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Попередження про неналежне ви-
конання бюджетного законодавства з 
вимогою усунути порушення як захід 
впливу за порушення бюджетного зако-
нодавства з найбільшим профілактичним 
потенціалом.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у 
справах щодо оскарження рішень 
суб’єктів владних повноважень 
адміністративні суди перевіряють, чи 
прийняті вони на підставі, у межах по-
вноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України; з ви-
користанням повноваження з метою, з 
якою це повноваження надано; 
обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх 
обставин, що мають значення для прий-
няття рішення (вчинення дії); 
пропорційно, зокрема з дотриманням 
необхідного балансу між будь-якими не-
сприятливими наслідками для прав, сво-
бод та інтересів особи і цілями, на досяг-
нення яких спрямоване це рішення тощо. 
У зв’язку з цим у справах про оскарження 
рішення про застосування заходів впли-
ву за порушення бюджетного законодав-
ства важливим є дослідження правових 
норм, що визначають повноваження та 
порядок застосування таких примусових 
заходів.

Серед заходів впливу найбільшим 
профілактичним потенціалом 
вирізняється попередження про нена-
лежне виконання бюджетного законо-
давства з вимогою усунути порушення 
[2, с. 218]. Такий захід можуть застосову-
вати учасники бюджетного процесу, 
уповноважені БК України на здійснення 
контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства (Рахункова палата 
України, Міністерство фінансів України 
та місцеві фінансові органи, Державна 
казначейська служба України, Державна 
аудиторська служба України, місцеві 
ради та інші суб’єкти, уповноважені 
нормами глави 17 БК України).

Застосування цього заходу попереджає 
можливе (ймовірне) настання негатив-
них наслідків, зокрема за недотримання 
додатково встановлених обмежень, на-
стання обставин, що створюють загрозу 
для державних інтересів [3, с. 72].

У п. 1 ч. 1 ст. 117 БК України передбаче-
но, що попередження про неналежне ви-
конання бюджетного законодавства з ви-
могою щодо усунення порушення бюд-
жетного законодавства застосовується в 
усіх випадках виявлення порушень бюд-
жетного законодавства. У ст.  116  БК 
України наведено перелік таких порушень 
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‒ від включення недостовірних даних до 
бюджетних запитів (перша стадія бюджет-
ного процесу) до невідповідності даних, 
наведених у фінансовій і бюджетній 
звітності бюджетних установ, даним бух-
галтерського обліку (заключна стадія бюд-
жетного процесу). Така норма прийнята 
для реалізації принципу законності, 
відповідно до якого фінансово-правова 
відповідальність за вчинення проступку 
у бюджетній сфері настає лише за діяння, 
передбачені законом [4, с. 142]. Однак під 
час застосування цього заходу впливу 
потрібно враховувати наявність законо-
давчо визначених повноважень суб’єктів 
бюджетного контролю. У цьому контексті 
варто наголосити на позитивній практиці 
Державної казначейської служби України, 
в наказі якої чітко визначено порушення, 
за які виноситься попередження.

У день виявлення факту порушення 
бюджетного законодавства або не 
пiзнiше наступного робочого дня поса-
дова особа органу Казначейства складає 
у довiльнiй письмовiй формi поперед-
ження. Таке попередження складає та 
вiзує посадова особа органу Казначей-
ства, яка виявила факт порушення бю-
джетного законодавства, та пiдписує 
керiвник (заступник керiвника) органу 
Казначейства. Попередження реєстру-
ються в Журналi реєстрацiї поперед-
жень про неналежне виконання бюджет-
ного законодавства [5].

Виявлені порушення бюджетного 
законодавства мають бути усунені в 
строк до 30  календарних днів. У разi 
неусунення порушення бюджетного за-
конодавства у термiн, встановлений у 
попередженнi, посадова особа органу 

Казначейства складає протокол про по-
рушення бюджетного законодавства у 
двох примiрниках [5]. Такі приписи 
підтверджують думку, що заходи впливу 
за порушення бюджетного законодавства 
спрямовані, передусім, на примусове ви-
конання обов’язків учасників бюджетних 
правовідносин, а не на притягнення до 
юридичної відповідальності [1, с. 186].
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