МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 13.11.2020

Київ

№ 707

Зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 22 грудня 2020 р.
за № 1276/35559

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України та Положення про
Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до
законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форм кошторису, зведеного кошторису та
зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118), що
додаються.
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2. Затвердити Зміни до форм штатного розпису, типового штатного
розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного
плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду
бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із
загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків),
помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного
плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання
бюджетних коштів, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та
кредитування,

затверджених

наказом

Міністерства

фінансів

України

від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 26 листопада 2012 року № 1220), що додаються.
3. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), що додаються.
4. Департаменту державного бюджету в установленому порядку
забезпечити:
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
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5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня
його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників
Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків.

В. о. Міністра

Денис УЛЮТІН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 листопада 2020 року № 707

Зміни
до форм кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду
кошторису
1. У формах кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального
фонду кошторису:
1) після рядка “Грошове забезпечення військовослужбовців” за кодом 2112 доповнити
новим рядком “Суддівська винагорода” за кодом 2113;
2) слова “_____________________________________”
(підпис)

(ініціали і прізвище)

замінити словами “___________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”;
(підпис)

3) слова “______________________”
(число, місяць, рік)

замінити цифрами та словом “__________________ 20__ р.”.
2. У формі кошторису слова “національних вищих навчальних закладів” замінити
словами “національних закладів вищої освіти”.
3. У формі зведення показників спеціального фонду кошторису виключити графу 13.
У зв’язку з цим графи 14 – 16 вважати графами 13 – 15.

Директор Департаменту
державного бюджету

Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 листопада 2020 року № 707

Зміни
до форм штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком
надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання
бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з
бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду
бюджету, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із
загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану
використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання
бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, а також лімітної
довідки про бюджетні асигнування та кредитування
1. У формах штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за
винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання
бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету,
зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), помісячного плану використання бюджетних коштів,
зведеного

помісячного

плану

використання

бюджетних

коштів,

зведеного

плану

використання бюджетних коштів, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та
кредитування:
1) слова “_____________________________________”
(підпис)

(ініціали і прізвище)
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замінити словами “___________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”;
(підпис)

2) слова “______________________”
(число, місяць, рік)

замінити цифрами та словом “__________________ 20__ р.”.
2. У формах штатного розпису, типового штатного розпису:
слова “_________________________________________”
(підпис керівника)

(ініціали і прізвище)

замінити словами “____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”.
(підпис)

3. У формах зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету, зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету,
зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведеного помісячного плану використання бюджетних
коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів слова “тис. грн.” замінити словами
“тис. грн”.
4. У формах штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за
винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання
бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання
кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) слово “грн.” замінити
словом “грн”.

5. У формах плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів слова
“національних вищих навчальних закладів” замінити словами “національних
закладів вищої освіти”.
6. У формі плану використання бюджетних коштів слова “Для вищих
навчальних закладів” замінити словами “Для закладів фахової передвищої та
вищої освіти”.
Директор Департаменту
державного бюджету

Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 листопада 2020 року № 707

Зміни
до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України
1. У главі 2:

1) у пункті 2.5:
абзац другий після слів “асигнувань головному розпоряднику в цілому”
доповнити словами “ і подає на підпис Міністру фінансів України або особі, яка
виконує його обов’язки,”;
в абзаці третьому слова “вищих навчальних закладів та наукових установ”
замінити словами “закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових
установ та науково-дослідних установ Національної академії медичних наук
України, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму
фінансового забезпечення надання медичної допомоги, (далі – заклади фахової
передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я)”;
2) друге речення пункту 2.7 викласти у такій редакції: “Органи Державної
казначейської служби України доводять витяги з розпису до відома
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих
фінансових органів.”;
3) у пункті 2.8 слова “вищих навчальних закладів та наукових установ”
замінити словами “закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових
установ і установ охорони здоров’я”.
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2. У главі 3:

