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ГОЛОВНІ БЮДЖЕТНІ
ПРОЦЕДУРИ: ФІНАНСОВА

ПРАКТИКА ФРАНЦІЇ

У статті звертається увага на важливість, необхідність та ключовий ха-
рактер перших стадій бюджетного процесу. Окреслюються проблеми пов'язані
з бюджетними процедурами, що існують в Україні. Підкреслюється необхідність
ґрунтовного опрацювання та перейняття зарубіжного досвіду у цій сфері. З
цією метою досліджено практику складання, розгляду та затвердження Дер-
жавного бюджету у Франції.

Бюджет - це не просто план форму-
вання та використання фінансових ре-
сурсів, або ж збалансований кошторис
доходів та видатків держави на рік. Це,
з одного боку, дієвий інструмент впли-
ву на темпи економічного зростання,
тобто державного регулювання еконо-
міки, на соціально-економічний розви-
ток країни в цілому та добробут насе-
лення зокрема, з іншого ж боку, з бюд-
жетом пов’язані можливості розв’язан-
ня глобальних стратегічних проблем.

Комплексному дослідженню бюдже-
ту або ж пов’язаним з ним питанням
присвячували свої роботи як зарубіжні
(Ж.-Б. Сей, Е. Вогель, Р. Зоді, Р. Ербе,
Дж. Стренд, П. Кругман, М. Познер й
інші) так і вітчизняні вчені-економі-
сти (О. Василик, І. Луніна, В. Опарін,
К. Павлюк, Ю. Пасічник, І. Чунунов,
В. Федосов, С. Юрій та інші).

Питання бюджету залишається
вкрай важливим та обговорюваним не
лише в колі практиків, вчених, а й се-
ред громадян країни. Ось чому узгод-
жені в часі процеси з підготовки вико-
навчими органами влади проекту Дер-
жавного бюджету, його оформлення,
подання до представницького органу
влади, розгляду і слухання, доопрацю-
вання проекту, внесення до нього змін,
затвердження бюджету і введення його
в дію знаходяться завжди під пильним
наглядом громадськості в Україні.
Звідси і повна обізнаність про недоліки,
які існують в цих бюджетних процеду-
рах, про порушення бюджетного зако-
нодавства тощо. Розуміння важливості
перейняття Україною зарубіжного дос-
віду задля вдосконалення існуючих
бюджетних процедур породжує не-

обхідність його детального висвітлен-
ня. Представлення французької прак-
тики дозволить виявити позитивні ас-
пекти і проаналізувати можливість їх
застосування в Україні.

У французьких джерелах можна
знайти декілька підходів до розуміння
сутності бюджету в цілому. Так в
Органічній постанові (Оrdonnance
organique) представлено бухгалтерсь-
кий підхід. В ній говориться що бюд-
жет - це сукупність рахунків, які опи-
сують на календарний рік всі доходи і
видатки держави [1]. На відміну від
Постанови 1959 року, в Органічному
законі (Loi organique) 2001 року ска-
зано, що бюджет «визначає (з метою
виконання) природу, суму та призна-
чення доходів та видатків держави так
само як бюджетну і фінансову рівно-
вагу, яка є результатом цього» [2]. Г.
Бернард, Б. Гюнтен, А. Мартен, М.
Ніогре закладають у визначення бюд-
жету елемент планування, вказуючи
на те, що це «передбачення видатків і
доходів всіх державних органів, дер-
жавних установ» [3, с. 62]. М. Басле,
в свою чергу, наголошує на необхід-
ності узгодження бюджетної політи-
ки з європейським вектором розвит-
ку. На його думку, бюджет - це
«інструмент економічної політики;
Державний бюджет визначає бюджет-
ну політику Франції з необхідним по-
годженням на європейському рівні» [4,
с. 3]. Отже, очевидним є те, що при
існуванні великої кількості різних виз-
начень бюджету, підходів до його вив-
чення (за матеріальним змістом, за еко-
номічним змістом, за формою прояву),
його важливість та значущість в жод-
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ному випадку не нівелюється або при-
меншується.

