Звіт про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в
органах Державної казначейської служби України»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309 «Про
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах
Державної казначейської служби України» (далі – наказ).
2. Назва виконавця заходів
Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Наказ розроблено з метою забезпечення здійснення контролю органами
Казначейства під час взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками і
одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на
казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання
бюджетних коштів та управління бюджетними коштами.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Червень 2022 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Періодичне відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом
збору та аналізу пропозицій і зауважень суб’єктів господарювання, а також
відомостей щодо кількості одержувачів бюджетних коштів, які уповноважені
розпорядниками бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
бюджетними програмами, отримують на їх виконання бюджетні кошти та
складають і подають звітність.
7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалась

Наказ розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у
мережі Інтернет, а також включено до системи «ЛІГА:ЗАКОН».
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Під час періодичного відстеження результативності наказу пропозицій та
зауважень від суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів) не
надходило.
Відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом порівняння
кількості суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів), на яких
поширюється дія наказу, за результатами повторного та періодичного
відстеження.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
У результаті реалізації наказу:
- надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних з дією акта, немає, тому що положення наказу не
передбачають таких надходжень;
- кількість суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів), на
яких поширюється дія наказу, становить понад 22,8 тис. та в порівнянні з
періодом повторного відстеження результативності акту збільшилась на
0,9 тисячі;
- обсяг коштів та часу, які витрачаються суб'єктами господарювання
(одержувачами бюджетних коштів) на виконання вимог регуляторного акта, не
змінився, оскільки виконання вимог акта не потребує додаткових фінансових та
часових витрат;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання (одержувачів
бюджетних коштів) з основними положеннями акта високий: наказ розміщений
на офіційному вебсайті Мінфіну, офіційному вебпорталі Верховної Ради України
в розділі «Законодавство», правовому порталі України «ЛІГА:ЗАКОН»,
опублікований в українському інформаційному бюлетені «Офіційний вісник
України» № 24 від 06.04.2012.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
За
результатами
періодичного
відстеження
результативності
регуляторного акта – наказу Мінфіну від 02 березня 2012 року № 309 «Про
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах
Державної казначейської служби України» можна зробити висновок про те, що
реалізація цього наказу дозволила досягти визначених цілей державної політики
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зокрема,
встановлення загальних процедур з реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в органах Казначейства.
Водночас, з метою удосконалення процедур з реєстрації та обліку
бюджетних зобов’язань, а також узгодження положень Порядку реєстрації та
обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
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бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України із
законодавством України внесено зміни в частині: застосовування системи
дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» у процесі
реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів, а також визначення процедур реєстрації бюджетних
(фінансових) зобов’язань в електронному вигляді (наказ Мінфіну від 27.03.2013
№431); визначення процедури реєстрації та обліку бюджетних (фінансових)
зобов’язань та їх відображення у звітності, зокрема, за бюджетними програмами
загального фонду бюджету, обсяг бюджетної кредиторської заборгованості за
якими перевищує бюджетні призначення, встановлені законом про державний
бюджет на поточний бюджетний період (наказ Мінфіну від 09.10.2013 №866);
доповнення процедурами реєстрації та обліку бюджетних (фінансових)
зобов’язань в електронній формі, а також здійснення повноважень органами
Казначейства, передбачених законодавством у сфері закупівель (наказ Мінфіну
від 22.12.2015 №1161); уточнення терміну подання документів розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів для реєстрації бюджетних зобов’язань, за
якими застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг, з
урахуванням наявності в обліку кошторису (плану використання бюджетних
коштів) (наказ Мінфіну від 20.02.2016 № 1114); відображення в Реєстрі
бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
унікального ідентифікатора закупівлі з метою забезпечення взаємодії між
електронною системою закупівель та інформаційною системою Казначейства
(наказ Мінфіну від 27.03.2019 № 123).
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