1) у пункті 3.1:
абзац третій доповнити словами “, перерозподіл видатків і надання
кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною
програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших
видатків”;
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами
шостим – дев’ятим;
2) пункт 3.4 викласти у такій редакції:
“3.4. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про передачу
бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого
головного розпорядника, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету
за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, погодженого з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, головний розпорядник
подає лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису до
відповідного структурного підрозділу Мінфіну, який готує довідку про
внесення змін до розпису в загальному порядку.”;
3) у пункті 3.5:
в абзаці другому слова “або спеціального” виключити;
абзац третій доповнити словами “та випадків, передбачених абзацом
третім пункту 3.9”;
в абзаці четвертому слова “виділені асигнування за попередній період”
замінити словами “відкриті асигнування”;
в абзаці п’ятому слова “зареєстрованої в органах Держказначейства, на
момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості”
замінити словами “, на момент внесення змін до розпису асигнувань,
кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями”;
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4) у пункті 3.6:
в абзаці першому:
слова “та дві її копії” виключити;
слова “необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань
загального та спеціального фондів державного бюджету за наявності
письмового доручення першого заступника або заступника Міністра” замінити
словами “наявності доручення Міністра фінансів України або заступника
Міністра відповідно до розподілу обов'язків”;
абзац третій викласти у такій редакції:
“Зміни до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із
помісячним розподілом міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за
відповідними місцевими бюджетами вносяться у порядку, визначеному
пунктом 2.7 цієї Інструкції.”;
5) у пункті 3.7:
абзац другий викласти у такій редакції:
“підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну
або особою, яка виконує його обов’язки, візуються заступниками Міністра
відповідно до розподілу обов’язків;”;
після абзацу другого доповнити новими абзацами третім – п’ятим такого
змісту:
“у разі внесення змін до розпису за спеціальним фондом за умови
перевищення надходжень з урахуванням залишку коштів на початок року, за
іншими надходженнями підписуються керівником відповідного структурного
підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, та візуються
керівником

структурного

підрозділу

відповідно

до

функціональних

повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції
або особою, яка виконує його обов’язки, заступниками Міністра відповідно до
розподілу обов'язків;
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у разі внесення змін до розпису, що змінюють обсяг показників
надходжень та витрат загального фонду державного бюджету за місяцями, за
наявності

доручень

Міністра

фінансів

України,

заступників

Міністра

відповідно до розподілу обов’язків підписуються керівником відповідного
структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, у
разі необхідності візуються керівником структурного підрозділу відповідно до
функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в
межах компетенції або особою, яка виконує його обов'язки;
у разі внесення змін до помісячного розпису фінансування загального
фонду

державного

бюджету

за

типом

боргового

зобов’язання,

що

збалансовують зміни до розпису у випадках, передбачених абзацом четвертим
цього пункту, підписуються керівником структурного підрозділу відповідно до
функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в
межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки;”.
У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами
шостим – одинадцятим;
абзац десятий:
після слів “доповідну записку на ім’я” доповнити словами “Міністра
фінансів України,”;
після слів “погодження із” доповнити словами “Міністром фінансів
України,”;
6) у пункті 3.8:
в абзаці першому слова “наукових установ та вищих навчальних закладів”
замінити словами “закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових
установ і установ охорони здоров’я”;
в абзаці другому:
слова “наукові установи і навчальні заклади” замінити словами “заклади фахової
передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я”;
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слова “наукові установи та вищі навчальні заклади” замінити словами “заклади фахової
передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я”;

7) у пункті 3.9:
абзац другий після слів “зміни до спеціального фонду кошторису за
власними надходженнями” доповнити словами “, за надходженнями субвенції з
місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів”, слова “вищі навчальні заклади
та наукові установи” замінити словами “заклади фахової передвищої та вищої
освіти, наукові установи та установи охорони здоров’я”;
в абзаці третьому слова “крім надходжень від іноземних держав, банків і
міжнародних фінансових організацій” замінити словами “крім надходжень у
рамках програм допомоги і грантів ЄС, іноземних держав, урядів іноземних
держав, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ і міжнародних
фінансових організацій, донорських установ”.
3. У пункті 5.4 глави 5 слова “вищі навчальні заклади та наукові установи”
замінити словами “заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові
установи і установи охорони здоров’я”.
4. У додатках до Інструкції:
1) у додатках 1 – 15:
слова “_____________________________________”
(підпис)

(ініціали і прізвище)

замінити словами “___________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”;
(підпис)

2) у додатках 7, 9 – 14:
слова “______________________”
(число, місяць, рік)

замінити цифрами та словом “__________________ 20__ р.”;
3) у додатках 1 – 6, 15 слова “тис. грн.” замінити словами “тис. грн”;
4) у додатках 9 – 14:
слово “грн.” замінити словом “грн”;

12
слова “національних вищих навчальних закладів” замінити словами “національних
закладів вищої освіти”;

5) у додатках 9, 10 слова “Для вищих навчальних закладів” замінити
словами “Для закладів фахової передвищої та вищої освіти”.
Директор Департаменту
державного бюджету

Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ

