «Про тимчасовий розпис видатків на 1918 рік»;

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій,

права і вільності УНР) (йшлося про бюджет Національного Союзу, загальний

бюджет УНР і органів місцевого самоврядування та повноваження у бюджетній

сфері Національного Союзу, закріплювався принцип щорічності бюджету);

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (1919 р.)

(визначала компетенцію Всеукраїнського з’їзду рад та ВУЦВК у бюджетній
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сфері); постанова ВУЦВК «Про місцеві грошові засоби» (перший офіційний

документ, що започаткував бюджетний процес в Україні) та ін.

8. Розвиток бюджетного законодавства у 1922 році розпочався з укладення

30 грудня 1922 року Договору про утворення СРСР, у якому визначалися

особливості бюджетного устрою СРСР та йшлося про те, що союзні республіки

мають внести, відповідно до нього, зміни у свої Конституції. А так як Договором

передбачалося і регулювання бюджетних питань, то союзним республікам

необхідно було внести зміни і до нормативних актів, що регулювали бюджетні

відносини. У період існування СРСР на територію України поширювалося як

бюджетне законодавство СРСР, так і УСРР (у подальшому – УРСР). Договором

про утворення СРСР не визначалося, що являють собою місцеві бюджети, тому

органами влади УСРР у 1922 році приймалися нормативні акти (постанови), що

діяли лише на її території, а отже, належали до республіканського (державного)

бюджетного законодавства. У 1923 році нормативним актом СРСР – Тимчасовим

положенням про місцеві фінанси – було врегульовано обсяг і структуру місцевих

бюджетів, джерела їхньої дохідної частини тощо, яке 29 жовтня 1924 року було

затверджено у новій редакції. 25 квітня 1926 року прийнято нове Положення про

місцеві фінанси, на підставі якого союзні республіки затверджували

республіканські положення про місцеві фінанси. 24 листопада 1926 року

постановою четвертої сесії ВУЦВК УСРР було прийнято «Устав про місцеві

фінанси УСРР».

9. Важливими актами загального бюджетного законодавства у період СРСР

були Конституції СРСР 1924, 1936 та 1977 років, які окреслювали основні

питання, що стосувалися бюджету, містили матеріальні норми, не визначали

порядку складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів як СРСР, так і

УСРР, УРСР. Їхні положення конкретизувалися в інших нормативно-правових

актах. Особливе місце у складі бюджетного законодавства СРСР було відведено:

постановам РНК СРСР, документам Держбанку СРСР, нормативним актам

Міністерства фінансів СРСР. Закони про бюджет, що приймалися в зазначений
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період, були складовими бюджетного законодавства, а з 1977 року Конституцією

СРСР для них була визначена спеціальна, особлива процедура прийняття.

Вищі органи державної влади союзних республік мали право формувати

власну нормативну базу, в тому числі і право видавати документи, що стосуються

бюджетних прав автономних республік і місцевих рад. На розвиток

конституційних норм СРСР приймалися: Конституція УСРР 15 травня 1929 року;

Конституції УРСР 30 січня 1937 року та 20 квітня 1978 року.

10. З моменту проголошення незалежності України починається новий етап

розвитку бюджетного законодавства України, або становлення бюджетного

законодавства України як самостійної держави. Спеціальне бюджетне

законодавство, починаючи з моменту проголошення незалежності України і до

2001 року, переважно складалося з підзаконних нормативних актів, що

видавалися Кабінетом Міністрів України, Президентом України та Міністерством

фінансів України. До нього також належали Закон про республіканський бюджет

Української РСР на 1991 рік (а з 1992 року – Закон про Державний бюджет

України на відповідний рік) та рішення про місцеві бюджети (з 1995 року – і

рішення про республіканський бюджет Автономної республіки Крим).

11. Важливим документом для визначення статусу України, в тому числі й у

бюджетній сфері, стала Декларація про державний суверенітет України, певні

норми якої стосувалися і бюджетних відносин, але із їхнього змісту не було

зрозуміло, чому саме податки мають сплачуватися до місцевих бюджетів (хоча у

самій же Декларації йшлося і про наявність Державного бюджету, який

самостійно формує Українська РСР) та із яких джерел формується Державний

бюджет. Закон України «Про бюджетну систему України» заклав основи

побудови бюджетної системи незалежної України, але до нього майже щорічно

вносилися зміни і доповнення. У ньому були наявні норми, які вказують на

законодавче закріплення, хоч і опосередковано, певних принципів бюджетного

законодавства, в тому числі: принципу поєднання інтересів держави і місцевого

самоврядування (про що свідчать норми стосовно того, що бюджетний устрій

ґрунтується на принципах самостійності усіх бюджетів, які входять до бюджетної
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системи України); принципу єдності правової бази (зазначається, що єдність

бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою); принципу

імперативності (встановлено в окремій статті 39 види порушень законодавства

про бюджетну систему та відповідальності за їх вчинення). Окрім законів,

бюджетне законодавство України (з моменту проголошення незалежності України

і до прийняття Бюджетного кодексу України 2001 року) становили і підзаконні

нормативні акти, які мали як загальний, так і спеціальний характер.

12. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року стало поштовхом

до оновлення бюджетного законодавства, так як в ній були визначені

повноваження державних органів у бюджетній сфері. Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні» – важлива складова бюджетного законодавства,

вперше, хоч і опосередковано, закріпив на законодавчому рівні такий його

принцип, як невтручання державних органів у бюджетну діяльність органів

місцевого самоврядування. Значна кількість нормативних актів, які видавалися

різними суб’єктами і стосувалися бюджетних питань, не сприяла належному

формуванню Державного бюджету, що вказувало на необхідність кодифікації

бюджетного законодавства. Бюджетний кодекс України 2001 року – перший

кодифікований нормативно-правовий акт, який урегулював бюджетні відносини в

Україні. Багато норм, включених у Бюджетний кодекс України 2001 року, мали

суперечливий характер, тому до нього вносилися зміни і доповнення протягом

дев’яти років, до введення в дію у 2010 році нового Бюджетного кодексу України.

13. Питання контролю бюджетної сфери займало важливе місце у період

формування бюджетного законодавства. У 1836 році було створено Державний

контроль, який мав статус центральної фінансової установи. Але лише після

бюджетної реформи 1862 року він став окремою складовою державного

управління, зі структурними підрозділами на місцях. Цей контрольний орган

видавав накази, розпорядження, якими затверджував інструкції та інші

документи, і які були актами бюджетного законодавства, бо містили норми, що

визначали порядок проведення контрольних дій. Враховуючи важливий

конституційний статус Рахункової палати нашої держави, прототипом якої слід
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вважати Державний контроль, її акти мають бути складовими бюджетного

законодавства України. Отже, пункт 1 статті 4 Бюджетного кодексу України

доцільно доповнити окремим підпунктом такого змісту: «актів Рахункової палати,

що регулюють здійснення державного зовнішнього фінансового контролю

(аудиту)».
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РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

2.1 Поняття бюджетного законодавства, його ознаки, принципи та

завдання

Термін «бюджетне законодавство» вживали науковці та практики у різні

періоди функціонування держави і вкладали у нього різний зміст, який залежав

від ролі бюджету та правового статусу суб’єктів, що формували нормативно-

правову базу його складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю тощо.

Однак вони, зазвичай, не формулювали визначення самого поняття «бюджетне

законодавство», а зверталися до його складу, характеризуючи відповідні

нормативно-правові акти, що стосуються бюджетних питань. Про нього йдеться

майже у всіх підручниках і посібниках з фінансового та бюджетного права, у яких

описуються джерела бюджетного права. Крім цього, таке поняття містить і

Бюджетний кодекс України, стаття 4 якого має назву «Склад бюджетного

законодавства». Тоді як визначення зазначеного поняття не дає жоден

нормативно-правовий акт. Іноді науковці [98, с. 55] використовують

словосполучення «джерела бюджетного законодавства», «акти бюджетного

законодавства». Хоча у певних авторів можна спостерігати і тлумачення цієї

категорії. Наприклад, у 1958 році, Н.Г. Бердичевський [9, с. 103] писав, що

сукупність правових норм, які встановлюють структуру державного бюджету,

визначають бюджетні права Союзу РСР, союзних і автономних республік і

місцевих Рад депутатів трудящих, регламентують порядок складання, розгляду,

затвердження, виконання бюджету, контролю за виконанням кошторисів

бюджетних установ, за виконанням госпорганами зобов’язань перед бюджетом і

правильним використанням бюджетних коштів, а також, що передбачають

порядок складання і затвердження звітності про виконання державного бюджету,

становить бюджетне законодавство. І.М. Ющенко [245, с. 445], досліджуючи

бюджетне законодавство, зазначає, що це сукупність актів, які визначають
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бюджетний устрій держави та її суб’єктів, місцевого самоврядування;

врегульовують відносини щодо розподілу бюджетних коштів між бюджетами

різних рівнів, їх використання, а також актів, що встановлюють порядок

формування та виконання бюджетів; здійснення фінансового контролю та

відповідальність за порушення бюджетного законодавства. З таким визначенням

важко погодитися, бо незрозуміло, що має на увазі автор, пишучи про те, що

«акти визначають бюджетний устрій… місцевого самоврядування…». Не

прийнятними є й тези про те, що систематизація джерел бюджетного права

створює бюджетне законодавство [13, с. 233] та що бюджетне законодавство

досить громіздке і розгалужене, стосувалося всіх галузей права, але особливо

фінансового та його основної підгалузі – бюджетного [103, с. 104]. Такі

формулювання не дають змогу з’ясувати сутність бюджетного законодавства.

Існують й інші визначення бюджетного законодавства. Так, О.В. Чернадчук

пише, що прийнятним є розуміння під бюджетним законодавством винятково

законів, що потребує нормативного закріплення як у практичній, так і в

загальнотеоретичній площині; пропонує розуміти бюджетне законодавство як

сукупність законодавчих актів, прийнятих представницьким органом держави –

парламентом, з додержанням особливої законодавчої процедури, що регулюють

бюджетні відносини в державі [238, с. 368]. О.М. Бандурка, О.П. Гетманец

зазначають, що бюджетне законодавство регулює всі питання, пов’язані з

бюджетними правовідносинами; у вузькому значенні охоплює систему

нормативно-правових та розпорядчих актів, які в межах чинного законодавства

визначаються на відповідний бюджетний період; це система бюджетно-правових

норм, але ці норми мають також інші джерела існування [8, с. 63–64]. Із такого

контексту незрозуміло сутність бюджетного законодавства у широкому значенні

та що означає теза, згідно з якою «бюджетно-правові норми мають також інші

джерела існування».

О.Ю. Грачова, Е.Д. Соколова [44, с. 66–67] пишуть, що: до прийняття

Бюджетного кодексу РФ, бюджетне законодавство розглядалося як сукупність

нормативних правових актів, що містять норми бюджетного права; Бюджетний
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кодекс РФ закріпив легальне визначення бюджетного законодавства, яке за

обсягом нормативних правових актів, що в нього включаються, значно менше від

того поняття бюджетного законодавства, про яке говорилося раніше. І.І. Кучеров

[98, с. 55] зазначає, що акти бюджетного законодавства є основними джерелами

бюджетного права. Ми погоджуємося з думкою М.П. Кучерявенка [122, с. 14–15],

висловленою у Коментарі до Бюджетного кодексу України, про те, що поняття

«бюджетне законодавство», яке застосовується в Кодексі, має більш юридично-

технічне значення, ніж винятково правове, і використовується для зручності

визначення всієї сукупності нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні

відносини.

У літературних джерелах вживається термін «законодавство», але в

більшості випадків його зміст не розкривається, лише зазначається, що

законодавство становить сукупність нормативно-правових актів, які регулюють ту

чи іншу сферу суспільних відносин. Навіть у Конституції України (наприклад, ст.

9) йдеться про законодавство, але його сутність незрозуміла.

Звертаючись до понять «законодавство», яке тлумачиться представниками

теорії держави і права, слід підкреслити, що вони майже ідентичні. Наприклад,

О.Ф. Скакун зазначає, що можливі два трактування законодавства: широке і

вузьке; широке трактування включає в поняття законодавства: акти законодавчих

органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.), вузьке – акти

законодавчих органів: закони і постанови парламенту про введення цих законів у

дію; у СРСР під законодавством розумілися всі нормативно-правові акти держави,

чим знижувалася значимість закону, відбувалася його девальвація; закон

«обростав» підзаконними, особливо відомчими, нормативними актами, і його

значення як основи законності й правопорядку в державі нівелювалося; нині

перевага надається вузькому трактуванню законодавства [197, с. 249]. Цікавою є

позиція про те, що термін «законодавство» склався в добу Нової історії, коли

буржуазні демократичні держави почали масово закріплювати в письмовій формі

нормативи, що сформувалися в результаті багаторазового повторення певного

виду відносин; внаслідок цього, термін «законодавство» набув винятково
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юридичного значення і ним стала позначатися сукупність нормативно-правових

актів, що мають юридичну силу в результаті їх видання і захисту державою [58,

с. 263]. Автори навчального посібника з теорії держави і права вдало підмітили,

що у законах України поняття «законодавство» вживається часто як синонім

таких правових термінів, як: «закони», «акти законодавства», «законодавчі акти»,

«нормативно-правові акти»; для вітчизняних юристів давно стали звичними такі

словосполучення: «у порядку, передбаченому законодавством» або «у випадках,

передбачених законодавством», а також вказівки на обставини, «встановлені

законодавством»; при цьому не визначено, який зміст вкладається у поняття

«законодавство», і який конкретно мається на увазі суб’єкт: чи тільки Верховна

Рада України, що приймає закони, чи й інші суб’єкти правотворчості – Президент

України, Кабінет Міністрів України тощо. Тому у науковій літературі і на

практиці термін «законодавство» можна вживати: у вузькому (власному)

розумінні, коли під законодавством розуміються лише закони; у широкому

розумінні, коли під законодавством розуміється вся сукупність чинних

нормативно-правових актів, включаючи Конституцію, і закони, і підзаконні

нормативно-правові акти [214, с. 203–204]. Конституційний Суд України у справі

за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо

офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю

України (справа про тлумачення терміну «законодавство») зазначив, що термін

«законодавство», що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про

працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої

форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони

України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана

Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в

межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України

[190]. З огляду на такий контекст, зрозуміло, що, наприклад, рішення органів

місцевого самоврядування, які стосуються питань бюджету, не належать до

поняття «законодавство», тоді як у Бюджетному кодексі України про них йдеться.
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Так як бюджетне право є підгалуззю фінансового права, то доцільно навести

визначення понять «фінансове законодавство», «податкове законодавство»,

«банківське законодавство», що даються науковцями – це сприятиме чіткому

формулювання авторського визначення терміну «бюджетне законодавство». Так,

у підручнику з фінансового права [226, с. 56] зазначається, що фінансове

законодавство – це зовнішня форма вираження фінансового права, що відображає

його внутрішню структуру. О.Ю. Грачова, Е.Д. Соколова [44, с. 29; 223, с. 44]

підкреслюють, що в юридичній літературі сукупність нормативно-правових актів,

що містять норми фінансового права, визначають як фінансове законодавство;

категорія «законодавство» вживається і в іншому розумінні; легального

визначення фінансового законодавства немає; розглядаючи цю категорію,

необхідно враховувати, що у Податковому кодексі і Бюджетному кодексі

законодавець вживає поняття «законодавство» у більш вузькому значенні, тобто

не використовує розширене тлумачення цього терміну.

О.П. Орлюк розглядає податкове законодавство як сукупність нормативно-

правових актів, які містять правові норми, об’єднані спільним предметом

правового регулювання – відносинами у сфері податкової діяльності й

оподаткування [145, с. 400]. Н.Ю. Пришва зазначає, що податкове законодавство є

поняттям, яке можна вживати у вузькому (податкові закони) та широкому

значенні (закони України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість

яких дана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, укази

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в

межах їх повноважень і відповідно до Конституції України, та законів України, в

яких містяться норми, що регулюють податкові відносини) [167, с. 59].

М.П. Кучерявенко [119, с. 37; 152, с. 50] вказує, що податкове законодавство,

виступаючи формою реалізації податкового права, містить достатньо широке коло

нормативних актів, що регулюють оподаткування; основу податкового

законодавства мають становити лише закони і найбільш важливі підзаконні акти

(здебільшого – прирівняні до законів). Досить цікаво описується податкове

законодавство у підручнику з податкового права за редакцією С.Г. Пепеляєва:
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питання про податкове законодавство – це не лише питання про види

нормативних актів, а й про відносини, що підлягають врегулюванню саме актами

конкретного виду; за формою податкове законодавство – це сукупність актів

законодавчих (представницьких) органів, за змістом – сукупність норм, що

регулюють питання оподаткування і зборів, віднесених Конституцією до відання

законодавчих (представницьких) органів влади. Отже, податкове законодавство –

це сукупність норм, що містяться в законах, актах представницьких органів

місцевого самоврядування, що встановлюють систему податків і зборів, загальні

принципи оподаткування, підстави виникнення, зміни і припинення відносин

власників і держави зі сплати податків і зборів, форми і методи податкового

контролю, відповідальність за порушення податкових зобов’язань [120, с. 211].

Банківське законодавство трактується науковцями як: система усіх

упорядкованих у певний спосіб нормативно-правових актів, що регулюють

відносини у сфері банківської діяльності [145, с. 622]; комплексне законодавство,

предметом регулювання якого є суспільні відносини у сфері банківської

діяльності [144, с. 44]; сукупність законів, підзаконних нормативних актів, а

також міжнародно-правових документів, які забезпечують правове регулювання

банківських відносин [57, с. 17].

Важко погодитися з науковцями, які трактують бюджетне законодавство як

систему законодавчих нормативно-правових актів, прийнятих у межах

повноважень Верховною Радою України, що регулюють бюджетні відносини з

приводу мобілізації, розподілу та використання коштів державного та місцевих

бюджетів [247, с. 14], так як питання мобілізації коштів, здебільшого, регулюють

нормативно-правові акти, що стосуються податкової сфери, а не винятково

бюджетної. Не можна погодитися і з тезою про те, що «в теорії бюджетного права

поняття джерел права потрібно розглядати у трьох взаємопов’язаних моментах…

в) систематизація всієї суми таких джерел, що діють в Україні (бюджетне

законодавство)» [156, с. 70]. З огляду на це, можна стверджувати, що бюджетне

законодавство – це систематизація джерел, що не логічно.
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У нормативних актах зарубіжних країн наявні визначення відповідного

законодавства. Наприклад, у Податковому кодексі Республіки Білорусь [121]

зазначено, що податкове законодавство Республіки Білорусь – система прийнятих

на основі і відповідно до Конституції Республіки Білорусь нормативних правових

актів, яка включає цей кодекс і прийняті відповідно до нього закони, що

регулюють питання оподаткування, декрети, укази тощо, тобто далі

перераховуються нормативно-правові акти, які становлять податкове

законодавство. Аналогічну норму містить і Митний кодекс Республіки Білорусь

щодо поняття митного законодавства.

Будь-яке законодавство, в тому числі й бюджетне, має характерні ознаки.

Так як бюджетне законодавство є складовою взагалі законодавства України, то

йому властива така ознака, як системність. На системності законодавства

зосереджували увагу представники фінансово-правової науки. О.П. Орлюк [144,

с. 49] зазначає, що банківське законодавство є системним, цю рису, разом з

іншими характеристиками, йому надають правила ієрархії норм, що містяться у

правових актах. Фінансове законодавство характеризується системністю, якої

поряд з іншими характеристиками, йому надають правила ієрархії норм, що

містяться у правових актах; застосування цих правил дає змогу, у разі виникнення

колізій між нормативно-правовими актами, віддати перевагу якомусь одному

нормативно-правовому акту; правила ієрархії нормативних актів зводяться до

правил вертикальної і горизонтальної ієрархії [145, с. 110]. Обсяг і характер

бюджетного законодавства зумовлені специфікою такого напряму фінансової

діяльності, як бюджетна діяльність, яка потребує найчіткішого врегулювання, бо

від цього залежить стабільність і самої фінансової системи держави, її розвиток та

виконання завдань і функцій. З огляду на це, ознакою бюджетного законодавства

також є системність – чітко визначено ієрархію нормативних актів, які регулюють

бюджетні відносини, відображають особливості бюджетної політики держави.

Так як бюджетне законодавство – єдина, впорядкована організаційно-

функціональна система нормативних актів, що узгоджені між собою, яка має

завершений вигляд, то його ознакою є цілісність. Бюджетне законодавство
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характеризується і динамічністю, бо його складовою є закони про Державний

бюджет України та рішення місцевих рад про бюджет, які не є сталими, щорічно

змінюються [197, с. 67], постійно розвивається під впливом політики, яка і

формує його сутність.

Важливе значення для розвитку, удосконалення бюджетного законодавства

мають його завдання, які повинні хоча б опосередковано відображатися у ньому.

З огляду на проаналізовані нами у першому розділі роботи нормативно-правових

актів, завдання бюджетного законодавства, на відповідних етапах його

становлення та розвитку, були різними, залежали від економічного стану

держави, особливостей політики у бюджетній сфері, від складових та сутності

самих актів, що регулювали бюджетні правовідносини. Нині ж на бюджетне

законодавство покладаються завдання чітко визначати сутність бюджетної

системи, особливості бюджетного процесу та міжбюджетних відносин,

забезпечити стабільність бюджетів, гнучко відображати всі зміни, що

відбуваються у бюджетній сфері держави. У Бюджетному кодексі України, як і у

всіх нормативних актах, що існували до його прийняття і врегульовували

бюджетні правовідносини, не визначені завдання бюджетного законодавства.

Натомість, наприклад: у Законі України «Про охорону навколишнього

природного середовища» у окремій статті 1 окреслено завдання законодавства

про охорону навколишнього природного середовища; у Законі України «Про

банки і банківську діяльність» [168] йдеться про мету цього Закону – правове

забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення

належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення

захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих

умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного

товаровиробника; у Господарському кодексі України [42] також виділено його

мету – забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання,

розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного

виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції

України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі
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України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. Враховуючи

зазначене та те, що саме завдання будь-якого різновиду законодавства

відображають сутність політики держави у відповідній сфері, доцільно у окремій

статті Бюджетного кодексу України визначити його завдання.

Розв’язанню зазначених вище завдань сприятиме закріплення у

Бюджетному кодексі України основних засад бюджетного законодавства.

Принципи бюджетного законодавства не відображалися у нормативно-правових

актах, до яких ми зверталися у першому розділі роботи, хоча із їх аналізу можна

виділити ці принципи, вони також не визначені і у чинному Бюджетному кодексі

України. Про принципи бюджетного законодавства пишуть окремі науковці. Так,

О.П. Орлюк [145, с. 230–231] зазначає, що бюджетне законодавство побудоване за

принципами, визначеними у статтях 8, 95 та 143 Конституції України; вони

полягають у верховенстві закону та незалежності окремих ланок бюджетної

системи країни, що будується на засадах справедливого і неупередженого

розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами.

О.М. Горбунова, Ю.В. Другова та А.Д. Селюков [41, с. 16], посилаючись на

працю О.Г. Румянцева, підкреслюють, що для визначення змісту бюджетного

законодавства одночасно діє принцип пріоритету положень міжнародного права:

якщо положеннями міжнародних договорів, укладених державою, встановлені

інші правила, ніж ті, що передбачені бюджетним законодавством, то

застосовуються положення міжнародних договорів; при цьому правила

міжнародних договорів потрібно застосовувати до регулювання бюджетних

правовідносин безпосередньо, якщо в самому тексті міжнародного договору не

передбачено інше правило їх застосування, наприклад, передбачено видання

спеціальних внутрідержавних актів на введення правил міжнародних договорів.

О.М. Бандурка [8, с. 62] пише, що у процесі обговорення Бюджетного кодексу

України, юристи, законодавці обґрунтовували принципи побудови бюджетного

законодавства і дійшли висновку, що бюджетне законодавство будується на таких

принципах: відповідності Конституції України; верховенства закону; належної

правової процедури його прийняття та дії; єдиних засад регулювання бюджетних
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правовідносин; встановлення бюджетних повноважень; контролю за його

дотриманням; відповідальності у разі його порушення. Втім, майже всі означені

принципи властиві будь-якому законодавству і не чітко відображають специфіку

саме бюджетного законодавства.

Найбільш визначеними як науковцями, так і у нормативних актах є

принципи податкового законодавства. Так, до принципів податкового

законодавства О.П. Орлюк [145, с. 401] відносить: принцип об’єднання інтересів

держави, органів місцевого самоврядування та платників податків; принцип

установлення податків лише законами; пріоритет податкового закону над

неподатковим; захист від незаконного оподаткування платників; наявність усіх

елементів податкового механізму в податковому законі. У Податковому кодексі

України [154] (ст. 4) визначені основні засади податкового законодавства

України: загальність оподаткування; рівність усіх платників перед законом,

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; невідворотність

настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового

законодавства; презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо

норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону,

або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на

користь як платника податків, так і контролюючого органу; фіскальна

достатність; соціальна справедливість; економічність оподаткування;

нейтральність оподаткування; стабільність; рівномірність та зручність сплати;

єдиний підхід до встановлення податків та зборів. У Цивільному кодексі України

(ст. 3) сформульовано загальні засади цивільного законодавства.

У Преамбулі до Бюджетного кодексу України наголошено, що «цим

Кодексом визначаються правові засади функціонування бюджетної системи

України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та

відповідальність за порушення бюджетного законодавства» [18]. З огляду на це,

можна зробити висновок про те, що у вказаному реченні вживаються терміни
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«принципи», «засади», які є синонімами, а отже, слід внести зміни до такої норми.

У статті 7 Бюджетного кодексу України [18] передбачено принципи, на яких

ґрунтується бюджетна система України: 1) принцип єдності бюджетної системи

України – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою

базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин,

єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та

ведення бухгалтерського обліку і звітності; 2) принцип збалансованості –

повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу

надходжень бюджету на відповідний бюджетний період; 3) принцип

самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.

Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні

зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого

самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть

відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні

зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за

ними певних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів згідно із

законодавством України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та

місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати

місцеві бюджети; 4) принцип повноти – до складу бюджетів підлягають

включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються

відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 5) принцип

обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках

економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень

бюджету і витрат бюджету, що здійснюються згідно із затвердженими

методиками та правилами; 6) принцип ефективності та результативності – при

складанні та виконанні бюджетів, усі учасники бюджетного процесу мають
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прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи

цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення

якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою

Крим, місцевим самоврядуванням (далі – гарантовані послуги), при залученні

мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату

при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів; 7) принцип

субсидіарності – розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими

бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності

максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх

безпосереднього споживача; 8) принцип цільового використання бюджетних

коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені

бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями; 9) принцип

справедливості і неупередженості – бюджетна система України будується на

засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між

громадянами і територіальними громадами; 10) принцип публічності та

прозорості – інформування громадськості з питань складання, розгляду,

затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також

контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.

