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покладаються повноваження із здійснення зовнішнього контролю та 
визначається форма контролю з метою недопущення чергування чоловіка і 
дружини в одному добовому наряді. 

Отже, це лише одна із багатьох ситуацій, що може виникнути у 
практичній діяльності в органах і підрозділах цивільного захисту, але 
одночасно з тим форма контролю визначається для кожної ситуації окремо, 
в залежності від обставин. 
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Одним з різновидів юридичного процесу, поряд із традиційними 

адміністративним, цивільним, кримінальним, господарським, є бюджетний 
процес, який уявляє собою регламентований бюджетним законодавством 
процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 
звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства. Бюджетний процес отримав своє законодавче 
закріплення в главі 4 першого розділу Бюджетного кодексу України [1]. 

Законом України віл 6 грудня 2018 р. № 2646-VIII «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового 
бюджетного планування» до стадій бюджетного процесу віднесена стадія 
складання та розгляду Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) 
і прийняття рішення щодо них [2]. Отже, наразі бюджетний процес в Україні 
відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу України включає 5 стадій, а саме: 

1) складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого 
бюджету) і прийняття рішення щодо них; 

2) складання проектів бюджетів; 
3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет); 
4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього. 
Запровадження до бюджетного процесу стадії складання та розгляду 

Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення 
щодо них пов’язане з переходом до моделі середньострокового бюджетного 
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планування, яке передбачене Коаліційною угодою, Середньостроковим 
планом дій Уряду до 2020 року, Меморандумом з МВФ та Стратегією 
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 
роки. 

Середньострокове бюджетне планування передбачає збільшення 
терміну бюджетного планування з одного до трьох років. Запровадження на 
законодавчому рівні середньострокового бюджетного планування створює 
фінансові рамки для стратегічних ініціатив, що суттєво вплине на 
посилення дисципліни учасників бюджетного процесу, змусить їх чітко 
визначати пріоритети при реалізації реформ в межах фінансових 
можливостей бюджету [3].  

Бюджетна декларація на трирічний період є основним елементом 
системи середньострокового бюджетного планування. У той же час Закон 
«Про Державний бюджет України» залишається однорічним. 

Процедура складання та схвалення Бюджетної декларації визначається 
у ст. 33 Бюджетного кодексу України. Передбачається, що Міністерство 
фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає 
Бюджетну декларацію на розгляд Кабінету Міністрів України. Кабінет 
Міністрів України щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому, 
схвалює Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документа 
та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України. З дня схвалення 
Бюджетної декларації втрачає чинність Бюджетна декларація, схвалена у 
попередньому бюджетному періоді. 

Середньострокова Бюджетна декларація як документ стратегічного 
планування, окрім положень, які щорічно визначалися в Основних 
напрямах бюджетної політики (дефіцит або профіцит держбюджету, обсяги 
державного та гарантованого боргу, розмір мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму, основні завдання податкової політики тощо), 
також повинна містити такі показники, як: 

- загальні граничні показники видатків державного бюджету та 
надання кредитів з державного бюджету (з розподілом на загальний та 
спеціальний фонди); 

- граничні показники видатків державного бюджету та надання 
кредитів з державного бюджету головним розпорядникам коштів 
державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). 

Також Бюджетна декларація повинна визначати: 
- цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування 

та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 
державного бюджету, та показники їх досягнення за результатами 
попереднього бюджетного періоду, очікуваних у поточному бюджетному 
періоді та прогнозних на середньостроковий період у межах визначених 
граничних показників; 

- загальну оцінку фіскальних ризиків та їх впливу на показники 
державного бюджету. 

Таким чином, Бюджетна декларація повинна визначати оптимальний 
розподіл між галузями доступних у середньостроковій перспективі 
бюджетних ресурсів. 
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Запровадження середньострокового бюджетного планування 
спрямоване на отримання наступних результатів: 

1. Запровадження послідовної та передбачуваної бюджетної політики, 
яка дозволить контролювати та ефективно управляти державним боргом, 
забезпечити фінансову стабільність у середньостроковій перспективі, тобто 
врахувати ефективність прийнятих рішень, завчасно виявити та вжити 
заходів для уникнення негативних явищ або тенденцій. 

2. Посилення бюджетної дисципліни з боку усіх учасників бюджетного 
процесу, підвищення  відповідальності головних розпорядників бюджетних 
коштів. 

3. Оцінка впливу запроваджуваних реформ та врахування їх наслідків у 
середньостроковому періоді, підвищення обґрунтованості стратегічних 
рішень.  

4. Підвищення ефективності та результативності бюджетних видатків, 
підвищення якості державних послуг, які надаються суспільству за рахунок 
бюджетних коштів. 

5. Запровадження гендерно орієнтованого бюджетного планування, що 
передбачає планування дохідної та видаткової частини Держбюджету з 
урахуванням того, хто буде кінцевим споживачем послуг, які фінансуються 
бюджетом, та має сприяти розподілу коштів бюджету з урахуванням різних 
потреб гендерних, вікових та інших соціальних груп [4].  
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Конституцією України від 28 червня 1996 року закріплено, що 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову (ст. 6) [1]. Є. Гетьман визначає систему органів 
виконавчої влади як сукупність органів державної влади із законодавчо 
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