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Щодо виконання доручень
Кабінету Міністрів України
Міністерство фінансів України на виконання доручень Кабінету Міністрів
України від 03.07.2012 № 24350/1/1-12, від 03.07.2012 № 15930/5/1-12 та від
10.07.2012 № 27865/1/1-12 щодо виділення додаткових коштів в 2012 році для
оплати комунальних послуг та енергоносіїв доповідає.
У Державному бюджеті України на 2012 рік Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту України за бюджетною програмою 2201150 «Підготовка кадрів
вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності
їх баз практики» по загальному фонду враховані видатки в обсязі 2680,8 млн. грн.,
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» - 9307,6 млн. гривень.
Статтею 22 Бюджетного кодексу України встановлено, що головний
розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності, здійснює
управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних
повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію
та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
Розподіл видатків між навчальними закладами та за напрямами
використання коштів здійснено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України як головним розпорядником коштів.

Разом з тим, вважаємо, що в навчальних закладах має бути запроваджено
жорсткий режим витрачання бюджетних коштів.
Питання спрямування вивільнених коштів для оплати комунальних послуг
та енергоносіїв насамперед може бути вирішено шляхом перерозподілу
бюджетних призначень між кодами економічної класифікації видатків.
Крім того статтею 23 Бюджетного кодексу України передбачається
можливість здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, перерозподіл видатків за
бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень
головного розпорядника бюджетних коштів.
У разі надходження відповідного проекту урядового рішення щодо
перерозподілу бюджетних коштів Міністерство фінансів України невідкладно
його розгляне.
Також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв мають спрямовуватися
кошти спеціального фонду навчальних закладів.
Відповідно до річного розпису витрат спеціального фонду Державного
бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою 2201150 «Підготовка
кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації та забезпечення
діяльності їх баз практики» враховано 686,2 млн. грн., з них витрати, які пов'язані з
підготовкою фахівців (плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю), - 614,8 млн. грн.; витрати, які не пов'язані з
підготовкою фахівців, - 71,4 млн. грн. (здійснення додаткової (господарської)
діяльності - 51,4 млн. грн., плата за оренду майна бюджетних установ -19,8 млн.
грн., благодійні внески, гранти та подарунки - 0,2 млн. грн.); за бюджетною
програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV
рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» враховано 5342,9
млн. грн., з них витрати, які пов'язані з підготовкою фахівців (плата за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю), - 3815,9
млн. грн.; витрати, які не пов'язані з підготовкою фахівців, - 1527,0 млн. грн.
(здійснення додаткової (господарської) діяльності - 1188,0 млн. грн., плата за
оренду майна бюджетних установ - 331,0 млн. грн., благодійні внески, гранти та
подарунки - 8,0 млн. гривень).
Для вирішення порушених питань можуть залучатися кошти спеціального
фонду вищих навчальних закладів.
Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України розпорядники
бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають
договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та
енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за
загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за
іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім
захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до
погашення такої заборгованості.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують
відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
(рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає
спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення
заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій,
комунальних послуг та енергоносіїв.
Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів
спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних
надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних
функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною
бюджетною програмою.
Що стосується капітального ремонту об'єктів вищих навчальних закладів, то
доповідаємо наступне.
Для розгляду в центральних органах виконавчої влади питання
фінансування робіт капітального характеру за рахунок коштів державного
бюджету повинна бути розроблена та затверджена проектна документація, по якій
проведено державну експертизу та отримано експертний звіт, як це передбачено
Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
(постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560) та титул відповідної
будови згідно з Порядком затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
08.09.1997 № 995. Будь-яких матеріалів разом з фінансово-економічними
розрахунками і обґрунтуваннями, графіком проведення робіт до Міністерства
фінансів України станом на 26.07.2012 не надійшло.
Заступник Міністра
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