Законодавство зарубіжних країн також визначає принципи бюджетної

системи, а у деяких нормативних актах йдеться про принципи бюджетного

процесу, принципи, що стосуються змісту, підготовки, прийняття та подання

щорічних бюджетних законів держави. Так, у статті 28 Бюджетного кодексу РФ

[23] міститься перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації:

єдності бюджетної системи; розмежування доходів, видатків і джерел

фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ;

самостійності бюджетів; рівності бюджетних прав суб’єктів РФ, муніципальних

утворень; повноти відображення доходів, видатків і джерел фінансування

дефіцитів бюджетів; збалансованості бюджету; результативності й ефективності

використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття видатків

бюджетів; прозорості (відкритості); достовірності бюджету; адресності і
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цільового характеру бюджетних коштів; підвідомчості видатків бюджетів; єдності

каси. Конституцією США окреслено принципи, що покладені в основу бюджетної

системи: бюджетної прозорості (чітке визначення, саме у Конституції, ролі

виконавчих і законодавчих органів в управлінні бюджетом; забезпечується

ефективний доступ громадськості до бюджетної документації (наприклад, у

розділі 8 йдеться про повноваження Конгресу щодо  надання позик із бюджету

тощо) [82]; єдності й універсальності; специфічності (асигнування

затверджуються за програмами, які розподілені між відомствами);

збалансованості; стабільності (закон вимагає скорочувати бюджетний дефіцит в

середньостроковій перспективі); результативності та підзвітності [257, с. 450–

451]. До принципів бюджетного процесу Конституцією Федеративної Республіки

Німеччини віднесено: щорічність бюджету; своєчасність прийняття бюджету;

незв’язаність доходів і витрат з цільовим призначенням; консолідації;

забезпечення економічної рівноваги; збалансованість бюджету; обмеження на

зміст закону про бюджет на черговий рік (ст. 110); бюджетна автономія для

бюджетів всіх рівнів влади [85]. Цікавим у бюджетному законодавстві Німеччини

є наявність Закону про принципи бюджетної системи Федерації та її земель 1969

року, норми якого поширюються не лише на федеральний уряд, а й на уряди

незалежних земель та всі органи місцевого самоврядування [251]. Тобто цей

Закон встановлює загальні принципи, що застосовують рівні влади, і механізми

координації бюджетної політики між усіма рівнями влади, з метою формування

єдиної національної бюджетної системи [257, с. 220–221]. Органічний Закон про

Бюджет Франції є основним законом, що регулює бюджетні процеси у Франції,

закладає принципи, які стосуються змісту, підготовки, прийняття та подання

щорічних бюджетних законів держави. Його називають фінансовою

конституцією, так як він є базовим (як зразок) щодо інших бюджетних законів,

встановлює загальні принципи змісту, підготовки, виконання річного державного

бюджету, обліку та звітності [257, с. 186–187]. У бюджетних законах Нової

Зеландії містяться всі основні класичні принципи (законодавче затвердження

бюджету, щорічність, універсальність, консолідація, специфічність), а також
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сучасні принципи (підзвітності, прозорості, стабільності, орієнтації на результати)

[254]. Дослідження основних положень актів, що регулюють бюджетні відносини

Європейського Союзу, є актуальним завданням сучасної фінансово-правової

доктрини, хоча, звичайно, комплексним таке бюджетне законодавство навряд чи

можна вважати. У Фінансовому регламенті ЄС визначені принципи формування

бюджету: бюджетної єдності й достовірності, універсальності, щорічності,

збалансованості, спеціалізованості (конкретизованості) витрат, дотримання

бюджетної дисципліни, єдиної одиниці обчислення [3, с. 258–259].

Підтримуючи позицію М.В. Карасьової [68, с. 73] про те, що у нормах

принципах сформульовані основні засади бюджетного, податкового й іншого

фінансового законодавства, аналізуючи Бюджетний кодекс України, в якому

закріплені принципи бюджетної системи, та проводячи аналогію з основними

засадами податкового законодавства України і принципами, що визначені у

нормативних актах ЄС та зарубіжних країн, можна виокремити такі принципи

бюджетного законодавства України: публічності; оперативності; імперативності

норм; поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування; невтручання

державних органів у бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування;

стабільності; однакового підходу до бюджетних установ; єдності правової бази

при регулюванні бюджетних відносин; пріоритету Бюджетного кодексу України

перед іншими нормативно-правовими актами, обмеження на зміст закону про

Державний бюджет України. Вказані принципи – це виражені у бюджетному

законодавстві основні ідеї, риси, відповідно до яких має здійснюватися

регулювання бюджетних відносин і формуватися та реалізовуватися бюджетна

політика.

Одним із важливих принципів бюджетного законодавства має стати

принцип публічності, який передбачає доступ до всіх бюджетних документів

будь-яких осіб на будь-якому етапі бюджетного процесу, в тому числі й під час

контролю. Саме чітке дотримання такого принципу сприятиме об’єктивності

формування бюджетів, їх прозорості. Принцип оперативності теж можливо

віднести до принципів, на яких базується бюджетне законодавство, так як воно
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має швидко реагувати на процеси, зміни, що відбуваються у суспільстві,

економіці держави, її фінансовому стані. Принцип імперативності норм

передбачає, що приписи, які містять акти бюджетного законодавства, є

обов’язковими для учасників бюджетних відносин, за їх невиконання мають

застосовуватися заходи впливу. Не менш важливе значення мають принципи

поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування при формуванні

бюджетів та невтручання державних органів у бюджетну діяльність органів

місцевого самоврядування, що опосередковано відображені у бюджетному

законодавстві та передбачають, по-перше, самостійність Державного бюджету і

місцевих бюджетів, по-друге, держава коштами Державного бюджету не несе

відповідальності за бюджетними зобов’язаннями органів влади Автономної

Республіки Крим і органів місцевого самоврядування [197, с. 74]. Норма у Законі

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [178] про те, що місцеве

самоврядування здійснюється на принципі поєднання місцевих і державних

інтересів, підтверджує існування виокремленого нами принципу поєднання

інтересів держави і місцевого самоврядування при формуванні бюджетів.

Принцип стабільності означає сталість у часі, незмінність, без нагальної потреби,

норм, що регулюють бюджетні правовідносини, окрім щорічних законів про

Державний бюджет та рішень про місцеві бюджети. Бюджетне законодавство

повинно ґрунтуватися і на принципі забезпечення однакового підходу до

бюджетних установ, які мають отримувати фінансування з відповідного бюджету

лише в межах потреб, без надання переваг одній перед іншою, тобто повинен

існувати неупереджений, справедливий розподіл коштів. Єдність правової бази

при регулюванні бюджетних відносин означає встановлення єдиних форм і

правил організації бюджетного процесу, єдиних форм бюджетної документації та

правил ведення бухгалтерського обліку коштів державного та місцевих бюджетів,

існування єдиної бюджетної класифікації тощо. Вказані принципи доцільно

закріпити у окремій статті «Основні засади бюджетного законодавства»

Бюджетного кодексу України. Це сприятиме правильному розумінню його норм

та подальшому ефективному врегулюванню бюджетних відносин з урахуванням
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розвитку фінансової системи держави. Такий принцип бюджетного

законодавства, як пріоритет Бюджетного кодексу України перед іншими

нормативно-правовими актами, передбачає, що якщо іншим нормативно-

правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Бюджетному

кодексі України, застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу України

[1, с. 17–18; 197, с. 75]. Принцип обмеження на зміст закону про Державний

бюджет України означає, що у вказаному законі не повинні міститися норми, які

не відображають характер такого документу. Цей принцип дуже важливий, так як

в Україні поширеною є практика поміщення у закон про Державний бюджет

України певних статей, які стосуються застосування інших нормативних актів. І

ці норми, здебільшого, визнаються Конституційним Судом України

неконституційними. Наприклад, рішенням Конституційного Суду України у

справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності

Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 11

Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016

рік» № 5-рп/2016 від 8 липня 2016 року [188] визнане неконституційним

положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний

бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ у тій частині,

яка передбачає, що норми і положення Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів

України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів та

бюджету Фонду соціального страхування України. Більш детально про

особливості закону України про Державний бюджет України, а відповідно, і про

те, які норми він має містити, задля дотримання принципу обмеження на зміст

закону про Державний бюджет України, йдеться у підрозділі 3.3 роботи.

Враховуючи зазначене вище, з метою однозначного трактування поняття

«бюджетне законодавство» та правильного розуміння його сутності і складових,

необхідно у статті 2 Бюджетного кодексу України дати визначення вказаного

терміну та, за прикладом зарубіжного законодавства (в тому числі, у Бюджетному

кодексі Російської Федерації наявні дві статті – одна визначає структуру
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бюджетного законодавства (ст. 2), інша – нормативно-правові акти, що

регулюють бюджетні правовідносини (ст. 3), виділити окремо статтю, в якій

перерахувати нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини [198,

с. 254]. Пропозицію щодо окреслення у Бюджетному кодексі України системи

нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні відносини, висловлювала

І.М. Ющенко [247, с. 14]. З урахуванням положень статті 4 Бюджетного кодексу

України, яка визначає склад бюджетного законодавства на сьогодні, та

запропонованих у попередніх підрозділах та підрозділі 2.2 роботи доповнень до

пункту 1 цієї статті, в тому числі стосовно віднесення до бюджетного

законодавства актів Рахункової палати, що регулюють здійснення державного

фінансового контролю (аудиту) та певних указів Президента України, бюджетне

законодавство слід визначити як сукупність нормативно-правових положень, що

містяться у Конституції України, Бюджетному кодексі України, законі про

Державний бюджет України, інших законах, нормативно-правових актах

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої

влади, актах Рахункової палати, рішеннях про місцевий бюджет, інших рішеннях

місцевих рад, рішеннях органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих

державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, що

регулюють бюджетні відносини [1, с. 17; 197, с. 75].

2.2 Система, склад та класифікація бюджетного законодавства

Для розуміння сутності й подальшого розвитку бюджетного законодавства

України, напрямів його удосконалення доцільно дослідити систему, склад та

класифікацію бюджетного законодавства.

Науковці звертають увагу на поняття «система законодавства», але

трактують його по-різному: зовнішня форма права «…система нормативно-

правових актів, у яких втілилися галузі й інститути права, ...для системи

законодавства первинний елемент – це стаття нормативно-правового акту...» [145,

с. 109–110]; уся система чинних, взаємодіючих нормативно-правових актів; форма

існування права, спосіб надання юридичного значення нормам права, засіб їх
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організації та поєднання в конкретні статті, нормативні приписи, нормативно-

правові акти, інститути та галузі законодавства [58, с. 262]; зовнішня форма права,

що виражає побудову його джерел, тобто систему нормативно-правових актів [70,

с. 366]. Систему законодавства розуміють у двох значеннях: у вузькому розумінні

– як цілісну сукупність законів, прийнятих уповноваженими суб’єктами; у

широкому розумінні – як цілісну сукупність усіх упорядкованих у певний спосіб

нормативно-правових актів (законів і підзаконних нормативно-правових актів)

[215, с. 142]; у широкому розумінні – це одна з форм існування права, спосіб

надання юридичного значення нормам права, засіб їх організації та поєднання у

статті нормативно-правових актів та інших правових приписів; це система всіх

виданих і впорядкованих державними органами, безпосередньо народом або

уповноваженими суб’єктами нормативно-правових актів (законів та підзаконних

нормативно-правових актів); у вузькому розумінні – це система всіх виданих

парламентом або уповноваженими суб’єктами, в тому числі і народом на

референдумі – законів [60].

Наявні й визначення понять «система фінансового законодавства», «система

бюджетного законодавства». У підручнику з фінансового права [226, с. 56]

зазначається, що система фінансового законодавства – це система усіх

упорядкованих відповідним чином нормативно-правових актів, що регулюють

фінансові відносини в державі. Однак, при визначенні поняття, недоцільно

вживати слова, наявні у самій назві. Так, не слід зазначати, що система

законодавства – це система, краще замість слова «система» вживати слово

«сукупність».

Суперечливою є позиція В.Д. Чернадчука. Так, у статті він пише, що

система законодавства лише суб’єктивна, законодавець сам визначає зміст

положення закону та предмет його правового регулювання, що є критерієм його

віднесення до тієї чи іншої галузі законодавства [239, с. 110], а вже на іншій

сторінці зазначає, що «…система права здійснює вплив на свою зовнішню форму,

оскільки закони створюються не просто так, а під впливом об’єктивної

реальності, що представлена діючою системою права, це ще раз підтверджує
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наявність об’єктивності і суб’єктивності… системи законодавства»; бюджетне

законодавство є явищем суб’єктивного характеру, оскільки формується під

впливом суб’єктивної волі законодавця та залежить від нього [239, с. 111]. Із

такого контексту незрозуміло, яку ж позицію відстоює автор публікації.

На думку І.І. Бабіна, бюджетне законодавство утворює ієрархічно

побудовану систему, спрямовану на комплексне регулювання публічних

фінансових відносин [7, с. 21]. З цим важко погодитися, так як словосполучення

«публічні фінансові відносини» стосується і бюджетних відносин, і податкових, і

валютних, які є різновидами фінансових, тому для характеристики саме

бюджетного законодавства його не слід вживати. У запропонованому автором

формулюванні бюджетного законодавства йдеться саме про фінансове

законодавство, яке спрямоване на комплексне регулювання публічних фінансових

відносин. Суперечливою є й позиція І.М. Ющенко [245, с. 444] про те, що систему

бюджетного законодавства України можна представити у такий спосіб:

Конституція України; система нормативних документів, що регулюють доходну і

видаткову частини бюджету; бюджетна резолюція; Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні»; бюджетна класифікація; правила оформлення проекту

Закону України про Державний бюджет. У такій системі не враховано існування

Бюджетного кодексу України, інших документів, які приймають Кабінет

Міністрів України, Президент України, Міністерство фінансів України тощо, що

стосуються бюджетної сфери. Якщо окремо виділяти Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні», то слід окреслювати й інші закони, які визначають

повноваження, наприклад, Рахункової палати щодо контролю бюджету – Закон

України «Про Рахункову палату» тощо. Окрім цього, бюджетна класифікація

затверджується наказом Міністерства фінансів України, тому саме наказ є актом

бюджетного законодавства, а не бюджетна класифікація.

Звертаючись до структурної організації системи законодавства, науковці

виокремлюють такі її види: субординаційна, або ієрархічна (вертикальна) –

зумовлена різною юридичною силою нормативно-правових актів, що залежить,

передусім, від їх різновиду і від місця правотворчого органу, який приймає
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відповідні акти, в апараті держави; 2) галузева (горизонтальна) – відображає

поділ, розташування нормативно-правових актів відповідно до предмету

правового регулювання суспільних відносин; 3) федеративна (державно-

організаційна) – розглядається як організаційний принцип, що випливає з

федеративної форми державного устрою [215, с. 142–143].

О.П. Орлюк пише, що поряд із вертикальною ієрархією нормативно-

правових актів, існує горизонтальна. До основних правил останньої науковці

відносять: пріоритет кодексів над іншими законами; пріоритет нового

нормативно-правового акту над раніше прийнятим (у разі колізії між нормативно-

правовими актами, що мають однакову юридичну силу і якщо жоден із них не

суперечить акту з більш високою юридичною силою, діють положення акту,

прийнятого пізніше); пріоритет програмних законів над іншими законами (якщо

такі закони передбачені національним законодавством); пріоритет нормативно-

правового акту, прийнятого органом, спеціально уповноваженим на прийняття

такого акту; пріоритет спеціального закону над загальним (загальні правила слід

розглядати як субсидіарні, тобто які застосовуються у разі, якщо спеціальні

правила не передбачають певного рішення) [144, с. 68].

Враховуючи горизонтальний поділ, система бюджетного законодавства

України регулює бюджетні відносини, тому і належить до бюджетного права як

своєрідної підгалузі фінансового права. Вертикальна будова передбачає, що одні

нормативно-правові акти не повинні суперечити іншим, прийматися на їх

виконання та роз’яснення. За такої будови на першому рівні знаходиться

Конституція України, далі йдуть інші закони, укази Президента України,

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств,

органів місцевого самоврядування та державних органів, підприємств, установ,

організацій, які стосуються бюджетних питань. Україна є унітарною державою, в

складі якої наявна Автономна Республіка Крим, яка має певні визначені

Конституцією України та деталізовані Конституцією Автономної Республіки

Крим повноваження у бюджетній сфері. Водночас певні повноваження з видання

відповідних нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини, мають
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органи місцевого самоврядування. Враховуючи наявність в Україні дворівневої

бюджетної системи, можна стверджувати і про те, що структура бюджетного

законодавства нашої країни дворівнева: загальнодержавне бюджетне

законодавство (Конституція України, інші закони України, нормативно-правові

акти Президента України, Кабінету Міністрів України тощо) і місцеве бюджетне

законодавство (Конституція Автономної Республіки Крим, закони Автономної

Республіки Крим, інші нормативно-правові акти, що видаються органами влади

Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування).

Враховуючи зазначене вище, під системою бюджетного законодавства слід

розуміти сукупність нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні

відносини [197, с. 79].

З-поміж науковців спостерігається неоднозначність у підходах щодо складу

бюджетного законодавства. Так, у підручнику з фінансового права [226, с. 125–

126] зазначається, що відносини, які виникають у процесі бюджетної діяльності,

регулюються нормами Конституції України, бюджетним законодавством і

спеціальними нормативними актами. Натомість, автори підручника наводять такі

приклади спеціальних законів і нормативно-правових актів, які регулюють

бюджетні відносини в Україні: Закон України «Про бюджетну систему», Закон

про державний бюджет, рішення місцевих рад про бюджет. Далі зазначається, що

норми, які регулюють бюджетні відносини, вміщуються не тільки у бюджетному

законодавстві, а й в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», постанові

Верховної Ради України, якою затверджені Правила оформлення проекту Закону

України про державний бюджет України. Втім, такий контекст не дає

абсолютного розуміння про склад бюджетного законодавства. На нашу думку, і

закон про Державний бюджет України, рішення місцевих рад про бюджет, і

вказана постанова Верховної Ради України входять до складу бюджетного

законодавства. І, звичайно, свого часу, до його складу належав і Закон України

«Про бюджетну систему України». Крім того, Конституція України також є

складовою бюджетного законодавства, про це йдеться і у чинному Бюджетному

кодексі України, і виділяти її окремо, незрозуміло в якій якості, недоцільно.
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О.М. Бандурка, О.П. Гетманець [8, с. 62] зазначають, що склад бюджетного

законодавства – це нормативно-правові акти, які регулюють бюджетні відносини

в Україні. Таке загальне визначення складу бюджетного законодавства не дає

змоги виокремити його складові.

Цікавою є позиція М.П. Кучерявенка, який до законодавчих актів, що

лежать в основі податкового законодавства, відносить загальні фінансові закони і

підкреслює, що їх, здебільшого, представляють бюджетні закони [100, с. 52].

А.О. Монаєнко [112, с. 24] пише, що бюджетне законодавство, натомість,

містить такі елементи: а) бюджетне законодавство, що включає: Бюджетний

кодекс України; щорічні закони України «Про Державний бюджет на відповідний

рік»; інші нормативно-правові акти України, які приймаються Верховною Радою

України; б) нормативно-правові акти органів виконавчої влади, органів

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів

місцевого самоврядування. З цього контексту незрозуміло, чи всі нормативно-

правові акти органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим,

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування є

елементами, на думку автора, бюджетного законодавства і до якої із вказаних

категорій віднесені рішення про місцевий бюджет, які, відповідно до Бюджетного

кодексу України, є складовими бюджетного законодавства. Звичайно, всі

нормативно-правові акти вказаних суб’єктів не належать до бюджетного

законодавства України, до нього належать лише ті, що регулюють бюджетні

відносини.

У статті 4 «Склад бюджетного законодавства» Бюджетного кодексу

України, що прийнятий у 2010 році [18], зазначається, що «бюджетне

законодавство складається з: 1) Конституції України; 2) цього Кодексу; 3) закону

про Державний бюджет України; 4) інших законів, що регулюють бюджетні

відносини, передбачених статтею 1 цього Кодексу; 5) нормативно-правових актів

Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання цього Кодексу

та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини статті;

6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на підставі і



103

на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових

актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 цієї частини

статті; 7) рішень про місцевий бюджет; 8) рішень органів Автономної Республіки

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,

прийнятих відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів,

передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 цієї частини статті». З огляду на це, можна

стверджувати, що Конституція України належить до бюджетного законодавства.

Таку позицію розробників Бюджетного кодексу України можна підтримати, якщо

тлумачити бюджетне законодавство у широкому розумінні. До речі, у статті 4

Бюджетного кодексу України від 2001 року [19], яка мала аналогічну назву, у

пункті 1 зазначалося, що «нормативно-правовими актами, що регулюють

бюджетні відносини в Україні, є: 1) Конституція України, цей кодекс…», тобто

йшлося про Конституцію України не як про акт бюджетного законодавства, а

саме як про нормативно-правовий акт, що регулює бюджетні відносини в Україні.

Отже, у Бюджетному кодексі України 2001 року назва статті не відповідала її

змісту, хоча у ній бюджетне законодавство розглядалося у широкому розумінні. У

Бюджетному кодексі України 2010 року бюджетне законодавство теж

розглядається у широкому розумінні.

Важко підтримати думку про те, що перелік нормативно-правових актів, які

становлять бюджетне законодавство, закритий і розширеному тлумаченню не

підлягає [7, с. 21], адже, з огляду на текст статті 4, він не є вичерпним, так як

йдеться про: інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені

статтею 1 цього Кодексу; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,

прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України,

передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини статті; нормативно-правові акти

органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу,

інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,

передбачених пунктами 3, 4 та 5 цієї частини статті; тощо.

Цікавими є норми Бюджетного кодексу Російської Федерації [23], в тому

числі, стаття 2 «Структура бюджетного законодавства Російської Федерації», в
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якій чітко визначено складові саме бюджетного законодавства: цей Кодекс і

прийняті відповідно до нього федеральні закони про федеральний бюджет,

федеральні закони про бюджети державних позабюджетних фондів, закони

суб’єктів Російської Федерації про бюджети суб’єктів Російської Федерації,

закони суб’єктів Російської Федерації про бюджети територіальних державних

позабюджетних фондів, муніципальні правові акти представницьких органів

муніципальних утворень про місцеві бюджети, інші федеральні закони, закони

суб’єктів Російської Федерації і муніципальні правові акти представницьких

органів муніципальних утворень, що регулюють правовідносини, вказані у статті

1 цього Кодексу. А у статті 3 Бюджетного кодексу Російської Федерації [23], яка

має назву «Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні правовідносини»,

йдеться і про укази Президента, нормативно-правові акти Уряду, акти

федеральних органів виконавчої влади, нормативні правові акти органів

державної влади суб’єктів Російської Федерації, муніципальні правові акти

органів місцевого самоврядування, які регулюють бюджетні правовідносини.

Такий підхід законодавця заслуговує на увагу.

Стаття 3 Податкового кодексу України [154] визначає склад податкового

законодавства України: Конституція України; цей Кодекс; Митний кодекс

України та інші закони з питань митної справи у частині регулювання

правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з

переміщення товарів через митний кордон України (далі – закони з питань митної

справи); чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана

Верховною Радою України, і якими регулюються питання оподаткування;

нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання цього Кодексу і

законів з питань митної справи; рішення Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів,

прийняті за правилами, встановленими цим Кодексом.

Отже, з огляду на чинне законодавство, в тому числі норму статті 4

Бюджетного кодексу України, складовими бюджетного законодавства є

нормативно-правові акти різної юридичної сили, в тому числі закони, що
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прийняті Верховною Радою України, підзаконні нормативно-правові акти,

прийняті Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади,

органами Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,

органами місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні відносини. На

жаль, у Бюджетному кодексі України не йдеться про таку складову бюджетного

законодавства, як укази Президента України. Тоді як нині є чинними певні укази

Президента України, що стосуються бюджетної сфери. Окрім цього, Президент

України вводить в дію указами рішення Ради національної безпеки і оборони

України, що стосуються питань бюджету. Наприклад, Указом Президента

України від 14 вересня 2018 року № 283/2018 введено в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції

до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо

статтей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України»

[183]. Отже, слід доповнити пункт 1 статті 4 Бюджетного кодексу України

підпунктом такого змісту: «указів Президента України, що приймаються на

підставі законів і на виконання Бюджетного кодексу України [197, с. 83], вводять

в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України». Окрім цього, як

зазначалося у підрозділі 1.1, до складових бюджетного законодавства слід

віднести і акти Рахункової палати, які регулюють здійснення державного

фінансового контролю (аудиту). Слушною є позиція І.М. Ющенко [245, с. 455],

яка зазначає, що бюджетне законодавство є сукупністю актів, що встановлюють

порядок здійснення фінансового контролю. Ми вважаємо, що акти не всіх

суб’єктів, які здійснюють фінансовий контроль, належать до бюджетного

законодавства України.

У зарубіжних країнах (Франції, Німеччині, США, Данії, Норвегії, Фінляндії

і Швеції), як і в Україні, до бюджетного законодавства належать Конституція та

інші нормативні акти, в яких містяться норми, що стосуються питань бюджету.

О.М. Бандурка, О.П. Гетманець [8, с. 63] зазначають, що аналіз складу та

тлумачення бюджетного законодавства свідчить, що воно містить: загальні не

фінансові закони (Конституція); загальні бюджетні (фінансові) закони (Кодекс,
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поточні бюджетні закони, податкові закони тощо); інші не фінансові закони

(Кримінальний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

тощо); специфічні бюджетні нормативно-правові акти та розпорядження

(бюджети місцевого самоврядування, бюджетна класифікація, бюджетна

програма, бюджетний розпис). Така класифікація складу бюджетного

законодавства є цікавою, втім, ототожнювати бюджетні і фінансові закони

недоцільно, бо одні науковці [217, с. 8–9] до фінансових актів відносять саме ті,

що регулюють складний комплекс фінансових відносин, які виникають і

розвиваються в процесі планового збирання і витрачання грошових коштів; інші

[224, с. 11–12] зазначають, що у фінансових актах, що видаються відповідними

органами держави, отримує своє правове вираження фінансова діяльність та

поділяють їх на нормативні (встановлюють загальні правила поведінки для

учасників фінансових правовідносин), індивідуальні (пов’язані з виникненням,

зміною і припиненням будь-яких конкретних фінансових правовідносин у межах

загальних правил, передбачених законом) та фінансово-планові (складаються на

основі показників плану і призначені сприяти успішному їх виконанню,

наприклад, державний бюджет, фінансові плани міністерств, банків тощо).

Крім цього, важко погодитися з авторами підручника «Бюджетне право

України» [8, с. 62–63], які до складу бюджетного законодавства включають чинні

міжнародні договори щодо бюджетних правовідносин, зазначаючи, що воно має

традиційну правову структуру: Конституція, кодекс, закон, підзаконні акти,

договір, так як Бюджетний кодекс України не передбачає договір як складову

бюджетного законодавства.

О.П. Орлюк [145, с. 230] пише про бюджетні документи – нормативно-

правові акти, що регулюють виконання бюджету за дохідною та видатковою

частинами, але не наводить їх переліку. Виникає запитання, які саме нормативно-

правові акти слід вважати бюджетними документами та чому вони стосуються

саме виконання бюджету, а не порядку його складання, розгляду, контролю за

виконанням тощо. Також О.П. Орлюк [145, с. 230] наводить класифікацію

бюджетних документів, яка свідчить, що все ж таки бюджетні документи
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стосуються лише виконання бюджету: 1) планові (проекти бюджетів, розписи

відповідних бюджетів, кошториси бюджетних установ тощо); 2) оперативні

(доручення фінансових органів на перерахування коштів із місцевих бюджетів на

реєстраційні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів тощо); 3) звітні

(звіти бюджетних установ, фінансових і кредитних організацій про виконання

бюджетів). На її думку, Бюджетний кодекс України і закон про Державний

бюджет України є спеціальними бюджетними законами.

У підручнику «Радянське фінансове право», за редакцією

Ю.А. Ровинського, йдеться про фінансові і фінансово-планові акти, що являють

собою юридичне вираження фінансової діяльності держави та її органів,

видаються компетентними органами держави у формі актів управління, мають,

здебільшого, юридичну силу нормативних актів, обов’язкових для тих, кому

адресовані. Водночас деякі з них належать до індивідуальних актів, з якими

пов’язуються виникнення, зміна і припинення конкретних фінансових

правовідносин. У бюджетному праві до них належать, наприклад, спеціальні акти

(накази, розпорядження фінансових органів) про відкриття бюджетних кредитів

певній установі на поточний бюджетний рік [211, с. 17–18]. Враховуючи такий

цікавий авторський підхід, акти бюджетного законодавства теж можливо

поділити на загальні (містять норми, що регулюють бюджетні відносини поряд з

іншими нормами, наприклад, Конституція України), спеціальні (регулюють

винятково бюджетні відносини, в тому числі, Бюджетний кодекс України, закон

про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети тощо),

індивідуальні (рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до

Бюджетного кодексу України, і стосуються конкретної бюджетної установи тощо)

[197, с. 85–86].

О.М. Горбунова, А.Д. Селюков, Ю.В. Другова пропонують поділяти

бюджетне законодавство за змістовною ознакою на дві підсистеми: нормативно-

правові акти, що містять норми загальної частини бюджетного права;

нормативно-правові акти, що містять норми особливої частини бюджетного

права. До першої групи вони відносять Бюджетний кодекс, який загалом регулює
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бюджетні правовідносини, до другої – нормативні акти, що визначають якісні

характеристики бюджету того чи іншого рівня на наступний рік (щорічні закони

про бюджет, нормативно-правові акти на місцевому рівні про прийняття

бюджетів, а також бюджетів державних позабюджетних фондів) [41, с. 16–17].

Однак, критерій, що покладений в основу такої класифікації, не відображає її

зміст, бо Бюджетний кодекс, який пропонується віднести до бюджетного

законодавства, що стосується загальної частини бюджетного права, містить

норми, які належать і до особливої його частини, а отже, і до другої підсистеми. І

незрозуміло, до якої частини тоді слід відносити інші нормативно-правові акти,

наприклад, інші закони, укази Президента, розпорядження і постанови Кабінету

Міністрів, що стосуються бюджетних питань і роз’яснюють окремі положення як

Бюджетного кодексу, так і щорічних законів про бюджет. Тому із

запропонованим критерієм класифікації важко погодитися.

