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від _______ 20___ р. № _____________

На № _________ від ______ 20___ р.
Комітет Верховної Ради України з
питань бюджету
Кабінет Міністрів України

Про спрямування коштів
Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем’єр-міністра
України Д. Шмигаля від 21.04.2020 № 15928/1/1-20 розглянуло звернення
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 14.04.2020
№ 04-13/10-2020/29959 стосовно субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад і
повідомляє.
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс)
головний розпорядник бюджетних коштів визначається та затверджується
законом про Державний бюджет України шляхом встановлення йому
бюджетних призначень.
Головний розпорядник бюджетних коштів організовує та здійснює
моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності;
здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому
бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів.
Відповідно до частини восьмої статті 23 Кодексу визначено, що у межах
загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних
коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним
та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету
Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
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Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків
бюджету і надання кредитів з бюджету затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 12.01.2011 № 18.
У разі подання в установленому порядку відповідного проекту
нормативно-правового акта від головного розпорядника бюджетних коштів
Міністерство фінансів України візьме участь в його розгляді та опрацюванні.
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