У французькій літературі часто ото-
тожнюють поняття «бюджет» (budget) і
«закон про Державний бюджет» (може
перекладатися просто «бюджет») (loi de
finances) [5, c. 24]. Для зручності вони
використовуються як синонімічні понят-
тя. Проте, варто підкреслити, що тер-
міни мають різний зміст. Поняття «за-
кон про Державний бюджет» єдине з
двох, яке використовується у Консти-
туції від 4 жовтня 1958 року. Положен-
ня Органічного закону від 1 серпня 2001
року проливає світло на відмінності:
бюджет розглядається як документ, що
описує всі доходи і видатки, а закон про
Державний бюджет, як акт, який впов-
новажує на акумулювання доходів і
здійснення видатків. Так в статті 1 заз-
начено, що закони про Державний бюд-
жет «визначають сутність, суму та при-
значення доходів та видатків держави
так само як бюджетну і фінансову рівно-
вагу, яка є результатом цього», а в статті
6 передбачено, що «бюджет описує на
рік суму видатків і доходів держави».
Отже поняття «бюджет» (бухгалтерсь-
ке) більш обмежене ніж «закон про Дер-
жавний бюджет» (політичне), адже воно
охоплює лише сукупність рахунків, які
описані, деталізовані у законі про Дер-
жавний бюджет.

Варто відмітити, що у Франції по-
ряд законом про Державний бюджет на
певний рік (loi de finances pour une
anné e) іcнує:

- закон, що містить поправки до за-
кону про Державний бюджет (loi de

finances rectificative), також називаєть-
ся «додатковий бюджет» (collectif
budgé taire). Він змінює висхідний за-
кон протягом року у зв’язку зі зміна-
ми в економіці або в урядовій політиці.

- закон про виконання бюджету (loi
de ré glement). Він містить показники
виконання Державного бюджету за рік,
який минув.

Аналогічно до української практи-
ки (рис. 1), у Франції складання про-
екту бюджету, розгляд та затверджен-
ня закону про Державний бюджет -
перші стадії бюджетного процесу.

Як бачимо, виконання бюджету зна-
ходиться в прямій залежності від пер-
ших двох стадій, тобто якість виконан-
ня бюджету випливає з того, який бюд-
жет було затверджено та чи забезпече-
на належна організація його виконан-
ня.

По суті етапи бюджетного процесу
у Франції мало чим відрізняються від
представлених на рисунку 1. Різниця
полягає, головним чином, у специфіч-
них процедурах, термінології.

Ключовим суб’єктом в царині бюд-
жетних процедур є Дирекція з питань
бюджету Франції (Direction du Budget).
Головна мета її існування - розробка та
представлення стратегії державних
фінансів і дія в інтересах ефективної
державної політики - може бути розби-
та на сім основних місій:

1. Пропозиція комплексної стратегії
державних фінансів на довгострокову
перспективу;

2. Розробка документів для реалізації
цієї стратегії, адже, розвиток держав-

Джерело: складено автором на основі [6]
Рис. 1 Основні стадії бюджетного процесу в Україні

  

І. Складання проекту бюджету 

ІІ. Розгляд проекту і прийняття закону про Державний бюджет 

ІІІ. Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний 
бюджет України 

ІV. Підготовка та розгляд, затвердження звіту про виконання бюджету і прийняття 
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 Встановлення обсягів бюджетних асигнувань, підготовка, аналіз і зведення бюджетних 

запитів, підготовка, подання проекту про Державний бюджет 

Затвердження загальної суми доходів і видатків, граничного обсягу дефіциту/ 
профіциту, бюджетних призначень для розпорядників та ін. 

Затвердження розпису, мобілізація надходжень, покриття тимчасових касових розривів, 
здійснення витрат з бюджету, контроль та аналіз, оцінка ефективності виконання 
бюджету, внесення змін до закону про Державний бюджет. 
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них фінансів має бути заснований на
конкретних пропозиціях;

3. Контроль за тим, чи бюджетне
фінансування відбувається в межах зат-
верджених програм, за їх ефективні-
стю;

4. Контроль за тим, чи управління в
сфері державних фінансів відповідає
принципам фінансової стійкості та
ефективності;

5. Участь у розробці бюджету ЄС;
6. Визначення бюджетних прин-

ципів та інструментів і забезпечення
їх належного використання;

7. Забезпечення стратегічного і
фінансового контролю за державно-пра-
вовими утвореннями [9].