І.М. Ющенко класифікує бюджетне законодавство на постійно діюче

(Бюджетний кодекс) та періодичне (закон про Державний бюджет, рішення про

місцеві бюджети) [245, с. 442].

Так як складовими бюджетного законодавства є нормативно-правові акти,

то доцільно розглянути їх класифікації – це сприятиме формулюванню критеріїв

класифікації безпосередньо бюджетного законодавства України.

Нормативно-правові акти поділяють на види за різними класифікаційними

критеріями: за юридичною силою (закони, підзаконні акти); за суб’єктами

правотворчості (нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами

законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін.); за

обсягом і характером дії (акти загальної дії, які охоплюють всю сукупність

відносин певного виду на цій території; акти обмеженої дії (спеціальні), які

поширюються на частину території або на певне коло осіб; акти виняткової дії

(надзвичайної), регулятивні можливості яких реалізуються за наявності

виняткових обставин (воєнних дій, стихійного лиха та ін.); за зовнішньою

формою виразу (закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази та ін.)

[58, с. 281]; за сферою дії (загальнообов’язкові, спеціальні, локальні); за ступенем
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загальності правових норм (загальні, конкретизаційні); за характером

волевиявлення (акти встановлення, зміни та скасування норм права); за часом дії

(визначно-строкові, невизначно-строкові); за суб’єктами правотворчості (акти

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів, органів

місцевого самоврядування тощо) [214, с. 195–196]; за зовнішньою формою

вираження (закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази тощо) [26,

с. 123].

Представники науки податкового права законодавчі акти, що лежать в

основі податкового законодавства, поділяють на: загальні не фінансові закони

(конституційні закони або закони, які належать до інших галузей права і містять

податкові норми); загальні фінансові закони (їх представляють бюджетні закони –

це як фундаментальні бюджетні закони, що встановлюють основи бюджетної

системи, місце податкових надходжень у доходах держави, так і поточні

бюджетні закони, якими затверджується щорічний фінансовий план); загальні

податкові закони (законодавчі акти, що містять положення, які регулюють

податкову систему загалом, її основи тощо); спеціальні податкові закони

(законодавчі акти, що регулюють окремі групи або види податків)  [152, с. 51–52;

99, с.102–103].

Джерела фінансового права науковці класифікують: за часом дії (постійні,

тимчасові); залежно від території їх дії (загальнодержавні, місцеві) [51, с. 92], а

джерела податкового права – за характером правових норм (нормативні – акти,

що містять правові норми загального характеру, прийняті компетентними

органами у встановленому порядку; ненормативні – акти, що не містять правових

норм загального характеру) [99, с. 100; 153, с. 25]. О.А. Музика-Стефанчук в

якості джерела фінансового права виділяє Конституцію України, загальні закони,

спеціальні закони та статусні закони (визначають правовий статус органів

спеціальної фінансової компетенції) [113, с. 26–27]. Л.Л. Лазебник [101, с. 38]

цікаво поділяє джерела міжнародного фінансового права залежно від походження

на основні й похідні.
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Дослідники наводять у своїх роботах класифікації бюджетно-правових

норм. Наприклад, Н.В. Шеремет за часом дії бюджетно-правові норми поділяє на

постійно діючі (не обмежені у часі, існують, поки суб’єкти відносин зберігають

свою правомочність) та періодичні; матеріальні (визначають зміст прав і

обов’язків суб’єктів правовідносин і відповідають на питання, що необхідно

зробити для їх реалізації) та процесуальні (регулюють порядок реалізації

зазначених прав і обов’язків, відповідаючи на питання, як та у який спосіб вказані

права і обов’язки повинні бути реалізовані; визначають порядок бюджетного

процесу) [242, с. 85].

З огляду на викладене вище, бюджетне законодавство України, залежно від

особливостей регулювання бюджетних відносин, доцільно поділяти на загальне,

спеціальне, індивідуальне; залежно від специфіки бюджетної системи (або

території, на яку поширюється дія норм) – загальнодержавне (бюджетне

законодавство держави) і місцеве (бюджетне законодавство органів місцевого

самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих

державних адміністрацій тощо); залежно від строку дії – постійне та періодичне;

залежно від походження – основне (наприклад, Бюджетний кодекс України) та

похідне (наприклад, нормативно-правові акти, що роз’яснюють норми

Бюджетного кодексу України) [1, с. 18; 197, с. 88–89]; залежно від змісту норм,

що його становлять – матеріальне (містить матеріальні норми, які встановлюють

права та обов’язки учасників бюджетних правовідносин тощо), процесуальне

(встановлює порядок, процедури, форми застосування, реалізації матеріальних

норм, наприклад, процедури здійснення фінансового контролю), комплексне

(включає як матеріальні, так і процесуальні норми). Враховуючи зазначену вище

позицію М.П. Кучерявенка щодо поділу законодавчих актів, що лежать в основі

податкового законодавства, нормативні акти, які лежать в основі бюджетного

законодавства, доцільно поділяти на: загальні не бюджетні нормативні акти

(Конституція України та інші закони, підзаконні нормативні акти, які мають

загальний характер і містять бюджетні норми); загальні бюджетні нормативні

акти (Бюджетний кодекс України, закон про Державний бюджет України на
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відповідний рік, рішення про місцевий бюджет тощо); спеціальні бюджетні

нормативно-правові акти (нормативні акти, що стосуються, наприклад,

фінансування певної бюджетної сфери).

2.3 Дія актів бюджетного законодавства у часі, просторі та за колом осіб

Для правильної реалізації норм права, що містяться в актах бюджетного

законодавства, правомірності, законності, доцільності, можливості, ефективності

та необхідності використання і застосування їх приписів, слід встановити межі дії

останніх. Дія актів бюджетного законодавства – це фактичний їх вплив на

відносини, що виникають у бюджетній сфері, породження юридичних наслідків,

які в них передбачені, реалізація окреслених приписів. Акти бюджетного

законодавства, як будь-які нормативні акти, мають часові, просторові та суб’єктні

межі дії.

Представники науки теорії держави і права [214, с. 196–198], описуючи дію

нормативно-правових актів, виділяють таке поняття, як «чинність нормативно-

правових актів» – фактичний вплив на суспільні відносини, яка обмежена трьома

параметрами: терміном чинності, тобто часом, протягом якого нормативно-

правовий акт має юридичну силу; простором, на який поширюється чинність

нормативно-правового акту; колом осіб, поведінка яких підпадає під вплив

нормативно-правового акту. І.М. Ющенко [244, с. 106] висловлює думку про те,

що «юридична чинність Закону про державний бюджет – це його специфічна

властивість мати чітко визначене місце в ієрархії бюджетного законодавства».

Автор такої тези не розмежовує основні поняття «ієрархія нормативних актів» і

«чинність нормативних актів», які мають різний зміст. Натомість, слушною є

думка О.О. Дмитрик [50, с. 141] стосовно того, що ієрархія передбачає зв’язок

нормативно-правових актів, сукупність взаємозалежних, субпідрядних їх видів.

Враховуючи твердження, яке О.О. Дмитрик висловлює з урахуванням досліджень

праць науковців, та вказаної думки представників теорії держави і права щодо

сутності чинності нормативно-правових актів, позиція І.М. Ющенко є не

достатньо обґрунтованою.
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Вчені, вказуючи на дію нормативно-правових актів у часі, зазначають, що

вона: визначається двома моментами: моментом вступу нормативно-правового

акту в силу; моментом втрати ним юридичної сили [1, с. 112; 26, с. 129];

розглядається як інтегративна категорія, що включає такі моменти тривалості та

особливості реалізації в часі, як: дата набрання актом чинності та дата введення

його в дію, а також дата втрати актом чинності та, відповідно, припинення його

дії; чинність та дія акту; способи (види) дії акту у часі [59, с. 184]. Дію

нормативного акту у часі характеризують чотири показники: 1) момент набуття

нормативним актом чинності; 2) напрям темпоральної дії нормативного акту;

3) момент зупинення дії нормативного акту; 4) момент припинення дії

нормативного акту [58, с. 291]. Отже, при визначенні меж дії актів бюджетного

законодавства в часі, слід чітко з’ясувати початковий і кінцевий момент їх дії.

Враховуючи зазначене, при розгляді особливостей дії актів бюджетного

законодавства України в часі, нами зосереджуватиметься увага на моменті

набуття ними чинності та моменті втрати юридичної сили. Так як у попередньому

підрозділі зазначалося, що бюджетне законодавство складається з нормативно-

правових актів різної юридичної сили та різної складності, то, відповідно, і

параметри їх чинності відрізняються. Момент набуття актами бюджетного

законодавства чинності, здебільшого, зазначається у них самих. На думку вчених,

нормативно-правові акти набувають чинності з часу прийняття чи підписання, з

моменту опублікування, з часу, коли вони надійшли адресату. Описуючи

проблемні питання теорії і практики введення в дію законів, науковці [216, с. 71–

78] зазначають три форми її виявлення: інформаційну (розкривається через його

оприлюднення, опублікування, так як для того, щоб здійснити регулятивну дію,

потрібно довести до суб’єктів інформацію про норму, що містить відповідне

правило поведінки); регулятивну (відбувається в межах дії закону в часі, просторі

та за колом осіб); техніко-юридичну (полягає у впливі на діяльність органу

законодавчої влади, зобов’язуючи його узгоджувати ухвалені ним нормативні

рішення в межах наявної системи законодавства). У Конституції України [89]

(ст. 94) зазначено, що закон набирає чинності через десять днів з дня його
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офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не

раніше дня опублікування. Така норма є загальною і поширюється, у тому числі, і

на закони, що стосуються бюджетної сфери. Питання офіційного оприлюднення

нормативно-правових актів, що приймаються Верховною Радою України,

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими державними

органами, органами місцевого самоврядування регулюються спеціальними

нормативними актами (Регламентом Верховної Ради України, Законом України

«Про Кабінет Міністрів України», Законом України «Про порядок висвітлення

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в

Україні засобами масової інформації» тощо). Наприклад, у Регламенті Верховної

Ради України [184], зазначено, що підписані Президентом України закони

публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України;

публікація законів та інших актів Верховної Ради України у цих друкованих

засобах масової інформації є офіційним опублікуванням; крім офіційного

опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради України також

доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-

сайті Верховної Ради. Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності

з дня їх опублікування в Офіційному віснику України та газеті «Урядовий

кур’єр», інших друкованих виданнях, якщо інше не передбачено самими

постановами, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Уряду і,

відповідно, включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових

актів України. Нормативно-правові акти органів державної влади, органів

місцевого самоврядування також публікуються відповідними державними

засобами масової інформації та оприлюднюються на їх офіційних веб-сайтах

тощо. Отже, будь-які закони, що регулюють бюджетні правовідносини,

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на

виконання Бюджетного кодексу України та інших законів України, передбачених

пунктами 3 та 4 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, підлягають

опублікуванню.
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Натомість, нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої

влади, які виступають суб’єктами нормотворення, підлягають державній

реєстрації, яка здійснюється відповідно до Положення про державну реєстрацію

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, що

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року

№ 731 [162]. Отже, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої

влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України, інших

законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,

передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статті 4; рішення органів влади

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів

місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного кодексу України,

нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої

статті 4, підлягають державній реєстрації та офіційному опублікуванню, і лише

після цього направляються для виконання. У разі порушення зазначених вимог,

нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не

можуть бути застосовані. Як зазначається у вказаному Положенні, на державну

реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це

суб’єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за

встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають

неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування,

незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру

відомостей, що в них містяться. Так як нормативно-правові акти, що регулюють

бюджетні відносини, стосуються соціально-економічних, політичних, особистих

та інших прав, свобод й законних інтересів громадян, проголошених й

гарантованих Конституцією та законами України тощо, мають міжвідомчий

характер, тобто є обов’язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади,

а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що

не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт, то

незалежно від того, в якій формі вони видані (постанови, накази, інструкції тощо),

підлягають державній реєстрації.
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На жаль, у Бюджетному кодексі України чітко не визначено, як діють

нормативно-правові акти, що становлять бюджетне законодавство України. Хоча

наявна норма у статті 27, якою визначено особливості введення в дію Законів

України або їх окремих положень, що впливають на показники бюджету: «Закони

України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим» [18]. У статті 27

Бюджетного кодексу 2001 року існувало таке правило: «Закони України, які

впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів, повинні

бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому

разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або

видаткової  частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного

періоду, наступного за плановим, крім випадків, передбачених Законом України

«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної

галузі та житлового будівництва» [19].

Цікаво, що в окремій статті 2 «Особливості набрання чинності законами

України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної

справи» Митного кодексу України [110] передбачено: 1) закони України з питань

державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної

справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої

влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо

інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не

раніше дня їх офіційного опублікування; 2) офіційним опублікуванням закону

України з питань державної митної справи, нормативно-правового акту з питань

державної митної справи, виданого Кабінетом Міністрів України, центральним

органом виконавчої влади, вважається опублікування його повного тексту в

одному з періодичних друкованих видань, визначених законодавством України як

офіційні; днем офіційного опублікування закону України з питань державної

митної справи, нормативно-правового акту з питань державної митної справи,
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виданого Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади,

вважається день виходу в світ номера того офіційного друкованого видання, в

якому повний текст зазначеного закону України або нормативно-правового акту

опубліковано раніше, ніж в інших офіційних друкованих виданнях. Якщо

опублікування закону України з питань державної митної справи, нормативно-

правового акту з питань державної митної справи, виданого Кабінетом Міністрів

України, центральним органом виконавчої влади, здійснювалося частинами, днем

його офіційного опублікування вважається день виходу в світ того номера

офіційного друкованого видання, в якому раніше, ніж в інших офіційних

друкованих виданнях, опубліковано останню частину зазначеного закону або

нормативно-правового акту; 3) закон України або інший нормативно-правовий

акт з питань державної митної справи, який набирає чинності з дня офіційного

опублікування, вважається чинним з 0 годин дня, наступного за днем офіційного

опублікування зазначеного закону України або нормативно-правового акту;

4) якщо для набрання чинності законом України або іншим нормативно-правовим

актом з питань державної митної справи встановлено певний строк з дня його

офіційного опублікування, визначений днями, цей строк починається з 0 годин

дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону або акту, і

закінчується о 24 годині останнього дня відповідного строку; 5) якщо день

набрання чинності законом України або іншим нормативно-правовим актом з

питань державної митної справи визначено конкретною датою, цей закон або акт

вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.

На думку М.П. Кучерявенка, дія податкового законодавчого акту в часі

починається з моменту вступу його в силу, яка: вказується безпосередньо в законі;

вказується у постанові про порядок введення в дію закону; визначається

законодавчо з моменту прийняття закону; настає за спливом певного періоду часу

з моменту опублікування [119, с. 39]. Р.О. Гаврилюк у монографії, яка стосується

саме дії норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб, констатує про

те, що: 1) податково-правові норми набувають чинності: з моменту підписання; з

моменту опублікування в офіційних виданнях; з моменту настання загального
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наперед встановленого або спеціально передбаченого терміну після

опублікування нормативного акту; з моменту появи точно визначених податковим

законом суспільних відносин [34, с. 239]; 2) згідно з чинним законодавством

України, втрачають чинність податково-правові норми у таких випадках: зі збігом

терміну, точно визначеного в часі, на який вони були прийняті; із вичерпанням

предмета їх регулювання; внаслідок прямого скасування відповідного закону

іншим законодавчим актом; у випадку фактичного скасування попереднього

закону, новим законом з цього ж питання, коли його прийнято, а старий закон

формально не скасовано; на підставі скасування податково-правової норми

рішенням Конституційного Суду України; у випадку зупинення на точно

визначений термін дії податково-правової норми нормою іншого Закону України

[34, с. 240].

На відміну від Бюджетного кодексу України, який не містить загальної

норми або окремої статті, що передбачають дію нормативних актів, які

стосуються бюджетної сфери в часі, просторі та за колом осіб, Бюджетні кодекси

зарубіжних країн, в тому числі, Республіки Білорусь, Російської Федерації,

Республіки Казахстан визначають особливості дії закону (рішення) про бюджет у

часі тощо. Так, у статті 4 Бюджетного кодексу Республіки Білорусь [21] йдеться

про те, що закон про республіканський бюджет на черговий фінансовий рік,

рішення місцевих рад депутатів про бюджет на черговий фінансовий рік повинні

вступати в силу з 1 січня чергового фінансового року; прийняття закону про

республіканський бюджет на інший період, ніж передбачено статтею 5 цього

Кодексу, може бути здійснено лише в умовах надзвичайного чи військового

стану. У статті 5 Бюджетного кодексу Російської Федерації [23] зазначається, що:

закон (рішення) про бюджет вступає в силу з 1 січня і діє до 31 грудня

фінансового року, якщо інше не передбачено цим Кодексом і (або) законом

(рішенням) про бюджет; закон про бюджет підлягає офіційному опублікуванню

не пізніше п’яти днів після його підписання у встановленому порядку; рішення

про бюджет підлягає офіційному опублікуванню не пізніше 10 днів після його

підписання у встановленому порядку. Бюджетний кодекс Республіки Казахстан
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[22] містить статтю 2 «Дія бюджетного законодавства Республіки Казахстан», у

якій вказується, що бюджетне законодавство Республіки Казахстан діє на всій

території Республіки Казахстан і поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб;

положення цього Кодексу, що стосуються державних установ, не поширюються

на Національний банк Республіки Казахстан і державні установи, що

фінансуються із бюджету (кошторису видатків) Національного банку Республіки

Казахстан, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом; акти Президента

Республіки Казахстан і місцевих виконавчих органів про розподіл коштів

відповідно із республіканського і місцевих бюджетів на черговий фінансовий рік

втрачають силу після закінчення відповідного фінансового року, за винятком

положень цих актів про виділення коштів на поворотній основі; дія додатків до

закону про республіканський бюджет (рішення масліхата про місцевий бюджет)

щодо другого і третього років планового періоду втрачають силу з введенням у

дію закону про республіканський бюджет (рішення масліхата про місцевий

бюджет) на наступний плановий період.

З урахуванням того, що закони про бюджет на фінансовий рік приймалися

протягом того року, на який приймається бюджет, Бюджетний кодекс Російської

Федерації установив спеціальний порядок вступу в силу законів про бюджет на

фінансовий рік. Вказаний закон підлягає вступу в силу у той же день, в який

підписано відповідний закон [41, с. 19]. О.В. Чернадчук, описуючи

співвідношення бюджетного права і бюджетного законодавства, зазначає, що

бюджетні закони після прийняття повинні бути офіційно опубліковані, водночас

вони, здебільшого, обмежені дією в часі, так як дія закону про бюджет прив’язана

до бюджетного періоду, що становить один рік, якщо інше не передбачено

законом [239, с. 112]. З останньою фразою автора публікації важко погодитися, бо

випадки дії закону про бюджет передбачаються не просто у законі, а саме у

Конституції України (Державний бюджет України затверджується щорічно

Верховною Радою України на період з 1 січня до 31 грудня, а за особливих

обставин – на інший період) та Бюджетному кодексі України (стаття 3), в якому

зазначається, що відповідно до Конституції України, бюджетний період для
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Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж

передбачено частиною першою цієї статті. Отже, ця норма стосується саме Закону

про державний бюджет на відповідний рік. Крім цього, далі йдеться про те, що

особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути

затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний

період, є: введення воєнного стану; оголошення надзвичайного стану в Україні.

Тобто Закон про Державний бюджет може бути чинний не один рік. Аналогічне

правило поширюється і на рішення, якими затверджуються місцеві бюджети,

тобто у разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж

передбачено частиною першою статті 3, бюджетний період, місцеві бюджети

мають бути затверджені на такий самий період. Крім цього, у статті 41

Бюджетного кодексу України йдеться про особливості формування надходжень

бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності

законом про Державний бюджет України, в тому числі вказується, як

подовжується дія закону про Державний бюджет України на попередній

бюджетний період. Так, зазначається, що «…до набрання чинності законом про

Державний бюджет України на поточний бюджетний період… діють норми

закону України про державний бюджет на попередній бюджетний період, крім

норм, якими визначені загальні показники державного бюджету, бюджетні

призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету і обсяги

трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами…» [18].

Наявність спеціальних статей у Митному кодексі України, Бюджетних

кодексах Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації

спрощує застосування відповідних норм. Вважаємо, що чітке визначення термінів

набуття чинності нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні

відносини, сприятиме своєчасному і ефективному їх застосуванню, отже, у

Бюджетному кодексі України слід визначити особливості набрання чинності

законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють

бюджетні відносини.
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Іноді у самому нормативно-правовому акті вказується, що він набуває

чинності поетапно. Відповідно, етапи визначаються строками або пов’язуються з

настанням певних подій. Так, у Бюджетному кодексі України наявний розділ VI

«Прикінцеві та перехідні положення», в якому зазначено, що: «1) цей Кодекс

набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: пункту 10 частини другої статті 69, а

також пункту 20-1 частини першої статті 87 та пункту 20-1 частини першої статті

91 (в редакції Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5428-VI) цього Кодексу,

які набирають чинності з 1 січня 2014 року; пункту 2 частини другої статті 60 та

пункту 5 частини другої статті 61, які набирають чинності з 1 січня 2015 року»

[18]. У законі про Державний бюджет України також чітко зазначається дата

набуття ним чинності.

Акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадку прямої їх

відміни, спливу терміну, на який приймався відповідний нормативний акт,

внаслідок відміни (скасування) цього акту іншим спеціальним актом, що регулює

такі бюджетні відносини.

Розглядаючи межі дії актів бюджетного законодавства у часі, доцільно

зосередитися на їх зворотній дії. Правило, встановлене Конституцією України

[89] (ст. 58) про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають

зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують

відповідальність особи, стосується всіх правовідносин, у тому числі і актів

бюджетного законодавства. Сутність такої норми полягає в тому, що зміни, які

вносяться до актів бюджетного законодавства, не повинні негативно впливати на

стійкість відносин між відповідними суб’єктами.

О.П. Орлюк [145, с. 231] стверджує, що акти бюджетного законодавства не

мають зворотної сили і застосовуються до відносин, що виникають після набуття

ними чинності, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України. Втім,

якщо існують винятки, то слід вказувати загальне правило, тобто доцільно

зазначати, що за загальним правилом акти бюджетного законодавства не мають

зворотної сили.
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На думку науковців, для бюджетного законодавства застосовується той же

режим дії в часі, який встановлений для багатьох інших галузей національного

права. В тому числі, у статті 5 Бюджетного кодексу РФ встановлений загальний

порядок, згідно з яким акти бюджетного законодавства не мають зворотної сили.

Однак передбачено виняток із загального порядку, відповідно до якого положення

бюджетного законодавства можуть застосовуватися до відносин, що виникли

після введення їх в дію, лише у тих випадках, коли це спеціально передбачено

Бюджетним кодексом або іншими федеральними законами бюджетного

законодавства. Можливість застосування такого ж винятку для бюджетного

законодавства регіонального і місцевого рівнів не передбачено [41, с. 19]. Така

норма, на яку посилаються представники науки фінансового права щодо дії саме

бюджетного законодавства, містилася у статті 5 Бюджетного кодексу Російської

Федерації 1998 року, яка так і називалася «Дія бюджетного законодавства

Російської Федерації в часі», згодом, у 2007 році було змінено назву вказаної

статті на «Дія закону (рішення) про бюджет у часі» і відповідно її текст.

І.І. Кучеров [98, с. 56], посилаючись на норми Бюджетного кодексу РФ, пише, що

акти бюджетного законодавства не мають зворотної сили і застосовуються до

відносин, що виникли після введення їх в дію, якщо інше не передбачено

Бюджетним кодексом РФ чи федеральним законом.

На жаль, Бюджетний кодекс України не містить загальної норми щодо

зворотної дії актів бюджетного законодавства, тоді як, наприклад, у статті 3

Митного кодексу України [110] «Особливості застосування законів України та

інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи» йдеться про

те, що норми законів України, які пом’якшують або скасовують відповідальність

особи за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну

дію в часі, тобто їх норми поширюються і на правопорушення, вчинені до

прийняття цих законів; норми законів України, які встановлюють або посилюють

відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не мають.

У главі 18 Бюджетного кодексу України наявний розділ щодо

відповідальності за бюджетні правопорушення, до якого також можуть вноситися
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зміни і доповнення. Статтею 118 Кодексу [18] передбачено, що «не допускається

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства,

визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені і усунені порушення

бюджетного законодавства». На жаль, із змісту такої норми не зрозуміло, що

означає таке правило, взагалі його сутність. Автори коментарю до статті 118

Бюджетного кодексу України трактують це положення так: «…тут йдеться про

виявлення порушення бюджетного законодавства самим учасником бюджетного

процесу; …виявивши факт порушення бюджетного законодавства, учасник

бюджетного процесу зобов’язаний усунути наслідки такого порушення. Якщо за

результатами контрольних заходів уповноважених органів будуть виявлені такі

порушення бюджетного законодавства, але їх наслідки на момент проведення

контрольних заходів будуть усунені, заходи впливу за порушення бюджетного

законодавства не підлягають застосуванню» [20, с. 570]. Однак, автори

коментованої статті не зовсім точно трактують її зміст. Так як у попередньому

Бюджетному кодексі України 2001 року були наявні норми щодо відповідальності

учасників бюджетного процесу, які суттєво відрізняються від чинних норм, то

швидше за все законодавець вказує на недопущення застосування заходів впливу

за порушення бюджетного законодавства, визначених статтею 117 нового

Кодексу, саме до правопорушень, які були раніше виявлені і усунені, тобто до

набрання чинності Бюджетним кодексом України 2010 року. Для правильного

розуміння відповідної статті, доцільно у Бюджетному кодексі України помістити

норму щодо зворотної дії актів бюджетного законодавства, а вказану норму

(пункт 3) статті 118 виключити [197, с. 101].

Другим параметром, яким обмежується дія актів бюджетного

законодавства, є простір. Дія актів бюджетного законодавства в просторі

визначається  територією, на яку поширюються владні повноваження органу, що

його видав (держави загалом чи окремого регіону). Наприклад, дія закону про

Державний бюджет України поширюється на всю територію держави, а рішення

про місцевий бюджет – лише на територію відповідної адміністративно-

територіальної одиниці.
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Під територією держави розуміється її власна територія (земна поверхня,

внутрішні та територіальні води, повітряний простір у межах державного

кордону, континентальний шельф) і умовна територія (територія посольств,

консульств, військові кораблі та відповідні літальні апарати незалежно від їх

місцезнаходження, торговельні кораблі у відкритому морі та ін.) [26, с. 131]. Так

як акти бюджетного законодавства є специфічними і стосуються бюджетних

відносин, то вони поширюються саме на власну територію України, а не на

умовну.

Аналізуючи акти бюджетного законодавства, слід зазначити, що

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон про Державний бюджет

України; інші закони, які регулюють бюджетні правовідносини, передбачені

статтею 1 Бюджетного кодексу України; нормативно-правові акти Кабінету

Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу

України, закону про Державний бюджет України, інших законів, що регулюють

бюджетні відносини; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої

влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України, інших

законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що

стосуються бюджетної сфери, поширюють свою дію на всю територію України. А

рішення органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до

Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України,

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних органів

виконавчої влади, що стосуються бюджетної сфери, діють лише на території

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, наприклад, на території

Автономної Республіки Крим тощо, так як вони належать до місцевих актів

бюджетного законодавства.

Третій параметр, який визначає дію актів бюджетного законодавства, це

коло осіб. З’ясувати дію акту бюджетного законодавства за колом осіб означає

визначити, кому адресовані приписи, що в ньому містяться. О.Ф. Скакун [210,

с. 333] зазначає, що на порядок дії нормативно-правового акту за колом осіб
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поширюється загальне правило: закон діє стосовно всіх осіб, які перебувають на

території його дії і є суб’єктами відносин, на які він розрахований, тобто на

громадян держави, іноземців, осіб без громадянства (апатриди), осіб із подвійним

громадянством (біпатриди), усіх внутрішньодержавних, спільних, іноземних,

міжнародних організацій, які не користуються правом екстериторіальності.

Натомість, авторка поділяє закони у дії за колом осіб на такі види: загальні –

розраховані на все населення; спеціальні – розраховані на певне коло осіб (одні

закони поширюються на всіх індивідуальних і колективних суб’єктів, інші – лише

на конкретну категорію осіб (пенсіонерів, військовослужбовців, лікарів, вчителів

тощо), їх дія в просторі та за колом осіб не збігається); виняткові – роблять

винятки із загальних та спеціальних (глави держав і урядів, співробітники

дипломатичних і консульських представництв, деякі інші іноземні громадяни

(члени екіпажів військових кораблів, військовослужбовці військових частин та

ін.), що знаходяться на території невласної держави, наділені імунітетом –

дипломатичним, консульським та ін. Ці особи користуються особистою

недоторканністю, звільняються від юрисдикції держави перебування у питаннях,

пов’язаних із їх службовою діяльністю) [210, с. 333–334].

Акти бюджетного законодавства поширюються на тих суб’єктів, які є

учасниками бюджетних правовідносин і беруть участь у процесі складання,

розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання,

у тому числі у отриманні бюджетних асигнувань (наприклад, бюджетні установи,

одержувачі бюджетних коштів), а також контролю за виконанням Державного

бюджету України та місцевих бюджетів. Окремі акти бюджетного законодавства

можуть бути адресовані певному колу суб’єктів, наприклад, одній із бюджетних

установ.

З огляду на викладене вище, можна стверджувати, що Бюджетний кодекс

України необхідно доповнити статтею 51 «Дія актів бюджетного законодавства

України в часі» такого змісту: «1. Закон про Державний бюджет України підлягає

офіційному опублікуванню не пізніше п’яти днів після його підписання в

установленому порядку. Рішення про місцевий бюджет підлягає офіційному
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опублікуванню не пізніше 10 днів після його затвердження відповідною радою у

встановленому порядку. 2. Закон про Державний бюджет України (рішення про

місцевий бюджет) вступає в силу з 1 січня і діє до 31 грудня фінансового року,

якщо інше не передбачено цим Кодексом і (або) законом  про Державний бюджет

України (рішенням про місцевий бюджет). 3. Закони України або окремі їх

положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження

бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня

року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного

періоду, що настає за плановим. Інші закони, що регулюють бюджетні відносини

передбачені статтею 1 цього Кодексу, набувають чинності з дня їх офіційного

оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня

опублікування. 4. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішення органів влади

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів

місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, підлягають

державній реєстрації та офіційному опублікуванню, і лише після цього

направляються для виконання. У разі порушення зазначених вимог, нормативно-

правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути

застосовані. 5. Акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадку

прямої їх відміни, спливу терміну, на який приймався відповідний документ,

внаслідок відміни (скасування) цього акту іншим спеціальним актом, що регулює

такі бюджетні відносини. 6. Акти бюджетного законодавства, якими усувається

або пом’якшується відповідальність за порушення бюджетного законодавства, що

визначені у Бюджетному кодексі України, мають зворотну силу. Норми актів

бюджетного законодавства, які встановлюють або посилюють відповідальність за

бюджетні правопорушення, зворотної дії в часі не мають» [197, с. 103–104; 199].

Висновки до розділу 2

Зосередження уваги на характеристиці бюджетного законодавства України

дало змогу, з урахуванням особливостей фінансового законодавства та таких його
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складових, як податкове, банківське тощо, сформулювати поняття бюджетного

законодавства, визначити його ознаки, принципи, завдання, дослідити систему,

склад та класифікацію, а також дію у часі, просторі і за колом осіб та зробити такі

висновки й пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства:

1. Термін «бюджетне законодавство» вживали науковці у різні періоди

функціонування держави і вкладали у нього різний зміст, який залежав від ролі

бюджету та правового статусу суб’єктів, що формували нормативно-правову базу

його складання, розгляду, затвердження, виконання тощо. Лише окремі

представники фінансово-правової науки формулюють визначення самого поняття

«бюджетне законодавство». Здебільшого, вони звертаються до його складу,

характеризуючи відповідні нормативно-правові акти, що стосуються бюджетної

сфери. Про бюджетне законодавство йдеться майже в усіх підручниках і

посібниках з фінансового та бюджетного права, Бюджетному кодексі України,

визначення ж цього поняття не дає жоден нормативно-правовий акт.

2. Звертаючись до понять «законодавство», «бюджетне законодавство»,

«податкове законодавство», «фінансове законодавства», «банківське

законодавство», які надаються науковцями, та визначень окремих із них у

законодавстві зарубіжних країн, автором сформульоване власне визначення

поняття «бюджетне законодавство» як сукупності нормативно-правових

положень, що містяться у Конституції України, Бюджетному кодексі України,

законі про Державний бюджет України, інших законах, нормативно-правових

актах Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів

виконавчої влади, актах Рахункової палати, рішеннях про місцевий бюджет,

інших рішеннях місцевих рад, рішеннях органів влади Автономної Республіки

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що

регулюють бюджетні відносини. Таке визначення пропонується закріпити в

пункті 1 статті 2 Бюджетного кодексу України з метою однозначного трактування

вказаного поняття та правильного розуміння його сутності й складових.

3. Дослідження ознак законодавства, фінансового законодавства, які

формулюються відповідно представниками теорії держави і права та фінансового



127

права, допомогло виокремити й охарактеризувати такі ознаки бюджетного

законодавства, як системність, цілісність, динамічність. У Бюджетному кодексі

України, як і в усіх нормативних актах, що існували до його прийняття і

врегульовували бюджетні правовідносини, не окреслено завдання бюджетного

законодавства. На бюджетне законодавство України покладаються завдання: чітко

визначати сутність бюджетної системи, особливості бюджетного процесу та

міжбюджетних відносин, забезпечити стабільність бюджетів, гнучко відображати

всі зміни, що відбуваються в бюджетній сфері держави, які доцільно закріпити в

Бюджетному кодексі України. Розв’язанню таких завдань сприятиме й

формулювання в Бюджетному кодексі України основних засад бюджетного

законодавства України. Під ними розуміємо виражені у бюджетному

законодавстві України основні ідеї, риси, відповідно до яких має здійснюватися

регулювання бюджетних відносин і формуватися та реалізовуватися бюджетна

політика, які нині не визначені у нормативно-правових актах, про них, але не

зовсім чітко, пишуть окремі науковці. Аналіз норм Податкового кодексу України,

у якому викладено основні засади податкового законодавства України,

Бюджетного кодексу України, що містить принципи, на яких ґрунтується

бюджетна система України, нормативно-правових актів зарубіжних країн, де

відображені принципи бюджетної системи (США, Німеччини, Російської

Федерації), бюджетного процесу (Німеччини), принципи, що стосуються змісту,

підготовки, прийняття та подання щорічних бюджетних законів держави (Франції,

Нової Зеландії), сприяв формулюванню переліку принципів бюджетного

законодавства України: публічності; оперативності; імперативності норм;

поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування; невтручання державних

органів у бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування; стабільності;

однакового підходу до бюджетних установ; єдності правової бази при

регулюванні бюджетних відносин; пріоритету Бюджетного кодексу України перед

іншими нормативно-правовими актами, обмеження на зміст закону про

Державний бюджет України.
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4. У Преамбулі до Бюджетного кодексу України зазначається, що «цим

Кодексом визначаються правові засади функціонування бюджетної системи

України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та

відповідальність за порушення бюджетного законодавства». У вказаному реченні

вживаються терміни «принципи», «засади», які є синонімами, отже, слід внести

зміни до такої норми.

5. Розумінню сутності бюджетного законодавства України, напрямів його

розвитку сприяє чітке визначення його системи, складу та класифікації.

Теоретики права звертають увагу на поняття «система законодавства», але

трактують його по-різному. Представники науки фінансового права формулюють

дефініції «система фінансового законодавства», «система бюджетного

законодавства». Аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів дав змогу

запропонувати визначення поняття «система бюджетного законодавства» як

сукупності нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини.

6. З огляду на наявність дворівневої бюджетної системи структура

бюджетного законодавства України також є дворівневою: загальнодержавне

бюджетне законодавство (Конституція України, інші закони України,

нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України тощо)

і місцеве бюджетне законодавство (Конституція Автономної Республіки Крим,

закони Автономної Республіки Крим, інші нормативно-правові акти, що

видаються державними органами Автономної Республіки Крим і органами

місцевого самоврядування тощо).

7. З-поміж науковців спостерігається неоднозначність у підходах щодо

складу бюджетного законодавства України, хоча нині він чітко визначений у

статті 4 Бюджетного кодексу України. Це пов’язано з тим, що у Бюджетному

кодексі України 2001 року була стаття 4, яка мала назву «Склад бюджетного

законодавства», але в ній йшлося саме про нормативно-правові акти, що

регулюють бюджетні відносини в Україні і, відповідно, перераховувалися ці акти.

У статті 4 Бюджетного кодексу України 2010 року визначені складові бюджетного

законодавства, і її зміст дає підстави стверджувати, що тут йдеться про бюджетне
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законодавство у широкому розумінні. Перелік актів бюджетного законодавства,

що містить Бюджетний кодекс України, не є вичерпним. Враховуючи норми

Бюджетного кодексу Російської Федерації, у якому у статті 2 «Структура

бюджетного законодавства» чітко визначено складові бюджетного законодавства

(тобто йдеться про бюджетне законодавство у вузькому розумінні), а у статті 3,

що має назву «Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні

правовідносини», перераховані саме нормативно-правові акти, що регулюють

бюджетні правовідносини, доцільно в окремій статті Бюджетного кодексу

України визначати склад бюджетного законодавства, в тому числі види

нормативних актів, які слід вважати винятково бюджетними, та доповнити новою

статтею, що окреслюватиме нормативно-правові акти, які регулюють бюджетні

відносини, тобто ті, що мають загальний характер і, в тому числі, стосуються

бюджетної сфери.

8. З огляду на чинне законодавство, в тому числі норму статті 4 Бюджетного

кодексу України, складовими бюджетного законодавства України є нормативно-

правові акти різної юридичної сили, в тому числі закони, що прийняті Верховною

Радою України, підзаконні нормативно-правові акти, прийняті Президентом

України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади,

органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні

відносини. На жаль, у Бюджетному кодексі України не йдеться про таку складову

бюджетного законодавства, як укази Президента України, які стосуються

бюджетної сфери, отже, слід доповнити пункт 1 статті 4 підпунктом такого

змісту: «указів Президента України, що приймаються на підставі законів і на

виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України».

9. Бюджетне законодавство України, залежно від особливостей регулювання

бюджетних відносин, поділяється на загальне, спеціальне, індивідуальне; залежно

від специфіки бюджетної системи (або території, на яку поширюється дія норм) –

на загальнодержавне (бюджетне законодавство держави) і місцеве (бюджетне
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законодавство органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій); залежно від строку дії – на

постійне, періодичне; залежно від походження – на основне (наприклад,

Бюджетний кодекс України) та похідне (наприклад, нормативно-правові акти, що

роз’яснюють норми Бюджетного кодексу України); залежно від змісту норм, що

його становлять – на матеріальне (містить матеріальні норми, які встановлюють

права й обов’язки учасників бюджетних правовідносин тощо), процесуальне

(встановлює порядок, процедури, форми застосування, реалізації матеріальних

норм), комплексне (включає як матеріальні, так і процесуальні норми).

Враховуючи позицію М.П. Кучерявенка щодо диференціації законодавчих актів,

які лежать в основі податкового законодавства, нормативні акти, що лежать в

основі бюджетного законодавства, доцільно поділяти на: загальні не бюджетні

нормативні акти (Конституція та інші закони, підзаконні нормативні акти, які

мають загальний характер і містять бюджетні норми); загальні бюджетні

нормативні акти (Бюджетний кодекс України, закон про Державний бюджет

України на відповідний рік, рішення про місцевий бюджет тощо); спеціальні

бюджетні нормативно-правові акти (нормативні акти, що стосуються, наприклад,

фінансування певних установ).

10. Акти бюджетного законодавства України мають часові, просторові та

суб’єктні межі дії. Так як бюджетне законодавство складається з нормативно-

правових актів різної юридичної сили, то, відповідно, і параметри їхньої чинності

розрізняються. При визначенні чинності актів бюджетного законодавства, слід

керуватися правилами, встановленими статтею 94 Конституції України та

нормативно-правовими актами, що окреслюють особливості офіційного

оприлюднення нормативно-правових актів, їх державної реєстрації.

11. Враховуючи те, що нормативно-правові акти, які регулюють бюджетні

відносини, стосуються соціально-економічних, політичних, особистих й інших

прав, свобод та законних інтересів громадян, проголошених й гарантованих

Конституцією та іншими законами України тощо, мають міжвідомчий характер, є

обов’язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів
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місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до

сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт, то незалежно від

форми видання (постанови, накази, інструкції тощо), вони підлягають державній

реєстрації.

12. Бюджетний кодекс України не містить загальної норми або окремої

статті, яка стосувалася б дії актів бюджетного законодавства в часі, просторі та за

колом осіб, що ускладнює застосування його норм. Спеціальні правила дії

відповідних актів наявні у Митному кодексі України (визначено особливості

набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з

питань державної митної справи), Бюджетному кодексі Республіки Казахстан

(вказується на дію бюджетного законодавства в часі, просторі і за колом осіб).

Для належної, ефективної, своєчасної реалізації приписів актів бюджетного

законодавства у Бюджетному кодексі України необхідно встановити межі їх дії.

13. Наявність у статті 118 Бюджетного кодексу України норми про те, що

«не допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного

законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені й

усунені порушення бюджетного законодавства», свідчить про бажання

законодавця закріпити правило стосовно неможливості зворотної дії закону до

тих правовідносин, які існували до його прийняття. Але нечіткість цієї норми

призводить до неоднозначного її трактування, а отже, – до проблем при реалізації.

Для правильного розуміння відповідної статті, доцільно, у Бюджетному кодексі

України помістити норму щодо зворотної дії актів бюджетного законодавства, а

вказану норму статті 118 виключити.

14. Такі акти бюджетного законодавства України, як: Конституція України;

Бюджетний кодекс України; закон про Державний бюджет України; інші закони,

що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 Бюджетного

кодексу України; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті

на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний

бюджет України, інших законів, що регулюють бюджетні відносини; нормативно-

правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на
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виконання Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються бюджетної сфери,

поширюють свою дію на всю територію України. Рішення органів влади

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів

місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного кодексу України,

закону про Державний бюджет України, нормативно-правових актів Кабінету

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, що стосуються

бюджетної сфери, діють лише на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, наприклад, на території Автономної Республіки Крим

тощо, так як вони належать до місцевих актів бюджетного законодавства.

15. Акти бюджетного законодавства поширюються на тих суб’єктів, які є

учасниками бюджетних правовідносин і беруть участь у процесі складання,

розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання,

а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих

бюджетів. Окремі акти бюджетного законодавства України можуть бути

адресовані певному колу суб’єктів, наприклад, одній із бюджетних установ.

16. Чітке визначення термінів набуття чинності нормативно-правовими

актами, що регулюють бюджетні відносини, особливості їх дії в часі, зворотної дії

сприятиме своєчасному і правильному їх застосуванню. Отже, Бюджетний кодекс

України необхідно доповнити статтею 51 «Дія актів бюджетного законодавства

України в часі» такого змісту:

«1. Закон про Державний бюджет України підлягає офіційному

опублікуванню не пізніше п’яти днів після його підписання в установленому

порядку. Рішення про місцевий бюджет підлягає офіційному опублікуванню не

пізніше 10 днів після його затвердження відповідною радою у встановленому

порядку. 2. Закон про Державний бюджет України (рішення про місцевий

бюджет) вступає в силу з 1 січня і діє до 31 грудня фінансового року, якщо інше

не передбачено цим Кодексом і (або) законом  про Державний бюджет України

(рішенням про місцевий бюджет). 3. Закони України або їх окремі положення, які

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або
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збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує

плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за

плановим. Інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею

1 цього Кодексу, набувають чинності з дня офіційного їх оприлюднення, якщо

інше не передбачено самим законом, але не раніше дня опублікування.

4. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України,

центральних органів виконавчої влади, рішення органів влади Автономної

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого

самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, підлягають державній

реєстрації та офіційному опублікуванню, і лише після цього направляються для

виконання. У разі порушення зазначених вимог, нормативно-правові акти

вважаються такими, що не набрали чинності і не можуть бути застосовані. 5. Акти

бюджетного законодавства втрачають чинність у випадку прямої їх відміни,

спливу терміну, на який приймався відповідний документ, внаслідок відміни

(скасування) цього акту іншим спеціальним актом, що регулює такі бюджетні

відносини. 6. Акти бюджетного законодавства, якими усувається або

пом’якшується відповідальність за порушення бюджетного законодавства, що

визначені у Бюджетному кодексі України, мають зворотну силу. Норми актів

бюджетного законодавства, які встановлюють або посилюють відповідальність за

бюджетні правопорушення, зворотної дії в часі не мають».



134

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ЙОГО РОЗВИТКУ

3.1 Конституція України як важлива складова бюджетного

законодавства

Про Конституцію України, як про складову бюджетного законодавства,

йдеться у статті 4 Бюджетного кодексу України. З-поміж актів бюджетного

законодавства Конституції України відводиться особливе місце, бо вона є

Основним Законом держави. У статті 8 Конституції України зазначається, що

Конституція України має найвищу юридичну силу; закони й інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Отже, усі інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і

віднесені до складу бюджетного законодавства, не повинні суперечити

Конституції України. Конституційні норми становлять основу для інших актів

бюджетного законодавства, що приймаються на її основі, розвивають її

положення. Слід погодитися з думкою про те, що конституційні норми: мають

вищий ступінь нормативної концентрації та ціннісної орієнтації, ніж суміщена дія

конституційних і поточних норм; не розчиняються в комплексі останніх, а мають

визначальне значення в нормативній регламентації суспільних відносин;

винятковість Конституції як правового документа полягає насамперед у тому, що

у своїх кращих історичних зразках вона є актом не так держави, як

громадянського суспільства [210, с. 250]. Р.С. Мельник висловлює думку

стосовно того, що: норми Конституції України є нормами конституційного права,

а сама Конституція – його центральне джерело; одна і та ж норма, зафіксована в

Конституції, не може бути одночасно нормою і конституційного, і

адміністративного, і земельного права; сама Конституція не може бути джерелом,

з одного боку, конституційного права, а з іншого – декількох десятків інших

галузей права; Конституція України не є джерелом адміністративного права;
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Конституція України може виступати і реально виступає базою для формування

системи джерел адміністративного права, для наповнення джерел

адміністративного права конкретним змістом, для перевірки розміщених у

джерелах адміністративного права норм на предмет їх конституційності [109,

с. 12–13]. Така позиція є цікавою, однак, так як Конституція України містить

норми, що стосуються бюджетної сфери, які саме деталізуються в інших

нормативних актах, вона є однією із складових бюджетного законодавства

України. Слушною є думка А.М. Худика [230, с. 115]: «…Конституція

представляє собою своєрідне мірило, критерії оцінки всієї системи норм та

інститутів фінансового права на предмет їхньої відповідності вищим цінностям,

що одержують конституційне визнання».

У статті 8 Основного Закону зазначено, що норми Конституції України є

нормами прямої дії. Можна погодитися з позицією А.А. Головка [38, с. 64] про те,

що реалізація конституційних положень залежить від багатьох об’єктивних і

суб’єктивних факторів; пряма дія норм Конституції, а також їх реалізація в

поточному законодавстві забезпечуються економічними і державними гарантіями.

Про те, що норми Конституції, які стосуються бюджетного права, мають пряму

дію, зазначає Т.С. Подорожна [157, с. 93]: Основний закон нашої держави містить

концентроване нормативне вираження бюджетно-правових начал, конституційні

принципи бюджетного права є  нормами прямої дії.

Конституційні норми, що регулюють відносини у бюджетній сфері, можна

розподілити на дві групи. Першу групу становлять норми, що безпосередньо

регулюють бюджетні відносини, наприклад, ті, що визначають повноваження

державних органів у сфері бюджету. До другої групи належать норми, що

слугують основою для інших актів бюджетного законодавства, в тому числі,

норми статті 95 визначають принципи побудови бюджетної системи, які

деталізуються у статті 7 Бюджетного кодексу України.

Слід погодитися з Ю.О. Крохіною стосовно того, що бюджетно-правові

принципи встановлюють основоположні, конструктивні орієнтири у розвитку

інститутів бюджетного права, визначають напрями розвитку бюджетного
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законодавства [97, с. 27]. Тому у статті 95 Основного Закону [89] окреслені

визначальні принципи побудови бюджетної системи: бюджетна система України

будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного

багатства між громадянами і територіальними громадами.

Т.С. Подорожна [157, с. 93] класифікує принципи бюджетного права за

джерелом нормативного закріплення і виокремлює ті, що встановлені

Конституцією України, до яких відносить такі принципи: унітарність,

конституційна вимога оформлення бюджету актом, який приймається

представницьким органом влади, рівноправність суб’єктів у бюджетній

діяльності, верховенство закону, розподіл функцій у галузі бюджетної діяльності

на основі розподілу законодавчої і виконавчої влади, самостійність бюджетної

діяльності органів місцевого самоврядування. Автор підкреслює, що

конституційні принципи бюджетного права є нормами прямої дії, це означає

право учасників бюджетної діяльності на безпосереднє застосування таких норм

без внесення відповідних доповнень до бюджетного законодавства [157, с. 93].

Однак, окремі із виділених принципів бюджетного законодавства властиві взагалі

законодавству держави, вони не розкривають особливості бюджетної діяльності,

наприклад, принципи унітарності, верховенства закону.

Про те, що конституційні норми виступають основою для актів бюджетного

законодавства, свідчать і інші положення бюджетного законодавства. Так, у статті

92 Основного Закону [89] міститься норма, що стосується бюджетної сфери, в

тому числі про те, що виключно законами України визначаються Державний

бюджет України і бюджетна система України. Таке конституційне положення

означає, що саме закони України мають урегульовувати питання про структуру

бюджетної системи, її принципи тощо. Нині ці питання визначені у Бюджетному

кодексі України. Щодо Державного бюджету України, який, відповідно до

конституційної норми, теж повинен визначатися лише законом, то особливості

його прийняття, як спеціального нормативно-правового акту, який затверджує

повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного



137

бюджету України протягом бюджетного періоду, також визначені у Бюджетному

кодексі України.

У Конституції України розмежовано повноваження державних органів та

органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері. Її норми визначають

заборону проведення референдуму з питань бюджету, законодавче регулювання

бюджетної системи тощо. До повноважень Верховної Ради України Конституцією

України [89] віднесено затвердження Державного бюджету України та внесення

змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття

рішення щодо звіту про його виконання (ст. 85). Президент України, як глава

держави, підписує закони, прийняті Верховною Радою України, у тому числі й

закон про Державний бюджет України, має право вето щодо прийнятих

Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний

розгляд Верховної Ради України, здійснює інші повноваження, визначені

Конституцією України. Крім цього, Президент України на основі та на виконання

Конституції і законів України видає укази, що стосуються, у тому числі, й

бюджетної сфери, які є обов’язковими до виконання на території України.

Конституцією України [89] визначені і повноваження Кабінету Міністрів України

у бюджетній сфері: розробляє проект закону про Державний бюджет України і

забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного

бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання

(ст. 113). Саме Кабінет Міністрів України, як зазначається у статті 96 Конституції

України [89], не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради

України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із

проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету

України поточного року. Крім цього, як передбачено Конституцією України [89],

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України

звіт про виконання Державного бюджету України (ст. 97). Кабінет Міністрів

України, в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, що

стосуються бюджетної сфери, які мають важливе значення та є обов’язковими до

виконання. У статті 119 Конституції України [89] передбачено повноваження у
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бюджетній сфері місцевих державних адміністрацій, які здійснюють виконавчу

владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Вони на відповідній

території забезпечують: підготовку та виконання обласних і районних бюджетів;

звіт про виконання бюджетів та програм. Враховуючи важливість функцій

місцевого самоврядування, у Конституції України [89] зазначено, що держава

бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово

підтримує місцеве самоврядування; витрати органів місцевого самоврядування,

що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

У Основному Законі [89] визначено і особливості бюджетної діяльності

територіальних громад села, селища, міста (безпосередньо або через утворені

ними органи місцевого самоврядування затверджують бюджети відповідних

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання) та

обласних і районних рад (затверджують районні і обласні бюджети, які

формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між

територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів,

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних

соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання).

Особливе значення має норма статті 143 Конституції України [89] про те, що

держава фінансує здійснення органами місцевого самоврядування окремих

повноважень органів виконавчої влади, які надаються їм законом, у повному

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до

місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих

загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування

відповідні об’єкти державної власності.

Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в

межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання,

віднесені до її відання. Так як питання бюджету мають важливе значення для

функціонування і розвитку, то статтею 138 Конституції України [89] передбачено,

що до відання Автономної Республіки Крим належить: розроблення,
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затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі

єдиної податкової і бюджетної політики України.

Такі норми статті 95 Конституції України [89]: виключно законом про

Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків; регулярні

звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути

оприлюднені, є важливими приписами для суб’єктів, які формують бюджетну

політику держави.

Норма статті 95 Конституції України [89] про те, що держава прагне до

збалансованості бюджету України як така, що має важливе значення, отримала

офіційне роз’яснення у рішенні Конституційного Суду України у справі за

конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне

тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та

словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій

цієї статті (справа про збалансованість бюджету) (справа від 27 листопада 2008

року № 1-37/2008) [189].

У Конституції України [89] визначено бюджетний період: Державний

бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з

1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період (ст. 96). У ній

йдеться і про один із суб’єктів фінансового контролю – Рахункову палату:

контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх

використанням від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата

(ст. 98).

Слушною є думка О.О. Дмитрик, яка стверджує, що Конституція відіграє

роль юридичної основи поточної нормотворчої та правозастосовної діяльності;

про вплив її положень на фінансове законодавство свідчить конкретна практика;

наприклад, після прийняття Основного Закону почався новий етап нормотворчої

діяльності, в тому числі було прийнято 11 липня 1996 року Закон України «Про

Рахункову палату», 21 травня 1997 року – Закон України «Про місцеве
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самоврядування в Україні» та внесено зміни та доповнення в безліч нормативно-

правових актів [49, с. 3].

Історичний аспект розміщення бюджетних норм у Конституціях, які

існували починаючи з 1918 року, має неабиякий інтерес, так як надає можливість

прослідкувати етапи розвитку бюджетних правовідносин та виявити проблеми,

які доцільно уникати, тому у першому розділі роботи нами зосереджувалася увага

на таких нормах. Як зазначає П.С. Пацурківський [148, с. 103] описуючи

генетичні корені пострадянської теорії бюджетного права, безперечним

історичним фактом є те, що у Конституції 1918 року був окремий розділ, який

називався «Бюджетне право»; навіть у сучасній Конституції України,

конституціях інших пострадянських держав відсутній окремий розділ,

присвячений регулюванню публічних фінансів; в тому числі, у ній зазначалося,

що жоден видаток із коштів державного бюджету не може бути здійснений без

встановлення на нього кредиту у розписі державних доходів і видатків, чи

шляхом видання окремої постанови центральної влади; уся радянська бюджетно-

правова доктрина була відверто державоцентристською. У Конституції СРСР

1924 року в окремий розділ не було виділено норми, що стосуються фінансової

системи держави, але в ній, як і у попередній Конституції, йшлося про те, як

затверджується державний бюджет СРСР. Цей документ передбачав, як

встановлюються загальносоюзні податки і доходи, повноваження у бюджетній

сфері органів влади СРСР тощо. Згодом, з деякими змінами, такі норми були

поміщені й у Конституції СРСР 1936 року. Вказані Конституції лише певною

мірою врегульовували бюджетні відносини, фактично допускаючи наявність

інших нормативних актів, які деталізували та розвивали їхні положення.

Погоджуємося з представниками науки фінансового права [41, с. 16], що

Конституція повинна проявлятися у кожному положенні бюджетного

законодавства, а це означає, що в ній мають бути норми, які стосуються саме

основних питань бюджетного права.

У конституціях багатьох зарубіжних країн наявні спеціальні глави, розділи,

присвячені фінансам, і відповідно статті, що закріплюють основні питання
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бюджетної сфери. Назви розділів, глав неоднакові: у Конституції Словацької

Республіки – «Економіка Словацької Республіки» [81]; у Конституції Португалії –

«Фіскальна і фінансова системи» [73]; у Конституції Республіки Молдова –

«Національна економіка і публічні фінанси» [80]; у Конституції Греції –

«Оподаткування і управління фінансами» [75]; у Конституції Іспанії – «Економіка

і фінанси» [77]; у Конституції Великобританії – «Положення про фінанси» [72]; у

Конституції Республіки Білорусь – «Фінансово-кредитна система Республіки

Білорусь» [79]; у Конституціях Японії [88] та Німеччини [85] – «Фінанси».

