
162 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Виявлені порушення бюджетного 
законодавства мають бути усунені в 
строк до 30  календарних днів. У разi 
неусунення порушення бюджетного 
законодавства у термiн, встановлений 
у попередженнi, посадовою особою 
органу Казначейства складається про-
токол про порушення бюджетного за-
конодавства у двох примiрниках [1].

Загалом протокол про порушення 
бюджетного законодавства є підставою 
застосування й інших заходів впливу. У 
справах про оскарження рішень про за-
стосування заходів впливу за порушен-
ня бюджетного законодавства «право-
мірність протоколу про порушення бю-
джетного законодавства … є предметом 
судового розгляду» [2].

Відповідно до Порядку складання 
Протоколу про порушення бюджетно-
го законодавства та форми Протоколу 
про порушення бюджетного законо-
давства (затверджений наказом Мініс-
терства фінансів України від 15 листо-
пада 2010  року № 1370) [3] протокол 

про порушення бюджетного законо-
давства вважається документом, який 
засвідчує факт порушення учасниками 
бюджетного процесу встановлених БК 
України чи іншим бюджетним законо-
давством норм щодо складання, роз-
гляду, затвердження, внесення змін, 
виконання бюджету та звітування про 
його виконання. Протокол складаєть-
ся посадовими особами Міністерства 
фінансів України, органів Державної 
казначейської служби України, органів 
Державної аудиторської служби Украї-
ни, місцевих фінансових органів, у 
тому числі Міністерства фінансів Ав-
тономної Республіки Крим, які згідно 
із законодавством уповноважені здій-
снювати контроль за дотриманням бю-
джетного законодавства. За загальним 
правилом, якщо бюджетне правопору-
шення зафіксовано в акті ревізії, то 
протокол не складається.

Протокол складається у двох при-
мірниках, підписується посадовою 
особою, яка його склала, та керівни-
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ком відповідного органу бюджетного 
контролю, та у день складання реє-
струється. Перший примірник прото-
колу залишається в матеріалах справи 
суб’єкта бюджетного контролю, а дру-
гий передається на строк до двох робо-
чих днів з дня отримання для викладу 
пояснень та підписання керівником 
органу, установи, організації, підпри-
ємства, де вчинене порушення бю-
джетного законодавства.

Оригінал другого примірника про-
токолу після його повернення або пер-
шого примірника у разі неповернення 
оригіналу другого примірника протя-
гом трьох робочих днів розглядається 
відповідним уповноваженим органом, 
а саме:

• якщо протокол складено посадо-
вою особою міжрегіонального терито-
ріального органу Державної аудитор-
ської служби України, посадовою осо-
бою Державної аудиторської служби 
України ‒ розглядається відповідним 
органом, де складено протокол;

• якщо протокол складено посадо-
вою особою органу Казначейства ‒ 
розглядається відповідним органом, де 
складено протокол;

• якщо протокол складено посадо-
вою особою фінансового органу ви-
конкому міської міста обласного (рес-
публіканського Автономної Республі-

ки Крим) значення ради, посадовою 
особою фінансового органу районної 
державної адміністрації, посадовою 
особою Міністерства фінансів Авто-
номної Республіки Крим, фінансового 
органу обласної, Київської чи Севасто-
польської міської державної адміні-
страції, посадовою особою Міністер-
ства фінансів України ‒ розглядається 
відповідним фінансовим органом, де 
складено протокол.
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