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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ЗАХИЩЕНИХ СТАТТЕЙВИДАТКІВ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

У сучасних умовах скорочення надходжень до державного і місцевих бюджетів,
жорсткого обмеження бюджетних видатків, зумовлених фінансовою кризою, все
більшої актуальності набувають питання захищених статей видатків.

За умов перманентного дефіциту державного та місцевих бюджетів України, вони
є дієвим інструментом забезпечення виконання функціональних повноважень
суб’єктами бюджетної сфери, соціального захисту працівників бюджетних установ,
реалізації державних програм [4, с .1].

Категорію «захищені статті видатків Державного бюджету» започатковано
вперше у Державному бюджеті України на 1998 рік, де було встановлено, що
фінансування витрат на захищені статті Державного бюджету України проводиться в
першочерговому порядку.

До складу видаткової частини загального фонду бюджету включаються видатки,
обсяг яких не може змінюватися при скороченні видатків. Це – захищені видатки, які не
підлягають зміні при виконанні бюджету, навіть у разі збільшення дефіциту, яке
обов'язково спричинить скорочення видатків, затверджених у державному або
місцевому бюджеті.

Перелік захищених статей видатків визначається Бюджетним кодексом України
(ст. 55, п. 2). Захищеними статтями видатків є: оплата праці працівників бюджетних
установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних
матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та
енергоносіїв; обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовка кадрів вищими навчальними
закладами I-IV рівнів акредитації; забезпечення інвалідів технічними та іншими
засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального
користування; фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки; роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони
відчуження;компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим
установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи
придбання житла [1].

Варто зазначити, що обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового
забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, виплату
стипендій, а також на господарське утримання установ.

У різних країнах перелік захищених статей видатків різний. Міжнародний досвід
свідчить, що більшість захищених статей видатків, так як і в Україні, носять соціальний
напрямок. Але варто зазначити, що закордоном, на відмінну від нашої країни, вагому
частку становлять не лише видатки на оплату праці і комунальні послуги, а й
фундаментальні дослідження, прикладні, наукові та науково-технічні розробки. Це є
поштовхом для розвиту бюджетних установ.

Проте більшість країн, наприклад такі як США, Нова Зеландія, Австралія,
Нідерланди, Великобританія, Канада, Франція, Швеція та Італія взагалі надали
перевагу програмно-цільовому методу бюджетного планування, що означає
нівелювання більшості захищених статей видатків при плануванні видатків
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враховуються лише ефективні бюджетні програми і всі видатки на їх здійснення є
важливими [3, с.206].

Станом на сьогоднішній день в Україні цей метод успішно реалізовується
лише на державному рівні, а саме при складанні державного бюджету на наступний рік.
Що стосується місцевих бюджетів, то з 2008 року триває експеримент по
запровадженню програмно-цільовий метод на міському рівні, у якому взяли участь
чимало міст та регіонів України, а повний перехід місцевих бюджетів на даний
метод бюджетування має відбутися цього 2014 року [6, с.193].

Захищені видатки бюджету мають низку ознак, за якими вони, з одного боку,
об’єднуються з категорією видатків у широкому аспекті, а з другого – виокремлюються
в самостійну цілісну економічну категорію.

Економічна класифікація видатків бюджетних установ закладена в основу
видаткової частини кошторисів та бюджетної звітності. Такий розподіл дає
можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх
отримувачів з точки зору виконання бюджету [5, с.25].

Відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів захищені видатки бюджетних
установ – розпорядників бюджетних коштів відображаються у таких основних
бюджетних звітах, як: "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма № 2 д, № 2 м) та "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
(форма № 7 д, № 7м) за загальним фондом [2] .

Захищенні статті видатків бюджетної установи відповідно до кодів економічної
класифікації видатків (КЕКВ), наступні: 2110 Оплата праці; 2120 Нарахування на
оплату праці; 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали; 2230 Продукти
харчування; 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 2400 Обслуговування
боргових зобов’язань; 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів; 2700 Соціальне забезпечення.

Отже, сьогодні більшість поточних видатків бюджетних установ України є
захищеними статтями бюджету. Вивчення їх складу дає підстави стверджувати, що їх
призначення в Україні полягає у збереженні на встановленому рівні фінансового
забезпечення видаткових статей, які забезпечують соціальний захист найбільш
вразливих категорій населення, безпеку країни, стратегічний розвиток економіки.
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