Конституція Франції окремої глави чи розділу стосовно фінансів чи бюджету не

містить, у ній наявні лише декілька статей, а саме три її статті безпосередньо

регулюють відносини у сфері бюджетного процесу (ст. ст. 34, 39, 47). У

Парламентському акті Швеції [86] (за статусом близький до конституційного

закону, тому його можна вважати Конституцією) наявна окрема глава 9, що має

назву «Фінансова влада». У конституціях зарубіжних країн по-різному

висвітлюються і бюджетні питання: в одних приділяється увага бюджету як

фінансовому плану і вказуються його складові, в інших – бюджетному процесу, в

третіх – діяльності контрольного органу тощо. Дещо по-різному йменуються і

бюджети: державний бюджет (Конституція Словацької Республіки); бюджет

(Конституції Португалії, Республіки Білорусь, Японії, Греції); національний

публічний бюджет (Конституція Республіки Молдова); фінансовий закон

(Конституція Данії); бюджет та фінансовий закон (Конституція Німеччини);

загальний бюджет держави (Конституція Іспанії).

У більшості конституцій вказується на складові бюджету: 1) містить розпис

доходів і видатків держави, включаючи доходи і витрати автономних фондів і

служб, бюджет соціального забезпечення; складається відповідно до основних

напрямів річного плану, причому беруться до розрахунку обов’язки, що

випливають із закону чи договору; бюджет – цілісний документ, і видатки у

ньому вказуються згідно з відповідною органічною і функціональною

класифікацією з тим, щоб перешкоджати існуванню таємних дотацій і фондів, при

цьому він може бути структурований за програмами (Конституція Португалії);
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2) складається із державного бюджету, бюджету державного соціального

страхування і бюджетів районів, міст і сіл (Конституція Республіки Молдова);

3) всі доходи і видатки держави повинні бути внесені у річний бюджет та у звіт

про його виконання (Конституція Греції); 4) включаються всі доходи і видатки

державного публічного сектору; в нього вноситься загальна сума фіскальних

зборів, що надходять у дохід держави (Конституція Іспанії); 5) доходи бюджету

формуються за рахунок податків, які визначаються законом, інших обов’язкових

платежів, а також інших надходжень; загальнодержавні видатки здійснюються за

рахунок республіканського бюджету відповідно до його видаткової частини

(Конституція Республіки Білорусь); 6) все майно імператорської сім’ї є власністю

держави, усі її витрати повинні затверджуватися Парламентом як частина

бюджету (Конституція Японії); 7) всі доходи і витрати Федерації повинні

включатися до бюджету; що стосується федеральних підприємств і особливого

майна, та вказуватися додаткові асигнування і відрахування з прибутків; доходи і

видатки повинні бути збалансовані у бюджеті (Конституція Німеччини).

Окремі статті чи пункти конституцій зарубіжних країн присвячені

бюджетному процесу, але у них неоднаково визначаються його стадії чи

процедури формування бюджету. Найбільш деталізовано питання бюджетного

процесу у Конституції Німеччини: 1) бюджет затверджується бюджетним законом

на один або кілька років, у останньому випадку він затверджується окремо на

кожен рік до початку першого звітного року; цей закон може передбачити, що

деякі глави бюджету будуть мати різну тривалість дії за роками; законопроект,

проекти про зміну закону про бюджет і про поправки до бюджету передаються з

обґрунтуванням одночасно у Бундесрат і Бундестаг; Бундесрат має упродовж

шеститижневого терміну, а у випадках внесення пропозицій про зміну –

тритижневого терміну висловити свою думку щодо цих проектів; Закон про

бюджет повинен містити лише положення, пов’язані з доходами і видатками

Федерації і щодо тривалості його застосування; Закон про бюджет може вказати,

які положення втрачають свою силу відразу після опублікування наступного

бюджетного закону або пізніше, відповідно до визначених положень; 2) якщо
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бюджет на наступний рік не затверджено законом до закінчення такого звітного

року, то надалі, до вступу цього закону в силу, Федеральний Уряд вправі робити

всі витрати, необхідні: для утримання встановлених законом установ та

проведення передбачених законом заходів; для виконання юридично

обґрунтованих зобов’язань Федерації; для продовження будівництва, закупівель

та інших робіт або для подальшого надання коштів на ці цілі, так як у бюджеті

попереднього року були передбачені відповідні суми, якщо зазначені витрати не

покриваються із затверджених особливими законами надходжень від податків,

зборів та інших джерел або запасними засобами підприємств, Федеральний Уряд

може мобілізувати у порядку кредитування необхідні для підтримки господарства

кошти у розмірі не більше четвертої частини загальної суми бюджету минулого

року; 3) надбюджетні та позапланові видатки повинні бути схвалені Федеральним

Міністром фінансів; вони можуть бути дозволені лише у випадках непередбаченої

та невідкладної необхідності; подробиці регулюються федеральним

законодавством; 4) закони, що збільшують запропоновані Федеральним Урядом

бюджетні видатки, які включають нові видатки або допускають їх у майбутньому,

потребують згоди Федерального Уряду; це ж стосується і законів, що містять

зменшення надходжень або допускають це зменшення в майбутньому;

Федеральний Уряд може вимагати, щоб Бундестаг відклав голосування за такими

законами; у цьому випадку Федеральному Уряду надається шеститижневий

термін для надання Бундестагу своєї думки; Федеральний Уряд може в

чотиритижневий термін після прийняття закону Бундестагом вимагати, щоб він

провів новий розгляд; 5) Федеральний Міністр фінансів зобов’язаний

представляти до Бундестагу і Бундесрату, за дорученням Федерального Уряду,

звіт про всі доходи і видатки, а також про стан державного майна та боргу за

наступний фінансовий рік [85].

В інших конституціях лише частково висвітлюються ці питання. Так, у

Конституції Португалії описано процедуру розробки бюджету: розробляється,

проводиться, голосується і виконується згідно з відповідним законом про

врегулювання, який включає режим, що належить до вироблення і виконання
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бюджетів автономних служб і фондів; проект бюджету представляється і

голосується у строки, встановлені законом, що передбачає дії, які необхідно

вчинити у випадку недотримання строків. Крім цього, Конституція Португалії

містить окремий пункт у статті «Розробка бюджету», в якому вказано, якими

доповідями проект бюджету супроводжується [73]. У Конституції Республіки

Молдова зазначається, що: уряд щорічно розробляє проекти державного бюджету

і бюджету державного соціального страхування і надає їх на затвердження

парламенту; при утворенні позабюджетного фонду він підлягає затвердженню

парламентом; якщо державний бюджет і бюджет державного соціального

страхування не прийняті законом раніше трьох днів до закінчення поточного

бюджетного року, то в подальшому застосовуються державний бюджет і бюджет

державного соціального страхування попереднього року, аж до затвердження

нових бюджетів; бюджети районів, міст і сіл розробляються, затверджуються і

виконуються відповідно до закону; жодні бюджетні видатки не можуть бути

затверджені без встановлення джерела фінансування [80]. Цікавий зміст щодо

бюджетної сфери норм Конституції Данії: фінансовий законопроект на наступний

фінансовий рік вноситься у Фолькетинг не пізніше ніж за чотири місяці до

початку вказаного фінансового року; якщо передбачається, що прийняття

фінансового законопроекту на наступний фінансовий рік не буде завершено до

початку фінансового року, у Фолькетинг вноситься законопроект про тимчасові

асигнування; податки не можуть стягуватися до прийняття Фолькетингом

фінансового закону або закону про тимчасові асигнування; жодні видатки не

повинні оплачуватися, якщо вони не передбачені фінансовим законом, прийнятим

Фолькетингом, або законом про додаткові асигнування, прийняті Фолькетингом;

звіти про витрачання державних коштів передаються на розгляд Фолькетингу не

пізніше шести місяців після завершення фінансового року [76]. У Конституції

Греції зазначається, що парламент на своїй щорічній сесії приймає бюджет

доходів і видатків держави на наступний рік; бюджет вноситься Міністром

фінансів на розгляд парламенту не пізніше ніж за місяць до початку фінансового

року і приймається у визначеному порядку; якщо з будь-якої причини виконання
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доходів і видатків на основі бюджету стає неможливим, вони вираховуються на

основі спеціального закону, що приймається у кожному випадку; законом може

бути встановлено порядок складання бюджету на дворічний термін; не пізніше

року, з моменту закінчення фінансового року, у парламент надається звіт про

виконання бюджету, а також загальний державний баланс тощо [75].

Конституцією Іспанії передбачається, що на уряд покладається розробка

загального бюджету держави, Генеральні кортеси його розглядають, вносять

поправки і схвалюють; загальний бюджет держави є річним; уряд надає Конгресу

депутатів загальний бюджет держави не менше ніж за три місяці до спливу

терміну дії бюджету на попередній рік; якщо закон про бюджет не буде

прийнятий до початку першого дня наступного року, то дія бюджету за

попередній рік автоматично продовжується до прийняття нового бюджету; після

прийняття загального бюджету держави уряд може представляти проекти законів,

що передбачають збільшення публічних видатків або зменшення доходів у

відповідному бюджетному році; будь-яка пропозиція або поправка, що припускає

збільшення кредитів або зменшення бюджетних доходів, перш ніж бути

прийнятими до розгляду, повинні отримати згоду уряду; закон про бюджет не

може встановлювати нові податки, він може вносити до них зміни, якщо це

передбачає окремий податковий закон тощо [77]. У Конституції Республіки

Білорусь лише зазначається, що порядок складання, затвердження і виконання

бюджетів та державних позабюджетних фондів визначається законом; звіт про

виконання республіканського бюджету подається на розгляд Парламенту не

пізніше п’яти місяців з дня закінчення звітного фінансового року; звіти про

виконання місцевих бюджетів подаються на розгляд відповідних Рад депутатів у

визначений законодавством термін; звіти про виконання республіканського і

місцевих бюджетів публікуються [79]. Конституцією Японії передбачається, що

Кабінет складає і представляє Парламенту на обговорення і затвердження бюджет

на кожен фінансовий рік; для покриття непередбаченого бюджетного дефіциту

рішенням Парламенту може бути утворений резервний фонд, відповідальність за

витрачання якого покладається на Кабінет, який повинен отримати подальше
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схвалення Парламенту щодо всіх асигнувань із коштів резервного фонду; ніякі

державні грошові кошти або інше майно не можуть асигнуватися або

передаватися для використання, вигоди або утримання якої-небудь релігійної

установи, асоціації або для будь-яких благодійних, просвітницьких чи

філантропічних установ, що не знаходяться під контролем публічної влади [88]. У

частині 5 статті 34 Конституції Франції [87] зазначається, що насамперед на

розгляд Національних зборів представляються законопроекти про державний

бюджет і про фінансування соціального забезпечення. Конституційний акт

Канади визначає основні положення щодо бюджетних повноважень парламенту, у

тому числі, для прийняття асигнувань і податкових векселів, а також для

затвердження державного боргу та регламентує питання бюджетного

процесу [257, р. 157]. У Конституції Фінляндії норми, що регулюють бюджетні

відносини, виділені в окрему главу 7, де зазначено, що Парламент затверджує на

кожен фінансовий рік державний бюджет, який публікується у збірниках

законодавства Фінляндії; урядовий проект державного бюджету та пов’язані з

ним інші пропозиції Уряду надаються на обговорення Парламенту завчасно до

початку фінансового року; депутати Парламенту можуть вносити пропозиції про

включення до державного бюджету асигнувань або про прийняття іншого

рішення у вигляді фінансової ініціативи; державний бюджет схвалюється на

пленарному засіданні Парламенту у першому читанні після надання висновку

фінансової комісії парламенту; детальніше обговорення проекту державного

бюджету у Парламенті визначається його регламентом; якщо опублікування

державного бюджету не вдається здійснити до настання нового фінансового року,

урядовий проект бюджету діє як тимчасовий бюджет відповідно до того, що

вирішить Парламент [84]. Конституція США 1789 року також регламентує

бюджетний процес, визначає принципи, що покладені в основу бюджетної

системи. Цікавими є норми Конституції Німеччини  [85] про те, що для уникнення

розладу загального економічного балансу федеральний закон, який потребує

схвалення Бундесратом, може встановити приписи щодо: 1) максимальної суми,

умов і послідовності кредитів територіальним корпораціям і деяким асоціаціям;
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2) зобов’язань Федерації і земель зберігати у Федеральному банку Німеччини свої

вільні активи (резерви на випадок кон’юнктурного порушення балансу).

У конституціях зарубіжних країн наявні і норми щодо органу, який

безпосередньо здійснює контроль бюджету. Так, У Конституції Німеччини [85]

зазначається, що: Федеральна рахункова палата, члени якої користуються

незалежністю суддів, перевіряє звіти, а також рентабельність і правильність

управління в економічній і бюджетній сфері; щорічно палата повинна

інформувати про свою діяльність як Уряд, так і Бундестаг і Бундесрат; інші

повноваження Федеральної рахункової палати встановлюються федеральним

законодавством. У Конституції Данії [76] йдеться про те, що Фолькетинг вибирає

аудиторів, які перевіряють щорічні звіти про витрачання державних коштів,

слідкують за тим, щоб усі бюджетні надходження потрапляли у державну казну, а

видатки проводилися лише відповідно до фінансового закону або іншого закону

про асигнування; аудитори мають право вимагати будь-яку необхідну інформацію

і доступу до всіх необхідних документів; закон визначає загальну кількість

аудиторів  і покладені на них обов’язки; звіти про витрачання державних коштів

надаються на розгляд Фолькетинга поряд зі звітом аудиторів. Конституцією

Японії [88] передбачено, що заключний звіт про державні видатки і доходи

щорічно піддається ревізії у Ревізійній раді і подається Кабінетом Парламенту

разом із доповіддю про ревізії протягом фінансового року, наступного за звітним

періодом; структура і повноваження Ревізійної ради визначаються законом;

Кабінет Міністрів через регулярні проміжки часу, але не менше ніж один раз на

рік, повинен доповідати Парламенту і народу про стан державних фінансів. У

Конституції Португалії [73] визначені наглядові функції Рахункової палати і

Асамблеї Республіки за виконанням бюджету. У Конституції Республіки Молдова

[80] певною мірою деталізовано статус Рахункової палати: здійснює контроль за

порядком формування, управління і використання публічних фінансових коштів;

складається із семи членів; Голова призначається парламентом за поданням

парламенту на п’ятирічний термін; члени призначаються парламентом за

поданням Голови; щорічно надає парламенту доповідь про управління
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публічними фінансовими ресурсами і їх використання. У Конституції Іспанії [77]

йдеться про те, що Рахункова палата є вищим контрольним органом за

фінансовими рахунками та економічною діяльністю держави, а також за

публічним сектором; вона несе безпосередню відповідальність перед

Генеральними Кортесами і здійснює свої функції за дорученням Кортесів при

вивченні та перевірці загальних рахунків держави; рахунки держави і публічного

сектора передаються для перевірки Рахунковій палаті; Рахункова палата,

незалежно від своєї власної компетенції, направляє Генеральним Кортесам

щорічну доповідь, у якій на свій розсуд повідомляє про допущені порушення і про

відповідальність, яка, на її думку, повинна мати місце; члени Рахункової палати

мають ту ж незалежність та незмінність, і на них поширюються ті ж умови

несуміщення посад, що й на суддів; органічний закон визначає склад, організацію

та функції Рахункової палати.

Аналіз конституцій зарубіжних країн свідчить про різний підхід їх

розробників до питань бюджетної сфери. У літературних джерелах [222, с. 306]

можна зустріти думку про те, що Конституцію України слід сприймати як базовий

елемент сучасних джерел фінансового права, фінансовий закон. Однак, це хибна

позиція. Якби у Конституції України містився окремий розділ, який, наприклад,

був у Конституції РРСФР 1918 року чи Конституції УРСР 1937 року, або, що

наявні у Конституціях зарубіжних країн, тоді такий вислів мав би право на

існування.

З одного боку, можна підтримати позицію Т.С. Подорожної про те, що

Основний Закон нашої держави містить нормативне вираження бюджетно-

правових начал; важливо при цьому пам’ятати, що Конституція України не може і

не повинна прагнути до всеохоплюючого детального регулювання, так як сутність

Основного Закону, в основному, виражається у стабільності та довгостроковості,

а конкретизація правового регулювання бюджетних відносин здійснюється

іншими джерелами бюджетного права [157, с. 93–94]. А з іншого боку,

враховуючи як зарубіжний досвід, так і історичний досвід розвитку бюджетного

законодавства України, необхідно доповнити певні норми Конституції України і
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помістити їх у спеціальний розділ [201, с. 276] «Публічні фінанси», у якому

визначити основні питання, що стосуватимуться управління публічними

фінансами, податкової системи, банківської системи. Щодо бюджетної сфери, то у

Конституції України має бути зазначено: «1. Бюджетна система України

визначається виключно законами України, складається з Державного бюджету

України та місцевих бюджетів, які є самостійними та мають бути збалансованими,

обґрунтованими і публічними. 2. До складу бюджету включаються всі

надходження та витрати, що здійснюються відповідно до нормативно-правових

актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим,

органів місцевого самоврядування. 3. Державний бюджет України затверджується

щорічно законом на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин

(введення воєнного стану або оголошення надзвичайного стану в Україні) – на

інший період та має містити положення щодо забезпечення виконання

Державного бюджету України протягом бюджетного періоду. Виключно законом

про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Звіти про

доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. 4.

Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх

використанням здійснює Рахункова палата. Висновки Рахункової палати за

результатами експертизи проектів Державного бюджету України, а також

проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України,

загальнодержавних програм, інших документів, що стосуються питань

державного бюджету, мають обов’язково враховуватися у процесі підготовки та

прийняття вказаних нормативно-правових актів». Крім цього, у Конституції

України доцільно детальніше описати повноваження державних органів у

бюджетній сфері [197, с. 122–123 ] та основні принципи бюджетного процесу, в

тому числі звернути особливу увагу на своєчасність прийняття нормативного акту

про бюджет, а також у загальних рисах окреслити види відповідальності

відповідних суб’єктів за порушення термінів його складання, розгляду,

затвердження [5, с. 41].
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3.2 Бюджетний кодекс України – основний акт бюджетного

законодавства

Вважається, що з-поміж фінансових відносин нині найбільш

врегульованими законодавчо є такий їх різновид, як бюджетні відносини, так як

наявний Бюджетний кодекс України, який вважається основним актом

бюджетного законодавства України.

Дослідники бюджетного законодавства звертали увагу на проблемні

питання Бюджетного кодексу України 2001 року: основні бюджетні терміни і

визначення їхнього змісту, наведені у статті 2, не відповідають рівню розвитку

теоретичної думки і реаліям сьогодення [94, с. 295]; цей документ не позбавлений

термінологічних вад, не знайшли свого місця у ньому такі терміни, як суб’єкти

бюджетних правовідносин, бюджетний устрій, бюджетний контроль, у ньому

реалізовані неправильні підходи до визначення суб’єктів бюджетних відносин,

існують недоліки у визначенні таких понять, як субвенції, дотації, трансферти,

міжбюджетні трансферти [14, с. 54–57]; для забезпечення ефективного

функціонування бюджетної системи, необхідно вирішити низку проблем,

особливо у взаємовідносинах бюджетів різних рівнів [47, с. 55]; слід запровадити

щорічне ухвалення бюджетної резолюції для місцевих бюджетів, що сприятиме

запровадженню довгострокового планування на місцевому рівні, створить більші

можливості для прогнозування, більш ефективного формування доходної та

видаткової частин; важливо удосконалити механізм застосування прямих

трансфертів бюджетам за допомогою нормативів щоденних відрахувань [207,

с. 126]. Постійне вдосконалення норм Бюджетного кодексу України 2001 року

призвело до прийняття нового Бюджетного кодексу України, який суттєво

відрізняється від попереднього. А.І. Мярковський [118, с. 16] зазначає, що завдяки

прийняттю нової редакції Бюджетного кодексу України, створено стимули і

передумови для підвищення управління бюджетними коштами, демократизації та

децентралізації бюджетного процесу, а також проведення реформ в інших сферах

суспільства. Але норми нового Бюджетного кодексу України також піддаються

критиці з боку науковців та практиків: містить низку чинників, що можуть
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негативно вплинути на стан функціонування комунальних бюджетних установ і

не гарантувати забезпечення рівності стандартів життя, зміцнення ж фінансової

бази місцевих громад не призведе до кардинального поліпшення, а в окремих

випадках, навпаки, може погіршити стан життєзабезпечення їх населення;

передача на рівень місцевого самоврядування значного обсягу бюджетних

ресурсів потребує забезпечення ефективного розпорядження ними; зміцнення

бюджетів місцевого самоврядування за рахунок доходів, закріплених за

районними й обласними бюджетами, з одночасним збереженням за останніми

закріплених повноважень, призведе до значних диспропорцій у дохідній та

видаткових базах бюджетів [67, с. 118–119]; Програма економічних реформ

Президента України на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», передбачала внесення

змін до Бюджетного кодексу з метою законодавчого визначення принципів і

методів середньострокового планування та з метою чіткого комплексного

використання програмно-цільового методу бюджетування; Кодекс не містить

норм щодо порядку відшкодування державі виявлених навіть прямих порушень

законодавства, в тому числі майже не передбачає відшкодування виявлених

збитків; необхідно конкретизувати у Кодексі види бюджетних правопорушень, за

які винні особи притягуються до відповідальності залежно від того, на якій стадії

бюджетного процесу вони скоєні, і які саме нормативно-правові акти було

порушено при цьому [108, с. 126–128]; Бюджетний кодекс України не визначає

поняття делегованих повноважень, запропоновано внести зміни до статті 78 в

частині закріплення власних та делегованих повноважень виконавчих органів

відповідних місцевих рад щодо виконання місцевих бюджетів за доходами [102,

с. 197–198]; некоректним, навіть з погляду мовно-граматичних норм є визначення

терміну «управління бюджетними коштами», наведене у пункті 49 частини 1

статті 2 [116, с. 84]; не можна стверджувати, що навіть така редакція вирішує

остаточно проблему закріплення взаємних прав та обов’язків учасників

бюджетних відносин [37, с. 155].
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Зарубіжні фахівці [250] слушно зазначають, що розробка фінансово-

бюджетної політики залежить від законодавчо встановлених правил. Таку думку

підтримуємо і ми. Враховуючи те, що аналізу норм Бюджетного кодексу України

присвячували публікації представники економічної й юридичної науки та

практики (В. Білик [13; 14], О. Гетманець [36], Д. Гетманцев [37], О. Демків [47],

А. Іванський [65], Я. Казюк [67], Л. Касьяненко [69], В. Косиняк [94], О. Лукашев

[106], А. Матіос [108], О. Музика-Стефанчук [116, 117], А. Мярковський [118],

С. Ніщимна [127], Т. Познякова [160], В. Рядінська [193; 194; 195],

О. Семерак [207], Н. Якимчук [248], автори науково-практичних коментарів до

Бюджетного кодексу України та інші вчені), необхідно проаналізувати окремі

новели Бюджетного кодексу України, який прийнятий Верховною Радою у липні

2010 році (із подальшими змінами та доповненнями), що дасть змогу

сформулювати власні пропозиції стосовно удосконалення цього нормативно-

правового акту.

Автори науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України

[123] перед кожним розділом подають узагальнений коментар до відповідного

розділу, в якому викладають власне бачення щодо нових статей, норм, але не

вказують на їх недоліки. На окремих із них ми зупинимося. Так, дійсно можна

погодитися з тим, що Бюджетний кодекс України 2010 року втілив у собі бачення

сучасного розвитку бюджетної системи, передбачив регулювання

найактуальніших бюджетних проблем [123, с. 15]. В узагальненому коментарі до

розділу 1 автори зосередилися на новелах статей 2, 5–13, 20–23 та вказують на

позитивні моменти їх введення. Однак, хоч у статті 2 і уточнюються основні

терміни, але не зовсім вдало сформульовані такі дефініції, як «бюджет»,

«бюджети місцевого самоврядування», «бюджетна програма» тощо. Доцільно

було б уточнити і поняття «зведений бюджет», що міститься у статті 6, так як

зведений бюджет – це не сукупність показників бюджетів, а документ, у якому

містяться ці показники [197, с. 125–126]. У статті 7 по-новому визначено принцип

ефективності, який вже називається принципом ефективності і результативності.

Але виключено принцип відповідальності учасників бюджетного процесу. Дійсно,
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важко було погодитися з існуванням останнього принципу, так як принципи – це

основні засади, на яких формується бюджет тощо, тому позиція розробників

Кодексу є логічною. У статті 12 уточнено класифікацію боргу, в тому числі

фактично визначено суб’єктів, які можуть мати боргові зобов’язання – держава,

Автономна Республіка Крим, територіальна громада міста. У Бюджетному кодексі

2001 року до таких суб’єктів було віднесено державу, Автономну Республіку

Крим, місцеве самоврядування. Вважаємо, що норми нового Кодексу [18] більш

точно вказують на вид так званих боржників, так як сільські, селищні ради не

могли мати боргові зобов’язання. З одного боку, державна політика, як вказують

самі представники влади, спрямована на розширення повноважень

територіальних громад, надання їм більших прав та фінансових ресурсів, але з

іншого боку – обмежується їх право на здійснення запозичень. Стаття 15

стосується джерел фінансування бюджету. Вдало сформульовано у ній пункти 1

та 2 в контексті того, що дійсно джерелами фінансування бюджету є саме кошти

(в тому числі, кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх

запозичень; кошти від приватизації державного майна (включаючи інші

надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації), – щодо

державного бюджету), чого не можна сказати про пункти 3 і 4, в яких йдеться

відповідно про такі джерела, як «повернення бюджетних коштів з депозитів,

надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів», «вільний залишок

бюджетних коштів…».  У пункті 2 статті 19 зазначається: «На всіх стадіях

бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного

законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами

відповідно до законодавства». З огляду на контекст, законодавець вживає такі

терміни, як «контроль за дотриманням бюджетного законодавства», «аудит» та

«оцінка ефективності». Однак, при здійсненні контролю за дотриманням

бюджетного законодавства проводяться як аудит, так і оцінка ефективності

використання бюджетних коштів, отже, такі категорії, як «аудит» і «оцінка

ефективності використання бюджетних коштів», не слід виділяти окремо [197,

с. 126–127]. Водночас, поняття «контроль за дотримання бюджетного
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законодавства» включає і проведення аудиту, про це навіть свідчать інші норми

цього Кодексу, наявні у главі 17, що має назву «Контроль за дотриманням

бюджетного законодавства». Так, аналіз повноважень Рахункової палати, органів

державного фінансового контролю дає підстави констатувати, що вони проводять

як перевірки, так і аудит. Стаття 26 у Бюджетному кодексі України 2010 року

суттєво відрізняється від тієї статті, що містилася у попередньому Кодексі:

змінилася її назва (з «Аудит і фінансовий контроль» на «Контроль та аудит у

бюджетному процесі») та зміст. Однак, така стаття мала б розміщуватися у главі

17, тому що контроль і аудит у статті 19 не визначені як окремі стадії бюджетного

процесу, а глава 4, у якій поміщено таку статтю, має назву «Бюджетний процес і

його учасники». До того ж, про це свідчить і сам зміст статті 26, який не повною

мірою відображає її назву, бо у ній йдеться саме про контроль за дотриманням

бюджетного законодавства, що спрямований на забезпечення ефективного і

результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх

стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та

іншого законодавства, а також забезпечує: 1) оцінку управління бюджетними

коштами; 2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність

фінансової і бюджетної звітності; 3) досягнення економії бюджетних коштів, їх

цільового використання, ефективності й результативності в діяльності

розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих

управлінських рішень; 4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і

господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів; 5) запобігання

порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у

процесі управління об’єктами державної власності; 6) обґрунтованість

планування надходжень і витрат бюджету [18]. Якщо і залишати таку статтю у

вказаній главі 14, то доцільно було б у ній вказати на суб’єктів, які здійснюють

контроль і аудит, деталізувати форми контролю (попередній, поточний,

наступний), а вже потім зупинитися на таких його різновидах, як внутрішній і

зовнішній, розкрити особливості внутрішнього контролю і внутрішнього

аудиту [197, с. 128].
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В узагальненому коментарі до розділу 2 автори зосередили увагу на статті

29, в якій подано детальний перелік джерел доходів загального фонду Державного

бюджету України; статті 30, яка містить новий, основний термін «кредитування

Державного бюджету»; статті 31 «Таємні видатки», з частини 3 якої вилучено

норму визначення порядку контролю за проведенням таємних видатків

Верховною Радою України та інноваційній нормі частини 5 «Звіти про проведені

таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому

пленарному засіданні»,  що розширює повноваження Верховної Ради України.

