
 

 

Вінницька обласна державна адміністрація 

Колегія управління культури і мистецтв 

 

П О С Т А Н О В А 

                                                                                                      
від 25 квітня 2018 р.                                                                      № 2/3 

 
 

Про організацію планування  

бюджетних запитів закладами 

культури і мистецтв  

обласного підпорядкування 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника відділу 

бухгалтерського обліку та планування управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації Красилюк Г.Ф. про організацію планування бюджетних 

запитів закладами культури і мистецтв обласного підпорядкування, колегія 

відзначає. 

Бюджетний запит це документ, підготовлений головним розпорядником 

бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями 

щодо обсягу бюджетних коштів необхідних для його діяльності, який 

складається за програмно-цільовим методом, відповідно інструкції, 

затвердженої наказом Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації. 

Форми розрахунків, порядок та методика їх вкладання щорічно 

визначаються Міністерством фінансів України.  

Обов’язковими вимогами при складанні бюджетного запиту є 

першочергове забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з 

нарахуваннями, виплату стипендії, а також на господарське утримання 

установ. Під час визначення видатків у проектах бюджетів установ повинен 

забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей.  

Бюджетні кошти згідно бюджетних запитів, повинні використовуватися 

тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними 

асигнуваннями. Положеннями статті 119 Бюджетного кодексу України 

визначено, що нецільовим використанням бюджетних коштів є витрачання їх 

на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим Законом 

про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, 

бюджетним асигнуванням, напрямам використання бюджетних коштів тощо.  

Проаналізувавши подані первинні бюджетні запити закладів культури 

виявлені деякі порушення. 

Всі установи обласного підпорядкування надали бюджетні запити на 

2018 рік з порушенням термінів, встановлених розпорядженням голови 



обласної державної адміністрації від 16 серпня 2017 року №589 «Про 

складання проекту обласного бюджету за програмно-цільовим методом на 

2018 рік та прогнозу обласного бюджету на 2019-2020 роки».  

Обласним центром народної творчості при розрахунку потреби для 

оплати природного газу  занижено вартість 1 м.куб. 

Обласною юнацькою бібліотекою завищено потребу для виплати 

матеріальної допомоги працівникам. 

Не враховано видатки відповідно рішення обласної Ради від 20 грудня 

2016 року 13 сесії 7 скликання №227 «Про Обласну цільову соціальну 

програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 

роки» та від 12 грудня 2017 року 27 сесії 7 скликання № 516 

«Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки» окрім 

краєзнавчого музею, центру народної творчості, академічних театрів ляльок та 

ім. М.К.Садовського при формуванні бюджетних запитів закладами культури 

обласного підпорядкування.  

Відповідно до нормативно-правових актів, та з метою здійснення 

моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної 

програми та цільового використання бюджетних коштів, при формуванні 

бюджету за програмно-цільовим методом застосовується бюджетний запит 

індивідуальний, який визначає мету, завдання, напрями використання 

бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та 

інші характеристики бюджетної програми відповідно до встановлених 

бюджетних призначень. 

Враховуючи вижчевикладене колегія управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Інформацію заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та 

планування управління культури і мистецтв облдержадміністрації Красилюк 

Г.Ф. про організацію планування бюджетних запитів закладами культури і 

мистецтв обласного підпорядкування взяти до відома. 

2. Керівникам закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування: 

2.1 Забезпечити  при формуванні бюджетних запитів дотримання вимог 

Бюджетного кодексу України за програмно-цільовим методом; 

2.2 Розраховувати планування витрат з врахуванням граничних обсягів та 

індикативних прогнозних показників на основі прогнозу економічного і 

соціального розвитку області на плановий бюджетний період та основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за 

плановим два бюджетні періоди. 

2.3 Враховувати видатки  передбачені рішенням обласної ради від 20 

грудня 2016 року 13 сесії 7 скликання №227 «Про Обласну цільову соціальну 

програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 

роки» та від 12 грудня 2017 року 27 сесії 7 скликання № 516 

«Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки» при 

формуванні бюджетних запитів. 



3.Забезпечити контроль за станом фінансової  дисципліни, економії 

бюджетних коштів, раціональним і цільовим витрачанням матеріальних, 

фінансових ресурсів, здійснення відповідних видатків за загальним та 

спеціальним фондами згідно бюджетних запитів 

4. Обласному центру народної творчості (Цвігун Т.О.) вжити заходи щодо 

економного використання природного газу та проведення  розрахунків в межах 

затверджених кошторисних призначень на 2018 рік.  

5.Обласній бібліотеці для юнацтва (Пісна Т.О.) дотримуватись вимог з 

першочергового забезпечення бюджетними коштами обов’язкових складових 

заробітної плати. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та планування управління культури і 

мистецтв облдержадміністрації (Свіргун З.В.). забезпечити координацію та 

контроль за плануванням бюджетних запитів, веденням бухгалтерського 

обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням 

нормативно-правових актів. 

7. Контроль за виконанням даної постанови залишаю за собою.  

 

 

 

Голова колегії,  

начальник управління              С. Городинський  