Авторами коментаря також викладено власну позицію щодо основних новацій

глав 6, 7, 8, 9, 10.

Цікавою новелою є норми статті 35: «…Головні розпорядники бюджетних

коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству

фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів,

з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також

висновків про результати контрольних заходів, проведених органами,

уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного

законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів

України» [18] та статті 36: «На основі результатів аналізу, у тому числі на підставі

звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків про результати

контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Міністр фінансів України

приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного

бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України»

[18]. Наявність норм щодо використання висновків суб’єктів, що здійснюють

контроль за дотриманням бюджетного законодавства, свідчить про важливу роль і

значення контролю у бюджетному процесі.

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок про те, що новий

Бюджетний кодекс України відображає реалії сьогодення і сприятиме

ефективності бюджетного процесу, вдосконаленню управління бюджетними

коштами, розвитку бюджетної системи загалом тощо, але окремі його норми
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потребують внесення змін і доповнень. Проте прийняття вказаного нормативно-

правового акту не вирішило всіх проблем понятійного апарату бюджетного права

як особливої підгалузі фінансового права [197, с. 129]. Формування ринкових

відносин, фінансова криза, постійні непорозуміння з прийняттям Державного

бюджету України, його дефіцитність вказують на наявність неврегульованих

питань, іноді суперечливих, колізійних норм, що вимагає проведення

удосконалення чинного бюджетного законодавства, одним із шляхів якого є

уточнення наявного термінологічного апарату. Нечіткість визначення окремих

понять у Бюджетному кодексі України, або взагалі не трактування певних

термінів, не сприяє правильному застосуванню відповідних норм, а отже,

призводить до зазначених проблем. А це свідчить про актуальність питання

дослідження та його важливе значення для розвитку бюджетних правовідносин в

Україні, що сприятиме побудові правової держави.

Прийнятними є висловлювання стосовно того, що сучасна система

бюджетно-правових категорій і понять перебуває у розвитку і динаміці, потребує

постійного оновлення [160, с. 94]. Хоч бюджетне право є своєрідною підгалуззю

фінансового права і має відповідну термінологію, але важко погодитися з

Л. Вакарюк [24, с. 77], яка пише, що кожен інститут фінансового права наділений

тільки йому властивим категорійно-фінансовим апаратом. Термінологічний

апарат будь-якого інституту чи підгалузі фінансового права повинен базуватися

на загальних принципах побудови галузі і лише відображати особливості

відповідного різновиду фінансових правовідносин. Стрімкий розвиток бюджетних

відносин сприяє виникненню та формуванню нової термінології, яка з часом

потребує законодавчого закріплення. Відомий теоретик права В.М. Баранов [61,

с. 27] зазначає, що будь-яка законодавча дефініція – продукт, результат

компромісної боротьби учасників законодавчого процесу і вираження волі

економічно і політично правлячої інстанції. Так як бюджетні правовідносини

найбільше піддаються впливу політики, то і на сутність термінів, які містить

Бюджетний кодекс України, впливають ті процеси, що відбуваються в нашій

державі. Натомість Ю.О. Крохіна стверджує [61, с. 978], що політичні процеси,
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що проходять у публічних майнових відносинах, мають важливе значення для

створення, руху правових норм, їх відміни, так як держава здійснює правове

регулювання з урахуванням потреб фінансового життя суспільства.

Питання термінології завжди були в центрі уваги науковців. На сучасному

етапі розвитку юридичної науки можна говорити про підвищений інтерес до

проблеми визначення понять у нормативно-правових актах, так як досить часто

один і той же термін по-різному тлумачиться, що не сприяє його правильному

застосуванню на практиці. Слушною є думка Н.Ю. Пришви [166, с. 103] про те,

що до низької якості окремих законів приводить, серед іншого, відсутність у них

чітких формулювань, термінологічна невизначеність.

Представники науки фінансового права зосереджувалися на бюджетній

термінології, досліджуючи окремі фінансово-правові інститути та загальні

проблеми бюджетного права. Так, Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко,

О.А. Музика-Стефанчук, О.П. Орлюк, Н.Ю. Пришва, П.С. Пацурківський та інші

науковці – представники науки фінансового права – вказували на окремі

суперечливі моменти у визначеннях термінів, що містить Бюджетний кодекс

України. Але комплексного аналізу термінології Бюджетного кодексу України

2010 року науковцями не проводилося. Зазначене і зумовлює актуальність

проблеми, необхідність розкриття сутності базових термінів, які містить

Бюджетний кодекс України, як основний акт бюджетного законодавства,

висловлення власних пропозицій щодо їх формулювання у вказаному

нормативно-правовому акті.

Перед розкриттям сутності окремих термінів Бюджетного кодексу України,

слід зосередити увагу на розмежуванні слів «поняття» і «термін». З першого

погляду здається, що вони є синонімами і мають однаковий зміст, а отже, можуть

застосовуватися як ідентичні. На це також не звертає увагу і наш законодавець, бо

у Бюджетному кодексі України наявна стаття 2 «Визначення основних термінів»,

у якій зазначається: «У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в

такому значенні…», а у Податковому кодексі України стаття 14 з назвою

«Визначення понять», де йдеться про те, що «У цьому Кодексі поняття
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вживаються в такому значенні..». Цікаво, що зарубіжний законодавець поряд

застосовує обидва слова: «поняття» і «термін». Наприклад, стаття 6 Бюджетного

кодексу Російської Федерації має назву «Понятия и термины, применяемые в

настоящем Кодексе», а в його тексті пишеться, що: «В целях настоящего Кодекса

применяются следующие понятия и термины…». Відповідно постає питання, чи є

різниця між вказаними словами і в чому вона полягає?  У «Великому тлумачному

словнику сучасної української мови» поняття трактується як одна із форм

мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності; розуміння

кимось кого-небудь, що склалося на основі якихось відомостей, власного досвіду;

думка про що-небудь, погляд на щось [25, с. 1049], а термін – слово або

словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь

галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо; будь-яке слово, будь-

який вислів; слово або вислів, що вживається у тому чи іншому середовищі, на

певній території, людьми певного фаху [25, с. 1444]. Отже, можна констатувати,

що суттєвої різниці між вказаними словами немає, однак, доцільніше у

нормативно-правових актах визначати все ж таки поняття, а не терміни [196,

с. 177; 197, с. 132].

М.М. Тарасов називає статтю «До питання про юридичні поняття і

дефініції» [61, с. 67], в ній не вказує на особливості слів «поняття», «термін», але

на початку зазначає, що важливо не так уточнити, чим, наприклад, термін

відрізняється від поняття і що відображає дефініція – зміст, значення терміну чи

обсяг поняття як відображення відповідного предмету, як задати запитання про

дійсність існування об’єктів, що дефініюються, їхні особливості. Далі автор пише

[61, с. 67], що виникнення юридичних понять можливо розглядати за

традиційною схемою, в межах процесу походження у професійній рефлексії

юридичного явища від простого знакового заміщення до поняття як «знаннєвої»,

в широкому розумінні конструкції. Т.С. Позднякова визначає бюджетно-правове

поняття як результат мислення, тобто логічні узагальнення, що відображають

найбільш суттєві властивості, ознаки, а також зв’язки і відносини однорідних і

складних явищ та процесів бюджетно-правової дійсності [158, с. 109], а
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бюджетно-правові категорії – як найбільш загальні, фундаментальні поняття, у

яких відображаються найсуттєвіші якості бюджетно-правової дійсності,

закріплюються знання, які мають істотне значення, і які в силу цього становлять

постійну частину, основу науки бюджетного права [159, с. 184].

В.М. Баранов [61, с. 39] зазначає, що визначенням у законах держави мають

підпадати тільки поняття і категорії, якщо вони за об’єктивними критеріями

можуть бути предметом юридичної регламентації. А.В. Пчьолкін [61, с. 526]

пише, що поряд із звичними словами і словосполученнями, які становлять мову

щоденного спілкування людей, законодавець широко використовує різноманітні

терміни, що збагачують спеціальні юридичні поняття. Інший автор [61, с. 535]

наголошує, що існує єдність: явище дійсності – поняття – термін; основне

визначаюче і первинне – це явище дійсності; поняття – це відображення такого

явища у свідомості людей, а термін слугує словесним вираженням поняття. Отже,

із зазначеного випливає, що доцільно трактувати не терміни, а саме поняття, тому

до статті 2 Бюджетного кодексу України потрібно внести відповідні зміни [196,

с. 178; 197, с. 133].

Як зазначалося вище, у статті 2 Бюджетного кодексу України йдеться про

визначення основних термінів. Однак, не всі вони чітко тлумачаться. Так, важко

погодитися із запропонованим законодавцем визначенням терміну «бюджет» –

план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і

функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом

бюджетного періоду. Відомо, що науковці звертаються до таких категорій як,

«фонди коштів», «фінанси», «фінансові ресурси», «грошові кошти». Втім, поняття

«фінансові ресурси» ширше за поняття «фонди коштів», бо перше включає в себе

і майно. З огляду на це, можна стверджувати, що тлумачити бюджет як «план

формування і використання фінансових ресурсів...» нелогічно. На думку

О.А. Музики-Стефанчук, називати бюджет бюджетним планом недоцільно [114,

с. 45]. У такому випадку слід погодитися з О.В. Болтіновою [16, с. 8], що бюджет

є основним фінансовим планом утворення, розподілу і використання
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централізованого грошового фонду державного чи адміністративно-

територіального утворення, що затверджується відповідними представницькими

органами державної влади чи муніципального утворення у формі закону (чи

муніципальних правових актів представницьких органів муніципального

утворення) для виконання завдань і функцій держави і муніципальних утворень.

Таке визначення, закріплене у Бюджетному кодексі України, сприятиме

правильному розумінню бюджету.

Потребує вдосконалення і визначення бюджетного процесу –

регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також

контролю за дотриманням бюджетного законодавства. По-перше, неможливо

трактувати процес як процес – це діяльність відповідних суб’єктів, яка має певні

етапи. По-друге, тут йдеться про затвердження бюджетів, хоч у назві відповідної

стадії бюджетного процесу (ст. 19) вживається словосполучення «прийняття

закону… рішення…». Звідси зрозуміло, що бюджет затверджується законом або

рішенням відповідної ради. Крім цього, у визначенні зазначається, що

«регламентований бюджетним законодавством процес… контролю за

дотриманням бюджетного законодавства». Водночас пункт 2 статті 19 звучить

так: «На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за

дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності

управління бюджетними коштами відповідно до законодавства» [18], що означає

наявність як контролю за дотриманням бюджетного законодавства, так і аудиту й

оцінки ефективності управління бюджетними коштами відповідно до

законодавства, але, як зазначалося, поняттям «контроль …» охоплюються поняття

«аудит» та «оцінка ефективності». Із вказаної норми зрозуміло, що контроль

стосується не лише виконання бюджетів, а й їх розробки, прийняття тощо. Тому у

визначенні бюджетного процесу необхідно більш чітко виписати його стадії [196,

с. 178; 197, с. 134]. Можливо, прийнятним є трактування бюджетного процесу все

ж таки як діяльності відповідних суб’єктів, а не процесу.

У Бюджетному кодексі України [18] визначено поняття «місцевий
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фінансовий орган» – установа, що, відповідно до законодавства України, здійснює

функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням

коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з

управлінням коштами місцевого бюджету. На жаль, у самому Кодексі не дається

перелік цих місцевих фінансових органів, лише зазначається, що «для цілей цього

Кодексу орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів

віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський, селищний, міський (міста

районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового

органу, якщо такий орган не створено згідно із законом» [18] – це створює

незручності в застосуванні норми, бо в окремих статтях вживається як цей термін,

так і інші, наприклад «фінансові органи місцевих державних адміністрацій» тощо

(ст. 80). Отже, доцільно у зазначеному пункті (п. 30 ст. 2) чітко перерахувати всіх

суб’єктів, що належать до категорії «місцевий фінансовий орган» [196, с. 179; 197,

с. 135].

Не можна назвати визначенням термінів такі формулювання: «бюджети

місцевого самоврядування» – бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань,

селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних

громад; «місцеві бюджети» – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,

районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування, так як у цих

тлумаченнях лише перераховані різновиди бюджетів відповідно місцевого

самоврядування і місцевих. Нелогічним можна вважати визначення бюджетної

системи України – «сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів,

побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-

територіальних устроїв і врегульована нормами права» [18]. Дійсно, бюджетна

система – це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів. Але сутність

речення важко зрозуміти, так як вживання далі в тексті слів «побудована» та

«врегульована» передбачає і необхідність існування іншого слова, в тому числі

«система», а не «сукупність».

Важко підтримати законодавця щодо трактування терміну «бюджетне

асигнування» – повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане
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відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та

здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження. Навіть у

коментарі до Бюджетного кодексу України автори [123, с. 27] пишуть, що

бюджетні асигнування в економічній науці визначаються переважно як кошти,

виділені розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення

на взяття бюджетного зобов’язання, кредитування та здійснення платежів із

конкретною метою у процесі виконання бюджету. В.О. Рядінська, Г.Г. Єрко,

досліджуючи правове регулювання надання державної фінансової підтримки в

Україні [194, с. 24–25], акцентують увагу на тому, що у Бюджетному кодексі

України увага не приділена порядку та засобам надання державної фінансової

підтримки, а вживається тільки термін «дотація», проте винятково в контексті

міжбюджетних відносин.

У Бюджетному кодексі України 2001 року [19] був наявний термін «органи

стягнення» – податкові, митні та інші державні органи, яким, відповідно до закону,

надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та

інших надходжень. Вживання у зазначеній дефініції словосполучення «інші

державні органи» не дозволяло чітко їх визначити, а відповідно, і зрозуміти норму

Бюджетного кодексу України, у якій воно вживалося. У Бюджетному кодексі

України 2010 року [18] існує термін «органи, що контролюють справляння

надходжень бюджету» – органи державної влади, а також органи місцевого

самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та

своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших

надходжень бюджету. Таке трактування є вдалим. Більш правильно вживалися б

терміни у Бюджетному кодексі України, якщо б у статті 2 трактувалося і таке

поняття, як «бюджетний період» тощо [196, с. 179; 197, с. 136].

Із викладеного вище зрозуміло, що Бюджетний кодекс України – основний

спеціальний акт бюджетного законодавства, який містить як матеріальні, так і

процесуальні норми, потребує удосконалення. Саме вдосконалення понятійного

апарату сприятиме пізнанню сутності того чи іншого правового явища, а

відповідно – і до правильного застосування норм Бюджетного кодексу України.
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3.3 Закон про Державний бюджет України та інші нормативно-правові

акти, що регулюють бюджетні відносини

Враховуючи обсяг дисертаційної роботи, ми не будемо зупинятися на всіх

нормативно-правових актах, що є складовими бюджетного законодавства, які

передбачені у статті 4 Бюджетного кодексу України, а звернемо увагу на основні.

Так, важливою складовою бюджетного законодавства є закон про Державний

бюджет України. Сучасні дослідники зосереджують свою увагу на конституційній

природі закону про Державний бюджет України [231], етапах формування закону

про Державний бюджет України [232; 247], актуальних питаннях визначення

предмету правового регулювання закону про Державний бюджет України, законі

про Державний бюджет України як об’єкті бюджетних правовідносин [237; 247],

правовій природі закону України про Державний бюджет України на відповідний

рік [111].

Закон про Державний бюджет України регулює важливі суспільні відносини

– бюджетні, приймається парламентом, має вищу юридичну силу. Але, водночас

він не може вносити зміни і доповнення до інших спеціальних законів. Як

зазначалося у підрозділі 3.1 роботи, з цього приводу існує роз’яснення

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету

Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95

Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету»,

використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету)

(справа від 27 листопада 2008 року № 1-37/2008) [189]. Кабінет Міністрів України

просив дати офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції

України стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які

визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про

Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби. Розглядаючи

порушене питання, Конституційний Суд України виходив із правових позицій,

висловлених ним, в тому числі, у Рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у

справі  про соціальні гарантії громадян та у Рішенні від 22 травня 2008 року № 10-

рп/2008 у справі щодо предмету та змісту закону про Державний бюджет України.
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Ці позиції полягають у тому, що: «закон про Державний бюджет України як

правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та

використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання,

відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення

доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, в тому числі і видатків

на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть

вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також

встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є

предметом інших законів України» (абзац шостий пункту 4 мотивувальної

частини Рішення № 6-рп/2007); «законом про Держбюджет не можна вносити

зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, так як з об’єктивних

причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та

обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії

законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають

використовуватися окремі закони» (абзаци третій, четвертий підпункту 5.4 пункту

5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008). Наведені правові позиції дають

відповіді на питання, порушені у конституційному поданні. У такий спосіб,

Конституційний Суд України вважає, що практична необхідність в офіційному

тлумаченні положення частини другої статті 95 Конституції України стосовно

можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги,

компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України

видатків на загальносуспільні  потреби відпала, що відповідно до пункту 3 статті

45 Закону України «Про Конституційний Суд України», параграфа  51 Регламенту

Конституційного Суду України, є підставою для припинення конституційного

провадження у цій частині [189]. Нами, як приклад, наведено одне із рішень

Конституційного Суду України, що стосується бюджетних питань, водночас

вказані проблеми неодноразово ставали предметом правового аналізу цього

суб’єкта. Як стверджує А.М. Худик [231, с. 95–96], Основний Закон, закріплюючи

деякі правові основи бюджетної системи України, не визначає, водночас, правову

природу Державного бюджету України та закону про Державний бюджет
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України, тому і на цьому аспекті зосереджує увагу Конституційний Суд України,

висловлюючи правові позиції при конституційно-правовому аналізі проблем, що

виникають у межах бюджетних правовідносин.

Закони повинні бути досконалими за формою і змістом, їх дотримання має

бути беззаперечним [107, с. 106]. З такою позицією варто погодитися, але виникає

низка запитань щодо закону про Державний бюджет України. В тому числі, такий

закон, з одного боку, навряд чи можна назвати досконалим, бо протягом дії, а це

бюджетний рік, до нього постійно вносяться зміни і доповнення, що вказує на

недосконалість його норм. З іншого боку, на необхідність внесення до такого

закону змін і доповнень вказують економічні, соціальні та інші умови. З-поміж

усіх різновидів законів саме закон про Державний бюджет України є таким, що

найбільше піддається впливу. Слушною є думка І.М. Ющенко [246, с. 221–222],

що практика внесення змін до основного фінансового документу держави

свідчить про завищену роль політичних сил у цьому процесі, що, натомість,

призводить до надмірної конфліктності при прийнятті та реалізації таких змін;

регулювання Державного бюджету шляхом внесення змін до закону виступає як

спосіб формування бюджету. В.О. Рядінська, досліджуючи генезис бюджетного

законодавства щодо фінансування соціальних виплат особам, які потребують

соціальної допомоги, питання конкуренції норм бюджетного і соціального

законодавства, зазначає, що у законах про Державний бюджет України на

відповідні роки досить тривалий час обмежувалися в дії чи скасовувалися норми

інших соціальних законів [195, с. 234–238], прийняття Бюджетного кодексу

України 2010 року суттєво не змінило ситуацію [193, с. 163–164].

Ще у 1914 році Е.Н. Берендтсь писав, що так як держава є союзом

правовим, дії якого вчиняються на основі обов’язкових для усіх членів союзу

(влади і підданих) правових норм, то не лише набуття державою державних

господарських засобів, а й витрачання їх має бути актом правовим, виконаним у

законній формі [10, с. 53]. Зарубіжні фахівці зазначали, що у буржуазній

літературі щодо юридичної природи бюджету наявні декілька теорій: бюджет є

законом у власному розумінні, бюджет не то закон, не то звичайний
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адміністративний акт, бюджет іноді не може бути законом [252, p. 23]. Ф. Нітті,

звертаючись до бюджетного розпису відзначав: що не потрібно забувати, що

бюджет у дійсності є: адміністративним кошторисом, попереднім розписом

доходів і видатків чи звітом про них; Закон про бюджет – це затвердження

рахунку, отже, він не повинен бути дуже важливим, бюджет не містить у собі

правових норм, не змінює і не створює відносин (хоча, можливо, лише непрямим

шляхом); у цьому розумінні він не є матеріальним законом; але, беручи до уваги

обов’язковий характер і процедуру його затвердження, не можна відхиляти, що

він є законом формальним [126, с. 576]. Ю.А. Ровинський зазначав, що правова

форма бюджету-закону забезпечує найбільш ефективне здійснення організуючої і

керівної ролі держави щодо мобілізації і використання значних фінансових

ресурсів. Ідея бюджету-закону стала конституційним принципом, закріпленим ще

у першій Конституції 1918 року і в наступних конституціях СРСР [191, с. 5].

А. Анісімов стверджує, що при всій політичній, економічній і соціальній

важливості бюджету, закон про нього не володіє властивостями, які роблять його

законодавчим актом переважаючого значення чи рядовим актом законодавчого

органу; він не відповідає вимогам, що пред’являються до закону, і є формальною,

звичайною грамотою, що черпає свій правовий зміст і визначення з інших актів,

що видаються законодавчим органом для цього; закон про бюджет не є насправді

законом; закон про бюджет – це двигун всього бюджетного процесу, що сприяє

виконанню всіх фінансових операцій у межах одного циклу [6, с. 39–40]. На

думку В. Чернадчука, правовою якістю закону про державний бюджет є цілісно

стійка сукупність властивостей правової легальності прийняття та змісту закону, а

також його техніко-юридичних властивостей, яка є однією із передумов

ефективної дії закону, відповідно до поставлених при його прийнятті цілей [237,

с. 114]. А. Монаєнко, Л. Кравченко, А. Закревський пишуть, що закон про

державний бюджет є особливим нормативно-правовим актом, так як Конституція

України: розмежовує повноваження Верховної Ради України щодо затвердження

Державного бюджету України та її повноваження з прийняття законів; визначає

спеціального суб’єкта законодавчої ініціативи щодо проекту Державного
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бюджету України, яким є Кабінет Міністрів України; встановлює особливий

порядок подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України

проекту закону про Державний бюджет України; встановлює окрему процедуру

затвердження та виконання Державного бюджету України; передбачає щорічне

затвердження Державного бюджету України та визначає період його дії;

передбачає обов’язкове подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради

України звіту про виконання Державного бюджету України та його

оприлюднення [62, с. 46; 111, с. 35]. А.А. Нечай підкреслює, що практика

включення до законів про державний бюджет на відповідний рік норм, дія яких не

обмежується бюджетним роком, є негативною, породжує колізії в законодавстві

між нормами, які мають обмежений у часі строк дії, та нормами, дія яких не

обмежується у часі [124, с. 82–83].

Закон про Державний бюджет України відрізняється від інших законів ще й

тим, що він має тимчасовий характер, термін його чинності обмежується часом –

один бюджетний рік. Окрім цього, законодавством України передбачена

спеціальна процедура проходження закону про Державний бюджет України у

Верховній Раді України, змін і доповнень до нього, але доцільно було б чітко

прописати у статті 39  Бюджетного кодексу України повноваження комітетів у

цьому процесі.

А. Чвалюк досить вдало описує етапи формування закону про Державний

бюджет України, констатуючи, що періодизація формування державного бюджету

виглядає так: проектний етап, робочий етап, завершальний етап, регулятивний

етап. Перші три етапи є основними, а четвертий – додатковим [232, с. 276].

Прийнятною є позиція В.Д. Чернадчука, який стверджує, що предмет правового

регулювання закону про державний бюджет становлять суспільні відносини з

приводу формування, розподілу та використання коштів державного бюджету, які

врегульовані положеннями цього закону, тому з метою запобігання розширенню

предмета правового регулювання закону про бюджет, доцільним було б

передбачити Бюджетним кодексом України вичерпний перелік положень закону

про державний бюджет та доповнити статтю 40 положенням, що забороняє
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включати до закону про державний бюджет інші положення, не передбачені цією

статтею [240, с. 55].

У дисертаційному дослідженні, присвяченому закону про Державний

бюджет України, І.М. Ющенко дійшла таких висновків: закон про Державний

бюджет є законом у матеріальному його розумінні; щорічні закони про

Державний бюджет України є владними нормативно-правовими актами, які

закріплюють бюджетно-правові норми і містять індивідуальні приписи держави

для суб’єктів бюджетних правовідносин діяти у відповідний спосіб; закон про

Державний бюджет України як специфічний нормативно-правовий акт виконує

низку функцій, з-поміж яких онтологічна, пізнавальна, методологічна, практико-

організаційна, констатуюча, прогностична; процес створення закону про

Державний бюджет є бюджетним нормотворенням, якому притаманні характерні

ознаки тощо [247, с. 14–15]. Т.С. Познякова [160, с. 95] називає закони про

Державний бюджет України на відповідний рік бюджетними законами.

В. Чернадчук акцентує увагу на характерних, особливих ознаках закону про

бюджет: єдиний закон, що приймається на визначений строк щорічно;

прогностичність (так як норми закону встановлюють якісні та кількісні показники

державного бюджету на наступний бюджетний період, то вони мають ймовірний

характер і їх можна визначити як ймовірні норми, які можуть змінюватися

протягом бюджетного періоду залежно від відхилень макропоказників

економічного і соціального розвитку, надходжень до бюджету порівняно із

врахованими при затвердженні); реальність (має відповідати потребам

суспільного розвитку, повно виражати суспільні інтереси та бути обґрунтованим);

процедура прийняття закону жорстко регламентована кодексом за строками;

обмежене право законодавчої ініціативи [237, с. 111–112]. Звернення науковцями

уваги на проблеми закону про Державний бюджет України свідчить про

недосконалість чинного законодавства та самого закону.

Цікавим є те, що у французьких документах досить часто ототожнюють

поняття «бюджет» і «закон про Державний бюджет» [255]. Для зручності вони

використовуються як синонімічні поняття, проте положення Органічного закону
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все ж таки вказує, що терміни мають різний зміст: бюджет розглядається як

документ, що описує всі доходи і видатки, а закон про Державний бюджет – як

акт, який уповноважує на акумулювання доходів і здійснення видатків [253]. У

Швеції існує два різні законопроекти, в тому числі, Уряд презентує «Весняний

податковий бюджет» у квітні та «Бюджетний законопроект» у вересні. Ці

документи різні за змістом. У «Весняному бюджетному законопроекті» Уряд

пропонує директиви й керівні принципи фіскальної політики та бюджетної

політики у довгостроковій перспективі (викладається точка зору на економіку

загалом; обговорюються економіко-політичні проблеми; подаються орієнтовні

наслідки впроваджених заходів та потенціалу реформування). Цей документ

також передбачає особливості обліку політики розподілу та оцінки стабільності

державних фінансів. У законопроекті про бюджет Уряд подає конкретні

пропозиції на наступний фінансовий рік. Він містить детальні бюджетні

пропозиції щодо розподілу урядових видатків та надходжень за різними

сферами [256, с. 5].

Незрозумілою є позиція авторів підручника «Бюджетне право України» [8,

с. 66], які пишуть, що бюджетні закони знаходяться в одній низці з іншими

актами про бюджет: бюджетним розписом, бюджетною класифікацією тощо;

виконання законів залежить від виконання рішень про регіональні бюджети. По-

перше, бюджетні закони ніяк не можуть знаходитися в одній низці поряд із,

наприклад, бюджетним розписом, який не є законом, а належить до документів,

що затверджуються підзаконними нормативними актами. У такому випадку

автори самі собі суперечать, бо на сторінці 63 вказаного підручника до загальних

бюджетних законів ними віднесено Кодекс, поточні бюджетні закони, податкові

закони тощо. По-друге, незрозуміло, які бюджети віднесено авторами до

регіональних, адже в нашій державі існують лише місцеві бюджети, і виконання

законів не може залежати від виконання рішень про місцеві бюджети, чи, як

пишуть науковці, так званих «регіональних бюджетів».

Важливим документом, що входить до складу бюджетного законодавства, є

наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про
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затвердження Бюджетної класифікації» [169]. Як зазначається у статті 8

Бюджетного кодексу України [18], бюджетна класифікація використовується для

складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх

виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого

самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення

фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та

економічних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для

забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних

показників. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма

учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень. Центральний

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної

фінансової і бюджетної політики, затверджує Бюджетну класифікацію, зміни до

неї та інформує про це Верховну Раду України. На виконання норм цієї статті,

Міністерство фінансів України затвердило: Класифікацію доходів бюджету;

Функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету; Економічну

класифікацію видатків бюджету; Відомчу класифікацію видатків та кредитування

державного бюджету; Класифікацію кредитування бюджету; Класифікацію

фінансування бюджету за типом кредитора; Класифікацію фінансування бюджету

за типом боргового зобов’язання; Класифікацію боргу за типом кредитора;

Класифікацію боргу за типом боргового зобов’язання (наказ від 14 січня 2011

року № 11) [169].

Наступними актами, що входять до складу бюджетного законодавства, є

постанови Верховної Ради України, якими схвалюються Основні напрями

бюджетної політики на відповідний бюджетний рік. У літературних джерелах

іноді цей документ називають Бюджетною резолюцією.

Бюджетна резолюція – загальна назва фінансово-планового документа, що

містить основні показники майбутнього проекту закону про державний бюджет

[225, с. 124]. На проблемах, що існували під час прийняття цього документу,

акцентував увагу А.М. Чвалюк [233, с. 153–157], який пропонував внести зміни до



171

Бюджетного кодексу України 2001 року, що в подальшому знайшли відображення

у ньому. О. Дічкова [48, с. 48] слушно зауважила, що за понад десять років свого

існування в Україні Бюджетна декларація пройшла еволюційний шлях від

Бюджетної резолюції (з 2003 року вона отримала назву Основні напрями

бюджетної політики), яку розробляла та приймала Верховна Рада України, до

Декларації цілей та завдань бюджету на відповідний бюджетний період, яку

розробляє та схвалює Кабінет Міністрів України.

У Бюджетному кодексі України (ст. 33) [18] йдеться про те, що

Міністерство фінансів України, спільно з іншими центральними органами

виконавчої влади, розробляє відповідно до визначених у щорічному посланні

Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє

становище України пріоритетів бюджетної політики проект Основних напрямів

бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що

передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України. Кабінет

Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та

схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний

період і у триденний строк подає до Верховної Ради України, яка його розглядає

за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України. Із

змісту вказаної норми Кодексу зрозуміло, що прийняттю закону про Державний

бюджет України передує схвалення Основних напрямів бюджетної політики на

наступний бюджетний період. Відповідні постанови Верховної Ради України,

якими схвалюються ці документи, також є тимчасовими актами бюджетного

законодавства, бо вони чинні лише протягом бюджетного року. Хоча були спроби

розробки та прийняття такого акту на декілька років. Наприклад, у постанові

Верховної Ради України від 22 травня 2012 року «Про Основні напрями

бюджетної політики на 2013 рік» [181] зазначалося, що Основні напрями

бюджетної політики на 2013 рік ґрунтуються на положеннях Програми

економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та прогнозних і

програмних документів економічного та соціального розвитку України. 4 червня
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2016 року Урядом було схвалено проект Основних напрямів бюджетної політики

на 2017 рік, що розроблений Міністерством фінансів України, відповідно до

завдань Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік і Стратегії сталого розвитку

«Україна–2020» та інших документів, що містив орієнтовні основні прогнозні

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019

роки, але, на жаль, цей документ не був схвалений Верховною Радою України.

14 червня 2017 року Кабінетом Міністрів України було схвалено Основні напрями

бюджетної політики на 2018–2020 роки [185]. Вперше в Україні планувалося

запровадити середньострокове бюджетне планування. Але Основні напрями

бюджетної політики на 2018–2020 роки, як і Основні напрями бюджетної

політики на 2019–2021 роки, що схвалені Кабінетом Міністрів України 18 квітня

2018 року, не були підтримані Верховною Радою України. Це, безумовно,

свідчить про нерозуміння важливості цього документу для складання проекту

бюджету і, відповідно, про ігнорування норм Бюджетного кодексу України, які

передбачають обов’язковість його існування.

Проектом закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу

України щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового

бюджетного планування [186] передбачено запровадження Бюджетної декларації

– документа державного стратегічного планування, що визначатиме засади

бюджетної політики на середньостроковий період, тобто плановий та наступні за

плановим два бюджетні періоди та відповідно місцевих фінансових планів –

документи місцевих органів влади, в яких визначаються показники місцевих

бюджетів на середньостроковий період. Це означатиме, що і Бюджетна

декларація, і місцеві фінансові плани хоч і матимуть тимчасовий характер, але

термін їх дії буде три роки. Враховуючи проблеми з прийняттям Основних

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, О. Дічкова [48,

с. 51] вказує на необхідність визначення у Бюджетному кодексі України терміну

їх прийняття Верховною Радою України. Так як на їх основі має складатися

проект Державного бюджету, що повинен бути переданий парламенту до

15 вересня, то доцільно пункт 3 статті 33 Бюджетного кодексу України доповнити
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таким реченням: «Верховна Рада України приймає постанову щодо Основних

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше

1 червня року, що передує плановому». На жаль, у вказаному законопроекті [186]

теж не визначено термін прийняття Бюджетної декларації, тому пункт 6 статті 33

слід доповнити таким реченням: «Верховна Рада України приймає постанову

щодо Бюджетної декларації не пізніше 15 липня року, що передує плановому».

Не менш важливими актами бюджетного законодавства є накази

Міністерства фінансів України, якими затверджуються Інструкції з підготовки

бюджетних запитів. Для підготовки проекту Державного бюджету України

Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників

бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів у терміни,

визначені Міністерством фінансів України. Інструкції з підготовки бюджетних

запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких

зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі

підготовки бюджетних запитів (ст. 34 Бюджетного кодексу України) [18].

Наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2012 року № 687

затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів [66], яка визначає

механізм розрахунку показників проекту Державного бюджету України на

плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на

наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання,

розгляду та аналізу бюджетних запитів.

О.О. Дмитрик, досліджуючи міжнародні договори як джерела фінансового

права, пише про те, що міжнародні договори, які містять фінансово-правові

норми, є частиною фінансового законодавства, аналіз фінансово-правових норм (в

тому числі, ч. 3 ст. 4 Бюджетного кодексу України, де закріплено: якщо

міжнародним договором України, поданим на ратифікацію, встановлено інші

вимоги, ніж у відповідних нормах бюджетного законодавства України, вони

приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і

розглядаються одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким

такі положення передбачені) свідчить про той факт, що надання згоди на
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обов’язковість міжнародного договору та його втілення у внутрішнє

законодавство країни здійснюється двома різними актами парламенту. Така

вимога є вкрай необхідною у бюджетній сфері [52, с. 124–125, 129]. У чинному

нині Бюджетному кодексі України дещо видозмінена ця норма, але сутність її

залишилася аналогічною попередній. Отже, можна стверджувати, що фактично і

міжнародні договори, хоча і опосередковано, є складовою бюджетного

законодавства України. Але, мабуть, більш правильно буде вважати, що

складовими бюджетного законодавства України будуть саме ті закони – акти

парламенту, які прийматимуться на основі міжнародних договорів.

Рішенню про місцеві бюджети присвячено дисертаційне дослідження

О.Р. Гайки [35], в якому досить детально охарактеризовано, в контексті сучасного

розуміння ролі органів місцевого самоврядування, такий різновид актів

бюджетного законодавства, тому можна не зосереджувати на них уваги у цьому

дослідженні. Водночас, слід зазначити, що законодавцем надано територіальним

громадам широкі права у бюджетній сфері, в тому числі щодо встановлення у

Статутах територіальних громад засад формування бюджету за участю

громадськості; затвердження рішенням місцевих рад порядку використання

коштів за відповідною бюджетною програмою тощо. Тому рішення

територіальних громад, інших органів місцевого самоврядування, які стосуються

бюджетної сфери, є важливими актами бюджетного законодавства України.

Незважаючи на те, що більшість актів бюджетного законодавства

становлять підзаконні нормативно-правові акти, вони відіграють важливу роль у

формуванні бюджету і урегульовують значну групу бюджетних відносин,

розширюють положення бюджетних законів. Періодичність їх дії є свідченням

оновлення, зміни бюджетних відносин, що ними врегульовані. Слід погодитися з

Т. Подорожною [155, с. 33], яка зазначає, що інструктивний характер мають і такі

нормативні акти, як «порядок», «правила», «положення» тощо; загалом система

відомчих нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини, була і

залишається недостатньо впорядкованою.
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Законодавство зарубіжних країн, яке стосується бюджетних питань,

різноманітне. Доцільно запозичити досвід Канади (у провінції якої наявний Закон

про фінансову відповідальність і збалансованість бюджету), США (існують: Закон

про боротьбу з дефіцитом, Закон про відповідальність федеральних менеджерів у

фінансових питаннях, Закон про збалансований бюджет і контроль над

дефіцитом, Закон про бюджетну дисципліну), Нової Зеландії (Закон про

фіскальну відповідальність) щодо існування окремого нормативного акту, який

стосуватиметься особливостей збалансованості бюджету, засобів і способів

боротьби з дефіцитом та фінансової відповідальності за допущення

незбалансованості бюджету [5, с. 41].

Висновки до розділу 3

Дослідження основних складових бюджетного законодавства України –

Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону про Державний

бюджет України та інших нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини,

аналіз нормативно-правових актів зарубіжних країн, що стосуються бюджетної

сфери, дало змогу дійти низки висновків:

1. З-поміж актів бюджетного законодавства Конституції України

відводиться особливе місце, бо вона є Основним Законом держави, має загальний

характер. Усі інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і

належать до бюджетного законодавства, не повинні суперечити Конституції

України. Конституційні норми є нормами прямої дії, базовими для інших актів

бюджетного законодавства України, що приймаються на її основі, розвивають,

уточнюють, деталізують її положення.

2. У Конституції України: окреслено принципи побудови бюджетної

системи, бюджетний період; йдеться про те, що саме закони України мають

урегульовувати питання бюджетної системи та Державний бюджет України;

розмежовано повноваження державних органів та органів місцевого

самоврядування у бюджетній сфері та визначено повноваження Рахункової

палати; вказується на заборону проведення референдуму з питань бюджету.



176

Важливе значення мають і приписи про те, що виключно законом про Державний

бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні

потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків; регулярні звіти про доходи і

видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені та держава

прагне до збалансованості бюджету України. Конституційні норми, що

стосуються бюджетної сфери, слід поділити на дві групи: першу групу становлять

норми, які безпосередньо регулюють бюджетні відносини; другу – норми, що

слугують основою, базою для формування іншого бюджетного законодавства

України.

3. Аналіз конституцій зарубіжних країн свідчить про різний підхід їх

розробників до регулювання бюджетних відносин. У конституціях багатьох

зарубіжних країн наявні спеціальні глави, розділи, присвячені фінансам, які

мають різні назви і, відповідно, статті, що закріплюють основні питання

бюджетної сфери. По-різному висвітлюються у цих нормативних актах і

бюджетні питання: в одних приділяється увага бюджету як фінансовому плану і

вказуються його складові, в інших – бюджетному процесу, в третіх – діяльності

контрольного органу тощо. Різні найменування мають і бюджети, але у більшості

з них чітко вказуються їхні складові.

4. Враховуючи норми конституцій зарубіжних країн, Конституцій РСФРР

(1918 р.), УСРР (1929 р.), УРСР (1937 р., 1978 р.), доцільно у Конституції України

передбачити спеціальний розділ «Публічні фінанси», у якому окреслити основні

питання, що стосуватимуться управління публічними фінансами, податкової

системи, банківської системи. Щодо бюджетної сфери, то у Конституції України

має бути зазначено: «1. Бюджетна система України визначається виключно

законами України, складається з Державного бюджету України та місцевих

бюджетів, які є самостійними та мають бути збалансованими, обґрунтованими і

публічними. 2. До складу бюджету включаються всі надходження та витрати, що

здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади,

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

3. Державний бюджет України затверджується щорічно законом на період з
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1 січня до 31 грудня, а за особливих обставин (введення воєнного стану або

оголошення  надзвичайного стану в Україні) – на інший період та має містити

положення щодо забезпечення виконання Державного бюджету України протягом

бюджетного періоду. Виключно законом про Державний бюджет України

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і

цільове спрямування цих видатків. Звіти про доходи і видатки Державного

бюджету України мають бути оприлюднені. 4. Контроль за надходженням коштів

до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.

Висновки Рахункової палати за результатами експертизи проектів Державного

бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів,

міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, інших документів,

що стосуються питань державного бюджету, мають обов’язково враховуватися

при підготовці та прийнятті вказаних нормативно-правових актів». У Конституції

України доцільно більш чітко описати повноваження державних органів у

бюджетній сфері, основні принципи бюджетного процесу, в тому числі звернути

особливу увагу на своєчасність прийняття нормативного акту про бюджет, а

також окреслити види відповідальності за порушення термінів його складання,

розгляду, затвердження.

5. Розвиток бюджетних відносин, зміни у підходах до формування місцевих

бюджетів, децентралізація спонукали до внесення змін та доповнень до

Бюджетного кодексу України 2001 року, а в подальшому  і до прийняття нового

Бюджетного кодексу України у 2010 році, який суттєво відрізняється від

попереднього, відображає реалії сьогодення і сприятиме ефективності

бюджетного процесу, удосконаленню управління бюджетними коштами, розвитку

бюджетної системи загалом тощо. Аналіз праць представників теорії держави і

права, звернення до Великого тлумачного словника сучасної української мови

щодо трактування слів «поняття», «термін», нормативних актів України та

зарубіжних країн, у яких вони містяться, вказує на необхідність визначення у

Бюджетному кодексі України не термінів, а саме понять, тому до статті 2

запропоновано  внести відповідні зміни.
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6. Прийняття нового Бюджетного кодексу України у 2010 році не усунуло

всі проблеми понятійного апарату: у статті 2 невдало сформульовані такі

дефініції, як «бюджет», «бюджети місцевого самоврядування», «бюджетна

програма», «бюджетний процес», «бюджетна система України», «місцеві

бюджети», «місцевий фінансовий орган» тощо; потребує уточнення поняття

«зведений бюджет», що міститься у статті 6; статтю 2 доцільно доповнити

визначенням такого поняття, як «бюджетний період» тощо.

Запропоновано уточнити дефініції таких понять: бюджет – основний

фінансовий документ держави чи адміністративно-територіального утворення, що

передбачає доходи й видатки (порядок їх формування, розподілу і використання)

на бюджетний рік для виконання завдань і функцій держави або органів місцевого

самоврядування та затверджується відповідними представницькими органами

державної влади чи місцевого самоврядування (у формі закону чи рішення);

бюджетна програма – це документ, у якому передбачені заходи, що спрямовані на

досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та

реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до

покладених на нього функцій; зведений бюджет – це документ, який містить

показники бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування

економічного та соціального розвитку держави чи відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; бюджетний процес – це регламентована законодавством

України діяльність відповідних суб’єктів щодо складання проектів бюджетів,

розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення

про місцевий бюджет), виконання бюджетів, включаючи внесення змін до закону

про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), підготовки та

розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього, а також

контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній його стадії;

бюджети місцевого самоврядування – це основні фінансові документи

територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у

містах), об’єднаних територіальних громад, що затверджуються відповідними

суб’єктами в установленому законодавством порядку, і передбачають порядок
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формування, розподілу і використання коштів територіальних громад сіл, їх

об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), об’єднаних територіальних

громад, необхідних для виконання завдань і функцій місцевого самоврядування;

бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх

об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних

територіальних громад; місцеві бюджети – це основні фінансові документи

Автономної Республіки Крим, областей, районів та територіальних громад сіл, їх

об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), об’єднаних територіальних

громад, що затверджуються відповідними суб’єктами в установленому

законодавством порядку і передбачають порядок формування, розподілу і

використання коштів Автономної Республіки Крим, областей, районів та

територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у

містах), об’єднаних територіальних громад; місцевими бюджетами є бюджет

Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого

самоврядування; бюджетна система України – це сукупність бюджетів, які

формуються відповідно до чинного законодавства в Україні, з урахуванням

державного та адміністративно-територіального устрою; бюджетне асигнування –

це бюджетні кошти, що передбачені бюджетним розписом отримувачу чи

розпоряднику для виконання бюджетних зобов’язань у відповідному бюджетному

році; бюджетний період – це проміжок часу, з 1 січня кожного року і до 31 грудня

того ж року, протягом якого діє затверджений у встановленому порядку бюджет.

7. Незрозумілими є й інші норми Бюджетного кодексу України, які

стосуються питань контролю, тому вони потребують уточнення, що сприятиме

належній їх реалізації та подальшому тлумаченню у нормативних актах, які

визначають правовий статус контролюючих суб’єктів. У пункті 2 статті 19 слід

виключити слово «аудит» і словосполучення «оцінка ефективності використання

бюджетних коштів», бо вони охоплюються поняттям «контроль». Статтю 26

«Контроль і аудит у бюджетному процесі» доцільно помістити у главі 17, бо

контроль і аудит у статті 19 не визначені як окремі стадії бюджетного процесу, а

глава 4, у якій міститься ця стаття, має назву «Бюджетний процес і його
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учасники», про це свідчить і сам зміст статті 26, який не повною мірою

відображає її назву, бо у ній йдеться саме про контроль за дотриманням

бюджетного законодавства. Якщо і залишати таку статтю у вказаній главі 14, то

доцільно було б у ній вказати на суб’єктів, які здійснюють контроль і аудит,

деталізувати форми контролю (попередній, поточний, наступний).

8. Важливою складовою бюджетного законодавства є закон про Державний

бюджет України, що регулює особливі суспільні відносини – бюджетні,

приймається парламентом, має вищу юридичну силу. Цей закон є специфічним

нормативним актом, він не може вносити зміни і доповнення до інших

спеціальних законів. Такий закон, з одного боку, навряд чи можна назвати

досконалим, бо протягом його дії, а це бюджетний рік, до нього часто вносяться

зміни і доповнення, що вказує, у тому числі, і на недосконалість його норм,

ймовірність показників, що в ньому містяться. З іншого боку, необхідність

внесення до такого закону змін і доповнень зумовлюється економічними,

соціальними й іншими умовами. Закон про Державний бюджет України

відрізняється від інших законів ще й тим, що він має тимчасовий характер, термін

його дії обмежується часом – одним бюджетним роком. Хоча законодавством

України і передбачена спеціальна процедура проходження закону про Державний

бюджет України у Верховній Раді України, змін і доповнень до нього, але,

можливо, слід запровадити зарубіжний досвід і чітко прописати повноваження

комітетів у цьому процесі.

9. Міжнародні договори, хоча й опосередковано, є складовою бюджетного

законодавства України. Більш правильно буде вважати складовими бюджетного

законодавства України не міжнародні договори, а саме ті закони – акти

парламенту, які прийматимуться на їх основі. Незважаючи на те, що більшість

актів бюджетного законодавства України становлять підзаконні нормативно-

правові акти, вони відіграють важливу роль у формуванні бюджету й

урегульовують значну групу бюджетних відносин, розширюють положення

бюджетних законів. Періодичність їх дії є свідченням оновлення, зміни

бюджетних відносин, врегульованих ними. З огляду на проблеми зі схваленням
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Верховною Радою України Основних напрямів бюджетної політики на

відповідний бюджетний рік, необхідно пункт 3 статті 33 Бюджетного кодексу

України доповнити таким реченням: «Верховна Рада України приймає постанову

щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не

пізніше 1 червня року, що передує плановому». Пункт 6 статті 33 проекту закону

України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо правового

підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування варто

доповнити таким реченням: «Верховна Рада України приймає постанову щодо

Бюджетної декларації не пізніше 15 липня року, що передує плановому».

10. У зарубіжних країнах існують різноманітні нормативні акти з

бюджетних питань, які сприяють належній діяльності державних органів у

бюджетному процесі. Доцільно запозичити досвід Канади (у провінції якої

наявний Закон про фінансову відповідальність і збалансованість бюджету), США

(існують: Закон про боротьбу з дефіцитом, Закон про відповідальність

федеральних менеджерів у фінансових питаннях, Закон про збалансований

бюджет і контроль над дефіцитом, Закон про бюджетну дисципліну), Нової

Зеландії (Закон про фіскальну відповідальність) щодо існування окремого

нормативного акту, який стосуватиметься особливостей збалансованості

бюджету, засобів і способів боротьби з дефіцитом та фінансової відповідальності

за допущення незбалансованості бюджету.
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ВИСНОВКИ

У дисертації на основі аналізу нормативно-правових актів, теоретичного

осмислення наукових праць запропоновано нове вирішення наукового завдання,

що полягає у визначенні особливостей бюджетного законодавства на кожному

історичному етапі його становлення та розвитку, з’ясуванні змісту бюджетного

законодавства України та напрямів удосконалення його базових складових на

сучасному етапі, з урахуванням їх еволюції й позитивного досвіду зарубіжних

країн щодо регулювання бюджетних відносин. У результаті проведеного

дослідження, сформульовано висновки і пропозиції, які мають теоретичне і

практичне значення:

1. Виникнення бюджету та необхідність встановлення чітких правил його

складання, розгляду і затвердження з метою повного обліку всіх доходів і витрат

держави, задля її належного функціонування, виконання завдань і функцій та

здійснення контролю за рухом коштів зумовлює формування бюджетного

законодавства. Поява бюджету на початку XVII століття свідчить про те, що у цей

період бюджетне законодавство лише зароджується, воно репрезентоване

бюджетом, як документом, який не затверджувався та мав примітивний

інформаційний характер. У цей період не існувало правил, які б визначали його

форму й особливості формування. На початку XVIII століття бюджет, як

документ, мав дві складові – «Доходи» і «Витрати», але наявність у ньому

словосполучень «інші доходи», «різні витрати» свідчило про нормативну

невизначеність як з дохідною, так і з видатковою частинами.

2. У період зародження і становлення бюджетного законодавства (початок

XVII століття – до 1917 року) Україна перебувала у складі Росії і, відповідно,

власного законодавства у сфері бюджету не мала. Але наявність у Конституції

Пилипа Орлика норм, що стосувалися бюджетних питань, вказує на те, що вона

належала до бюджетного законодавства, хоча й не визначала форми бюджетних

документів, особливості їх розроблення та прийняття. Конституція Пилипа

Орлика – це акт матеріального бюджетного законодавства, який закладав
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конституційні основи регулювання бюджетних відносин. Бюджет (кошторис)

Запорізької Січі також умовно можна віднести до бюджетного законодавства

України цього періоду.

3. На початку XIX століття важливою складовою бюджетного

законодавства стає «План фінансів» М.М. Сперанського, на основі якого почали

видаватися відповідні документи, що регламентували порядок складання

Державного розпису доходів і видатків. Маніфест від 25 червня 1811 року, яким

затверджено Правила про складання, встановлення і виконання Державного

розпису – основний акт процесуального бюджетного законодавства

досліджуваного періоду, яким врегульовувався бюджетний процес на державному

рівні включно до бюджетної реформи 1862 року, що ознаменувалася прийняттям

оновленого документу – Правил про складання, розгляд, затвердження і

виконання Державного розпису і фінансових кошторисів міністерств і головних

управлінь. Із назви останнього документа зрозуміло, що він не лише

регламентував складання, розгляд, затвердження і виконання Державного

розпису, а й встановлював правила для формування фінансових кошторисів

міністерств і головних управлінь, а також основні засади контролю бюджету і

кошторисів.

Складовими бюджетного законодавства були і самі бюджети 1811, 1812,

1815, 1816, 1817, 1818, 1819 і 1820 років, які вже встановлювалися у

законодавчому порядку (вносилися Міністром фінансів на затвердження до

Державної Ради). Бюджети 1813 та 1814 років розглядалися не Державною Радою,

а таємним Комітетом фінансів, тому вони умовно є актами бюджетного

законодавства [4, с. 167].

4. На першому етапі становлення (зародження) бюджетного законодавства,

тобто з початку XVII століття до 1810 року, його у сучасному розумінні не

існувало, не було й документів, за якими складався, затверджувався та

виконувався бюджет, тобто було відсутнє процесуальне бюджетне законодавство,

але існував сам бюджет як акт матеріального бюджетного законодавства,

завданням якого було акумулювання інформації про доходи і витрати держави. Із
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1711 року до 1772 року розвиток бюджетного законодавства Російської імперії

зупинився, бо навіть декілька років не складалися Державні розписи, а з 1772

року до 1810 року воно розвивалося дуже повільно.

5. Протягом наступного, другого етапу, з 1810 року до 1862 року –

відбувається становлення бюджетного законодавства, активно формується

процесуальне бюджетне законодавство, основним завданням якого було чітке

окреслення порядку складання і виконання бюджету. У цей час сформувалися

основні принципи, покладені в основу сучасної бюджетної системи: щорічності

складання бюджету, прийняття його в особливому порядку у формі саме закону,

відповідності доходів видаткам, публічності. Документи, що регулювали

бюджетні відносини, у тому числі визначали повноваження відповідних суб’єктів

у бюджетному процесі, мали тоді різні назви: укази, маніфести, розпорядження та

ін. Це можна пояснити наявністю значної кількості державних органів чи установ,

що здійснювали управління, і відповідно, були наділені повноваженнями щодо їх

прийняття [4, с. 167–168].

6. На третьому етапі розвитку бюджетного законодавства (з 1862 року

(видання Правил 1862 року) і до 1917 року): сформувалося бюджетне

законодавство щодо форм кошторисів; зароджується місцеве бюджетне

законодавство, яке визначає порядок формування, розгляду і затвердження

місцевих бюджетів (кошторисів), а отже, і принцип поєднання інтересів держави і

місцевих громад (земств, общин тощо), а також такий принцип бюджетного

законодавства, як публічність; з виданням «Высочайше утвержденных основных

государственных законов Российской империи» (1906 р.), бюджетне

законодавство починає поділятися за юридичною силою на закони, з чітко

визначеним порядком їх формування, та підзаконні нормативні акти, в тому числі

постанови, інструкції, розпорядження тощо; вибудовується ієрархія нормативних

актів, що регулюють бюджетні відносини. Отже, бюджетне законодавство

набуває ознак системності. Завдання бюджетного законодавства – визначити

сутність бюджетної системи, яка була дворівневою, порядок складання, розгляду,

затвердження і виконання державного розпису, місцевих бюджетів і фінансових
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кошторисів міністерств та головних управлінь [4, с. 168]. Кодифікованим

нормативним актом, у якому були наявні і норми, що стосувалися бюджетних

питань, а отже, він належав до бюджетного законодавства до 1917 року, було

Зведення законів Російської імперії, в якому йшлося і про акти Державного

контролю, який після бюджетної реформи 1862 року став окремою складовою

державного управління, зі структурними підрозділами на місцях. Цей

контрольний орган видавав накази, розпорядження, якими затверджував

інструкції та інші документи, які й були актами бюджетного законодавства, так як

містили норми, що визначали порядок проведення контрольних дій. Враховуючи

важливий конституційний статус Рахункової палати нашої держави, прототипом

якої слід вважати Державний контроль, її акти мають бути складовими

бюджетного законодавства.

7. Четвертий етап розвитку бюджетного законодавства розпочався з видання

перших Декретів радянської влади у бюджетній сфері після революції 1917 року і

продовжувався до кінця 1922 року. Бюджетні відносини на території України у

цей період регулювалися як нормативними актами Російської Соціалістичної

Федеративної Радянської Республіки, так і Української Народної Республіки,

Української Соціалістичної Радянської Республіки. Бюджетне законодавство

цього періоду становили як загальні нормативні акти, які містили норми, що

регулювали бюджетні відносини поряд з іншими (наприклад, Декрет «Про Вищу

раду народного господарства», Конституція РСФРР 1918 року, І Універсал

Української Центральної Ради, ІV Універсал Української Центральної Ради,

Конституція Української Народної Республіки, Конституція Української

Соціалістичної Радянської Республіки), так і спеціальні, що стосувалися

винятково бюджетних відносин (наприклад, Правила складання, розгляду і

затвердження кошторисів на січень–червень 1918 року), також з’являються

індивідуальні нормативні акти, які переважно стосуються формування кошторисів

конкретних бюджетних установ (наприклад, націоналізованих і секвестрованих

підприємств; націоналізованих підприємств).
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Бюджетне законодавство на четвертому етапі розвитку (як матеріальні його

норми, так і процесуальні) було динамічним (про це свідчить затвердження

піврічних бюджетів); нестабільним, бо нормативні акти, що стосувалися бюджету

(у тому числі загальнодержавний і місцеві бюджети), бюджетного процесу

приймалися на певний період (наприклад, Правила складання, розгляду і

затвердження кошторисів на січень–червень 1918 року), тобто мали чітко

визначені часові межі дії; не відповідало такому принципу, як оперативність, так

як певні нормативні акти, якими вносилися зміни до чинних документів,

приймалися майже після закінчення дії останніх (наприклад, Декрет Ради

народних комісарів «Про бюджет на липень–грудень 1918 року» від 3 грудня 1918

року вносив зміни до Тимчасових правил про складання, розгляд, затвердження і

виконання кошторисів державних установ і загального розпису державних

доходів і видатків Російської Республіки на липень–грудень 1918 року, у частині

дії кредитів, які були затверджені у кошторисах і розписі на липень–грудень 1918

року). Отже, наявна обмеженість дії в часі як матеріального, так і процесуального

бюджетного законодавства, яке поділялося на загальнодержавне, республіканське

(державне) і місцеве [4, с. 168].

Конституція РСФРР 1918 року, Конституція УНР 1918 року, Конституція

УСРР 1919 року були важливими складовими бюджетного законодавства. Із

змісту норм Конституції РСФРР 1918 року (п. 86) слідує, що місцеві ради мали

складати піврічні і річні кошториси доходів і витрат щодо загальнодержавного

бюджету, однак термін, на який він мав складатися, не визначався – це і сприяло

формуванню у подальшому саме піврічних загальнодержавних бюджетів. На

відміну від Конституції РСФРР, Конституцією УНР 1918 та Конституцією УСРР

1919 року закріплюється принцип щорічності бюджету. Державні бюджети УНР

та УСРР були актами бюджетного законодавства. Але прийняття Російською

Республікою піврічних бюджетів і нормативних актів, що регулювали їх

прийняття, вплинуло і на формування бюджетів УНР та УСРР.

У 1921 році у бюджетному законодавстві вперше на державному рівні

закріплюється Декретом ВЦВК «Про заходи з впорядкування фінансового
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господарства» від 10 жовтня 1921 року принцип імперативності норм, що означає

обов’язковість виконання правил, встановлених щодо складання кошторисів та

здійснення видатків і застосування заходів впливу за їх порушення чи

невиконання.

8. Новий етап у розвитку бюджетного законодавства, п’ятий, розпочався з

1922 року (укладення Договору про утворення СРСР від 30.12.1922 року) і

продовжувався до проголошення незалежності України. Договір про утворення

СРСР від 30 грудня 1922 року був важливим нормативним актом, що стосувався,

у тому числі, й бюджетної сфери. Він дав поштовх для оновлення відповідного

законодавства союзної держави і союзних республік, в тому числі і Конституцій.

Найменш урегульованим у 1922 році залишалося питання формування місцевих

бюджетів. Відсутність загальносоюзного (загальнодержавного) нормативного

акту, який би стосувався місцевих фінансів, спонукала союзні республіки, в тому

числі і УСРР, до окреслення в республіканських актах бюджетного законодавства

особливостей річних кошторисів місцевих доходів і видатків, а також порядку їх

складання, розгляду й затвердження. До середини XX століття сформувалося

спеціальне, загальносоюзне бюджетне законодавство щодо місцевих фінансів, на

підставі якого 24 листопада 1926 року постановою четвертої сесії ВУЦВК

приймається «Устава про місцеві фінанси УСРР» – акт республіканського

бюджетного законодавства.

У період існування СРСР, на територію України поширювалося бюджетне

законодавство як СРСР, так і УСРР (пізніше – УРСР). Останнє приймалося,

переважно, після врегулювання відповідних відносин загальносоюзним.

Нестабільними були не лише спеціальні нормативні акти бюджетного

законодавства, а й загальні, які визначали конституційні основи бюджетних

відносин. За період існування СРСР було прийнято три Конституції – 1924, 1936

та 1977 років, що окреслювали основні питання, які стосувалися бюджетної

сфери, містили матеріальні норми, але не визначали порядку складання, розгляду,

затвердження і виконання бюджетів як СРСР, так і УСРР, УРСР. Їх положення

конкретизувалися в інших актах бюджетного законодавства – як
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загальносоюзних, так і республіканських. На розвиток конституційних норм

СРСР приймалися: Конституція УСРР 15 травня 1929 року (був наявний розділ

«Про бюджет Української СРР», зміст якого підтверджував значущість

бюджетного законодавства СРСР і те, що бюджетне законодавство УСРР не

повинно йому суперечити); Конституція УРСР 30 січня 1937 року (містила

окремий розділ 8 «Бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки», у

якому закріплювався принцип публічності Державного бюджету УРСР та звіту

про його виконання); Конституція УРСР 20 квітня 1978 року (на відміну від

попереднього Основного Закону, норма про необхідність публікації державного

бюджету містилася не у спеціальному розділі, що стосувався бюджету, а у розділі,

який визначав повноваження Верховної Ради УРСР, де йшлося про публікацію

всіх законів).

Важливим актом спеціального бюджетного законодавства, що визначав

порядок складання, розгляду, затвердження і виконання єдиного державного

бюджету СРСР, детально регламентував порядок виконання бюджетів тощо, була

постанова «Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, що входять до

його складу» від 29 жовтня 1924 року. 25 травня 1927 року приймається нове

Положення про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, що мало

важливе значення для розвитку спеціального матеріального і процесуального

бюджетного законодавства УСРР, гарантуючи самостійність у складанні власного

бюджету і діяло до прийняття 30 жовтня 1959 року Закону СРСР «Про бюджетні

права Союзу і союзних республік». Союзні республіки мали право формувати

власну нормативну базу у сфері бюджету, у тому числі й видавати документи, що

стосувалися бюджетних прав автономних республік і місцевих рад. Враховуючи

необхідність визначення процесу формування Державного бюджету і місцевих

бюджетів УРСР, 30 червня1960 року було прийнято Закон УРСР «Про бюджетні

права Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих».

Спеціальні нормативні акти, що стосувалися бюджетних питань у період

СРСР, переважно приймалися у 1922–1932 роках і були чинними до 50–60-х

років XX століття, окремі застарілі норми оновлювалися, але дуже повільно. Із
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прийняттям у 1959 році Закону про бюджетні права Союзу РСР і союзних

республік, який діяв понад 25 років, втратили чинність інші спеціальні акти

бюджетного законодавства, відбулася його систематизація.

Бюджетне законодавство періоду СРСР складалося з конституцій, інших

законів, підзаконних нормативних актів, законів про державний бюджет СРСР і

УСРР, у подальшому УРСР, рішень про місцеві бюджети; поділялося на

загальносоюзне (загальнодержавне), республіканське (державне), місцеве та

загальне і спеціальне; характеризувалося такими ознаками, як цілісність, так як

була вибудувана чітка система нормативних актів, що стосувалися бюджетної

сфери і містили як матеріальні, так і процесуальні норми (законодавство УСРР,

УРСР не повинно було суперечити законодавству СРСР і приймалося на його

основі) та динамічність, бо часто змінювалися навіть основні нормативні акти;

формувалося за принципами публічності, пріоритету загальносоюзного

(загальнодержавного) законодавства над республіканським (державним); мало

такі завдання, як визначення особливостей бюджетного устрою і бюджетного

процесу, повноважень СРСР і союзних республік у бюджетній сфері. Принципи

публічності та єдності правової бази СРСР і союзних республік у регулюванні

бюджетних відносин можна віднести до принципів, на яких будувалося бюджетне

законодавство у період існування СРСР. Його дія в просторі поширювалася на

всю територію СРСР та на  територію союзної республіки, якщо нормативні акти

видавалися її державними органами, наприклад УСРР (УРСР).

9. Період з моменту проголошення незалежності України і до прийняття

Бюджетного кодексу України 2001 року – шостий етап у розвитку бюджетного

законодавства України, основними завданнями якого були: нормативне

врегулювання бюджетного процесу, тобто створення процесуальних норм,

забезпечення наповнення бюджету, обмеження бюджетних видатків та

ефективність використання бюджетних коштів.

Першим загальним актом бюджетного законодавства України, як

незалежної держави, була Декларація про державний суверенітет України, але

зміст окремих її норм щодо бюджетних питань був незрозумілим. Хоч у ній і
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закріплювалася норма про існування Державного бюджету та місцевих бюджетів,

які були актами бюджетного законодавства, але не визначалися джерела

формування Державного бюджету. Бюджетне законодавство, починаючи з

моменту проголошення незалежності України і до 2001 року, складалося із

Конституції України, Закону України «Про бюджетну систему України» (втратив

чинність після прийняття у 2001 році Бюджетного кодексу України), Закону про

республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік (а з 1992 року – законів

про Державний бюджет України на відповідний рік) та рішень про місцеві

бюджети (з 1995 року – і рішень про республіканський бюджет АРК) та

підзаконних нормативних актів, що видавалися Верховною Радою України,

Кабінетом Міністрів України, Президентом України, Міністерством фінансів

України, органами АРК, місцевими державними адміністраціями, органами

місцевого самоврядування.

10. Із прийняттям Бюджетного кодексу України у 2001 році (сьомий етап

розвитку бюджетного законодавства), бюджетне законодавство стало

кодифікованим, набуло завершеного характеру, отже, його характерною ознакою

є цілісність, а склад вперше чітко визначався в статті 4 цього нормативного акту.

Набули розвитку і принципи бюджетного законодавства: поєднання інтересів

держави і місцевого самоврядування, єдності правової бази, імперативності (які

можна виділити із аналізу норм Закону України «Про бюджетну систему

України» та Бюджетного кодексу України); пріоритету норм Бюджетного кодексу

України, Конституції України і закону про Державний бюджет України,

публічності та інші (що опосередковано відображені у Бюджетному кодексі

України) [4, с. 171]. Перший Бюджетний кодекс України був недосконалим, до

нього вносилися зміни і доповнення, які не завжди були обґрунтованими,

своєчасними та доцільними: у 2003 році було доповнено статтю 22, в тому числі

розширено коло головних розпорядників бюджетних коштів; сформульовано

дефініцію «оборотна касова готівка» у статті 14-1 (яку у Бюджетному кодексі

2010 року змінено на «оборотний залишок бюджетних коштів»); пункт 20 статті

87 доповнено словами «державне фінансування політичних партій» (у 2008 році
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ця норма була з нього виключена, але знову повернута у 2015 році); у 2004 році

були зміни, що стосувалися фінансування місцевої поліції, які були скасовані у

2008 році, і знову закріплені у 2014 році; зміни у 2006 та 2007 роках вносилися у

зв’язку з прийняттям Державного бюджету України на відповідні роки тощо.

11. Визначення поняття «бюджетне законодавство» не містять нормативно-

правові акти, його формулюють лише окремі вчені, хоча цей термін

застосовується в усіх підручниках і посібниках з фінансового та бюджетного

права, Бюджетному кодексі України. Аналіз літературних джерел, у тому числі

нормативних актів, допоміг сформулювати визначення поняття «бюджетне

законодавство» (як сукупності нормативно-правових положень, що містяться у

Конституції України, Бюджетному кодексі України, законі про Державний

бюджет України, інших законах, нормативно-правових актах Президента України,

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, актах

Рахункової палати, рішеннях про місцевий бюджет, інших рішеннях місцевих рад,

рішеннях органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, що регулюють

бюджетні відносини), яке пропонується закріпити у пункті 1 статті 2 Бюджетного

кодексу України, задля обмеження впливу політики на його формування.

12. На сьомому етапі розвитку бюджетного законодавства, який розпочався

з 2001 року і продовжується досі, на бюджетне законодавство України

покладаються такі завдання: чітко визначати сутність бюджетної системи,

особливості бюджетного процесу та міжбюджетних відносин, забезпечити

стабільність бюджетів, гнучко відображати всі зміни, що відбуваються у

бюджетній сфері держави, які доцільно закріпити у Бюджетному кодексі України.

Бюджетному законодавству України властиві такі ознаки, як системність (чітко

визначено ієрархію нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини,

відображають особливості бюджетної політики держави), цілісність (бюджетне

законодавство – єдина, впорядкована організаційно-функціональна система

нормативних актів, що узгоджені між собою, яка має завершений вигляд),

динамічність (наявність нормативних актів, які щорічно змінюються; постійний
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розвиток бюджетного законодавства під впливом політики). Аналіз законодавства

України, зарубіжних країн дав змогу окреслити принципи бюджетного

законодавства України: публічності; оперативності; імперативності норм;

поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування; невтручання державних

органів у бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування; стабільності;

однакового підходу до бюджетних установ; єдності правової бази при

регулюванні бюджетних відносин; пріоритету Бюджетного кодексу України перед

іншими нормативно-правовими актами, обмеження на зміст закону про

Державний бюджет України, які слід визначити у Бюджетному кодексі України

задля попередження політичних конфліктів у бюджетній сфері.

13. Аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, у яких йдеться

про систему законодавства, систему фінансового законодавства, систему

бюджетного законодавства дав підстави сформулювати визначення поняття

«система бюджетного законодавства» як сукупності нормативно-правових актів,

що регулюють бюджетні відносини. Структура бюджетного законодавства

України є дворівневою, її становлять загальнодержавне бюджетне законодавство і

місцеве бюджетне законодавство.

14. Склад бюджетного законодавства України у широкому розумінні

визначений у статті 4 Бюджетного кодексу України. Хоч перелік актів

бюджетного законодавства, які містить Бюджетний кодекс України, не є

вичерпним, але, на жаль, у ньому не йдеться про таку складову бюджетного

законодавства, як укази Президента України, які стосуються бюджетної сфери,

приймаються на підставі законів і на виконання Бюджетного кодексу України,

вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Отже, до

статті 4 слід внести доповнення. Враховуючи законодавство зарубіжних країн,

норму, що була наявна у Бюджетному кодексі України 2001 року (передбачала

існування нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини в Україні, тобто

вказувала на існування бюджетного законодавства у широкому розумінні),

необхідність розмежування широкого й вузького розуміння бюджетного

законодавства, доцільно у статті 4 Бюджетного кодексу України, що визначає
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складові бюджетного законодавства, перерахувати види нормативних актів, які

слід вважати винятково бюджетними, та доповнити цей нормативний акт новою

статтею, яка окреслюватиме нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні

відносини, тобто зазначити ті нормативні акти, які мають загальний характер і у

тому числі стосуються бюджетної сфери.

15. Бюджетне законодавство України, залежно від особливостей

регулювання бюджетних відносин, поділяється на загальне, спеціальне,

індивідуальне; залежно від специфіки бюджетної системи (або території, на яку

поширюється дія норм) – на загальнодержавне і місцеве; залежно від строку дії –

на постійне, періодичне; залежно від походження – на основне та похідне;

залежно від змісту норм, що його становлять – на матеріальне, процесуальне,

комплексне. Враховуючи позицію М.П. Кучерявенка щодо диференціації

законодавчих актів, які лежать в основі податкового законодавства, акти

бюджетного законодавства доцільно поділяти на: загальні небюджетні нормативні

акти; загальні бюджетні нормативні акти; спеціальні бюджетні нормативно-

правові акти.

16. Акти бюджетного законодавства, визначені у статті 4 Бюджетного

кодексу України, мають часові, просторові та суб’єктні межі дії, але, на відміну

від законодавства зарубіжних країн, нормативно-правових актів нашої держави,

наприклад, Митного кодексу України, Бюджетний кодекс України не встановлює

межі їхньої дії, що ускладнює застосування норм. Тому запропоновано доповнити

Бюджетний кодекс України окремою загальною статтею, у якій визначити

терміни набуття чинності нормативно-правовими актами, що регулюють

бюджетні відносини, особливості їх дії в часі, зворотної дії та, відповідно,

виключити пункт 3 зі статті 118. Загальнодержавні акти бюджетного

законодавства поширюють свою дію на всю територію України, а місцеві – на

територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Акти бюджетного

законодавства поширюються на всіх учасників бюджетних правовідносин або

лише на тих, яким вони безпосередньо адресовані.
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17. Конституція України входить до складу бюджетного законодавства,

містить загальні матеріальні норми прямої дії, що стосуються бюджетної сфери. В

Основному Законі опосередковано знайшли відображення основні принципи

бюджетного законодавства – публічності, стабільності. Конституційні норми, що

регулюють відносини в бюджетній сфері, слід поділити на дві групи: першу з них

становлять норми, що безпосередньо регулюють бюджетні відносини; другу –

норми, що слугують основою для інших актів бюджетного законодавства

України. Враховуючи зарубіжний досвід закріплення у конституціях питань, що

стосуються бюджетної сфери, та історичний досвід розвитку конституційних

актів РСФРР (1918 р.), УСРР (1919 р., 1929 р.), УРСР (1937 р., 1978 р.), доцільно у

Конституції України передбачити спеціальний розділ «Публічні фінанси», у

якому зосередити всі норми, що стосуються бюджетної сфери, чітко описати

повноваження державних органів, основні принципи бюджетного процесу, в тому

числі, звернути особливу увагу на своєчасність прийняття нормативного акту про

бюджет, а також окреслити види відповідальності за порушення термінів його

складання, розгляду, затвердження.

18. Прийняття у 2010 році нового Бюджетного кодексу України не усунуло

всіх проблем із понятійним апаратом цього нормативного акту. Аналіз

зарубіжного законодавства, нормативно-правових актів України, праць учених

свідчить про необхідність визначення у Бюджетному кодексі України не термінів,

а саме понять, тому до статті 2 запропоновано внести відповідні зміни. Окрім

цього, запропоновано у Бюджетному кодексі України уточнити визначення низки

понять (бюджет, бюджети місцевого самоврядування, місцеві бюджети, бюджетна

програма, бюджетний процес, бюджетна система України, бюджетне асигнування

(ст. 2), зведений бюджет (ст. 6) та доповнити статтю 2 визначенням поняття

«бюджетний період», дефініції яких сформульовані автором.

19. У пункті 2 статті 19 Бюджетного кодексу України слід виключити слово

«аудит» і словосполучення «оцінка ефективності використання бюджетних

коштів», бо вони охоплюються поняттям «контроль». Статтю 26 «Контроль і

аудит у бюджетному процесі» варто або помістити у главі 17, так як контроль і



195

аудит у статті 19 не визначені як окремі стадії бюджетного процесу, а глава 14, у

якій поміщено таку статтю, має назву «Бюджетний процес і його учасники», про

це свідчить і сам зміст статті 26, який не повною мірою відображає її назву, або

залишити у вказаній главі 4 та окреслити в ній суб’єктів, які здійснюють контроль

і аудит, деталізувати форми контролю.

20. Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу України, складовими

бюджетного законодавства є закон про Державний бюджет України, інші

нормативно-правові акти, які приймаються на підставі та на виконання

Бюджетного кодексу України, не повинні йому суперечити. Специфічним

нормативним актом, що має тимчасовий характер, є закон про Державний бюджет

України, який не може вносити зміни і доповнення до інших спеціальних законів,

містить певні показники, що можуть змінюватися протягом його дії. Враховуючи

його важливий характер і необхідність своєчасного прийняття та внесення змін і

доповнень, доцільно у статті 39 Бюджетного кодексу України деталізувати

повноваження комітетів під час проходження закону про Державний бюджет

України у Верховній Раді України, внесення змін і доповнень до нього.

Складовими бюджетного законодавства України є закони – акти Парламенту, які

приймаються на основі міжнародних договорів. Враховуючи проблеми зі

схваленням Верховною Радою України Основних напрямів бюджетної політики

на відповідний бюджетний рік, необхідно у статті 33 Бюджетного кодексу

України вказати термін прийняття Парламентом постанови з цього питання.

Проект закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо

правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного

планування теж не містить терміну прийняття Парламентом Бюджетної

декларації, тому його пункт 6 статті 33 варто доповнити таким реченням:

«Верховна Рада України приймає постанову щодо Бюджетної декларації не

пізніше 15 липня року, що передує плановому».

21. Складовими бюджетного законодавства зарубіжних країн є нормативно-

правові акти, які стосуються фінансової відповідальності у бюджетному процесі

чи бюджетної дисципліни, збалансованості бюджету, боротьби з дефіцитом
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бюджету чи контролю над дефіцитом тощо. Доцільно запозичити досвід Канади,

США, Нової Зеландії і прийняти нормативний акт, який передбачатиме

особливості збалансованості бюджету, засоби і способи боротьби з дефіцитом та

відповідальність за допущення незбалансованості бюджету, у тому числі

учасників бюджетного процесу.

22. Підвищенню ефективності застосування актів бюджетного

законодавства України, з урахуванням історичного досвіду їх становлення та

розвитку, сприятиме удосконалення чинних нормативно-правових актів, які нині є

його складовими, в тому числі:

– Конституції України (включити окрему статтю такого змісту:

«1. Бюджетна система України визначається виключно законами України,

складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, які є

самостійними, та мають бути збалансованими, обґрунтованими і публічними.

2. До складу бюджету включаються всі надходження та витрати, що

здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади,

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

3. Державний бюджет України затверджується щорічно законом на період з

1 січня до 31 грудня, а за особливих обставин (введення воєнного стану або

оголошення  надзвичайного стану в Україні) – на інший період та має містити

положення щодо забезпечення виконання Державного бюджету України протягом

бюджетного періоду. Виключно законом про Державний бюджет України

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і

цільове спрямування. Звіти про доходи і видатки Державного бюджету України

мають бути оприлюднені. 4. Контроль за надходженням коштів до Державного

бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Висновки

Рахункової палати за результатами експертизи проектів Державного бюджету

України, а також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних

договорів України, загальнодержавних програм, інших документів, що

стосуються питань державного бюджету, мають обов’язково враховуватися у

процесі підготовки та прийняття вказаних нормативно-правових актів»;
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– Бюджетного кодексу України (преамбулу викласти у такій редакції:

«Бюджетним кодексом України визначаються правові основи функціонування

бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і

міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного

законодавства»; у назві статті 2 слово «термінів» замінити на слово «понять», у

першому реченні пункту 1 цієї статті слово «терміни» замінити на слово

«поняття»; пункт 1 статті 4 доповнити підпунктом 9 такого змісту: «актів

Рахункової палати, що регулюють здійснення державного зовнішнього

фінансового контролю (аудиту)»; пункт 1 статті 4 доповнити підпунктом 10

такого змісту: «указів Президента України, що приймаються на підставі законів і

на виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України»; доповнити статтею 51 «Дія актів

бюджетного законодавства України в часі» такого змісту: «1. Закон про

Державний бюджет України підлягає офіційному опублікуванню не пізніше п’яти

днів після його підписання в установленому порядку. Рішення про місцевий

бюджет підлягає офіційному опублікуванню не пізніше 10 днів після його

затвердження відповідною радою у встановленому порядку. 2. Закон про

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) вступає в силу з

1 січня і діє до 31 грудня фінансового року, якщо інше не передбачено цим

Кодексом і (або) законом про Державний бюджет України (рішенням про

місцевий бюджет). 3. Закони України або окремі їх положення, які впливають на

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують

витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому,

вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 цього

Кодексу, набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не

передбачено самим законом, але не раніше дня опублікування. 4. Нормативно-

правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних

органів виконавчої влади, рішення органів влади Автономної Республіки Крим,

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що
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регулюють бюджетні правовідносини, підлягають державній реєстрації та

офіційному опублікуванню, і лише після цього направляються для виконання. У

разі порушення зазначених вимог, нормативно-правові акти вважаються такими,

що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. 5. Акти бюджетного

законодавства втрачають чинність у випадку прямої їх відміни, спливу терміну,

на який приймався відповідний документ, внаслідок відміни (скасування) цього

акту іншим спеціальним актом, що регулює такі бюджетні відносини. 6. Акти

бюджетного законодавства, якими усувається або пом’якшується відповідальність

за порушення бюджетного законодавства, що визначені у Бюджетному кодексі

України, мають зворотну силу. Норми актів бюджетного законодавства, які

встановлюють або посилюють відповідальність за бюджетні правопорушення,

зворотної дії в часі не мають» та, відповідно, норму статті 118 про те, що «не

допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного

законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені й

усунені порушення бюджетного законодавства» виключити; у пункті 2 статті 19

виключити слово «аудит» і словосполучення «оцінка ефективності використання

бюджетних коштів»; пункт 3 статті 33 доповнити таким реченням: «Верховна

Рада України приймає постанову щодо Основних напрямів бюджетної політики

на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня року, що передує

плановому»; пункт 203 статті 87 викласти у такій редакції: «державну підтримку

політичних партій»).
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Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996

р., № 30, ст. 141) такі зміни: 1. Доповнити статтею такого змісту: «1. Бюджетна

система України визначається виключно законами України, складається з

Державного бюджету України та місцевих бюджетів, які є самостійними, та

мають бути збалансованими, обґрунтованими і публічними. 2. До складу бюджету

включаються всі надходження та витрати, що здійснюються відповідно до

нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. 3. Державний бюджет

України затверджується щорічно законом на період з 1 січня до 31 грудня, а за

особливих обставин (введення воєнного стану або оголошення  надзвичайного

стану в Україні) – на інший період та має містити положення щодо забезпечення

виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які

видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих

видатків. Звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути

оприлюднені. 4. Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету

України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Висновки Рахункової

палати за результатами експертизи проектів Державного бюджету України, а

також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів

України, загальнодержавних програм, інших документів, що стосуються питань

державного бюджету, мають обов’язково враховуватися у процесі підготовки та

прийняття вказаних нормативно-правових актів».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України
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проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради

України, 2010 р., № 50–51, ст. 572) такі зміни:

1) преамбулу  викласти у такій редакції:

«Бюджетним кодексом України визначаються правові основи

функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного

процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного

законодавства»;

2) у назві статті 2 слово «термінів» замінити на слово «понять»;

3) у першому реченні пункту 1 статті 2 слово «терміни» замінити на слово

«поняття»;

4) доповнити пункт 1 статті 2 підпунктом 61 такого змісту:

«бюджетне законодавство – сукупність нормативно-правових положень, що

містяться у Конституції України, Бюджетному кодексі України, законі про

Державний бюджет України, інших законах, нормативно-правових актах

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої

влади, актах Рахункової палати, рішеннях про місцевий бюджет, інших рішеннях

місцевих рад, рішеннях органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих

державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, що

регулюють бюджетні відносини»;

5) доповнити пункт 1 статті 4 підпунктами такого змісту:

«9) актів Рахункової палати, що регулюють здійснення державного

зовнішнього фінансового контролю (аудиту)»;

«10) указів Президента України, що приймаються на підставі законів і на

виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради

національної безпеки і оборони України»;
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6) доповнити статтею 51 «Дія актів бюджетного законодавства України в

часі» такого змісту:

«1. Закон про Державний бюджет України підлягає офіційному

опублікуванню не пізніше п’яти днів після його підписання в установленому

порядку. Рішення про місцевий бюджет підлягає офіційному опублікуванню не

пізніше 10 днів після його затвердження відповідною радою в установленому

порядку. 2. Закон про Державний бюджет України (рішення про місцевий

бюджет) вступає в силу з 1 січня і діє до 31 грудня фінансового року, якщо інше

не передбачено цим Кодексом і (або) законом  про Державний бюджет України

(рішенням про місцевий бюджет). 3. Закони України або окремі їх положення, які

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує

плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за

плановим. Інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею

1 цього Кодексу, набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо

інше не передбачено самим законом, але не раніше дня опублікування. 4.

Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України,

центральних органів виконавчої влади, рішення органів влади Автономної

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого

самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, підлягають державній

реєстрації та офіційному опублікуванню, і лише після цього направляються для

виконання. У разі порушення зазначених вимог, нормативно-правові акти

вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. 5.

Акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадку прямої їх відміни,

спливу терміну, на який приймався відповідний документ, внаслідок відміни

(скасування) цього акту іншим спеціальним актом, що регулює такі бюджетні

відносини. 6. Акти бюджетного законодавства, якими усувається або

пом’якшується відповідальність за порушення бюджетного законодавства, що

визначені у Бюджетному кодексі України, мають зворотну силу. Норми актів



230

бюджетного законодавства, які встановлюють або посилюють відповідальність за

бюджетні правопорушення, зворотної дії в часі не мають»;

7) із статті 118 виключити норму:

«не допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного

законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені й

усунені порушення бюджетного законодавства»;

8) у пункті 2 статті 19 виключити слово «аудит» і словосполучення «оцінка

ефективності використання бюджетних коштів»;

9) пункт 3 статті 33 доповнити таким реченням:

«Верховна Рада України приймає постанову щодо Основних напрямів

бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня року,

що передує плановому»;

10) пункт 203 статті 87 викласти у такій редакції:

«державну підтримку політичних партій».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування

цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами й іншими

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у

відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України