Важливою є також просвітницька
робота Дирекції з питань бюджету. Так
з ініціативи Дирекції створено інтер-
нет-платформу - так званий Форум, на
якому всі бажаючі мають можливість
отримати необхідну інформацію з пи-
тань, що входять до компетенції Ди-

рекції з питань бюджету. Окрім того,
в свій час, з пропозиції міністра бюд-
жету, Еріка Воерта, були спеціально
розроблені комікси на тему «Чому ми
сплачуємо податки?» та комп’ютерна
гра-стимулятор «Cyber-Budget». Остан-
ня пропонує зайняти місце міністра з
питань бюджету та самому змоделюва-
ти фінансову політику держави, прой-
шовши ключові етапи бюджетного ка-
лендаря (табл. 1): підготовка бюджету,
бюджетних програм, розгляд і затвер-
дження бюджету Парламентом, управ-
ління). Все це через призму розваг доз-
воляє підліткам та дорослим, по-ново-
му подивитися на важливі питання та
зрозуміти їх суть.

Виконання всіх цих завдань стає
можливим через існування оптималь-
ної структури Дирекції (рис. 2), яку з
2011 року очолює Жульєн Дюбертре.

Бюджетний процес у Франції почи-
нається у січні-лютому (табл. 1) року
n-1.

Джерело: складено автором за [8]
Рис. 2 Організаційна структура Дирекції з питань бюджету
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Таблиця 1
Календар підготовки, розгляду, затвердження Державного бюджету Франції

Січень 
(рік n-1) 

1. ПОСЛІДОВНІСТЬ І 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Детальний аналіз 
фактичних видатків і 
доходів Дирекцією з питань 
бюджету міністерства 
фінансів (Direction du 
budget du minist  re des 
Finances) 

Жовтень 

Лютий Листопад 

3. ГОЛОСУВАННЯ ЗА 
ЗАКОН ПРО 
ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ НА РІК n 
 
Обговорення і 
голосування за закон про 
Державний бюджет у 
Парламенті 
(Національній Асамблеї і 
Сенаті) 

Березень 

Визначення основних 
орієнтирів бюджетної 
політики на наступний рік 

Грудень 

Публікація закону про 
Державний бюджет в 
Офіційному Журналі 
(Journal officiel) 

Квітень 

«Інструктивний лист» 
(Lettre de cadrage) Прем'єр-
міністра, який адресується 
всім міністрам, і містить 
необхідні інструкції для 
підготовки бюджету 

Травень 

2. ДООПРАЦЮВАННЯ 
ОСТАТОЧНОГО ВАРІАНТУ 
ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО 
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Червень 

Проведення 
«нарад розподілу», 
«арбітражу прем’єр-
міністра» 

Липень 
Визначення остаточних 
обсягів видатків і доходів 

Серпень 
Деталізована розробка 
бюджету  

Вересень Представлення Кабінету 
міністрів 

Рік n 

4. ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ 
Затверджений бюджет 
виконується за 
визначеними 
процедурами в межах 
календарного року. 
Можуть вноситися зміни 
законом, що містить 
поправки до закону про 
Державний бюджет (loi 
de finances rectificative, 
collectif budg  taire) 

 Джерело: складено автором на основі [2, 3, 7]

На початку року проводиться цикл
технічних засідань, на які Дирекція з
питань бюджету (Direction du Budget)
запрошує представників міністерств,
відповідальних за бюджетні програми,
бюджетних інспекторів та ін. Ці засі-
дання дають змогу:

- проаналізувати результати вико-
нання бюджету за минулий рік n-1,
що, в свою чергу, дозволяє підготувати
на основі цього щорічні звіти про ви-
конання бюджету (rapports annuels de
performances (RAP)), які мають бути
прикріплені в додатки до закону, що
містить поправки до закону про Дер-
жавний бюджет (loi de finances
rectificative) на минулий рік n-1. Такі
звіти дозволяють, в першу чергу, оці-
нити якість управління державними
фінансами, порівнюючи планові показ-
ники з досягнутими результатами;

- проаналізувати перші дані по ви-
конанню бюджету поточного року;

- почати роботу з підготовки проек-
ту закону про Державний бюджет,

який має бути представлений Парла-
менту восени;

- перейти до вивчення питання сто-
совно оцінки рівня майбутніх держав-
них видатків (в першу чергу найпріо-
ритетніших), беручи до уваги граничні
показники, встановлені у рамках серед-
ньострокового планування бюджету (на
3 роки).

У березні-квітні року n-1 починають-
ся «наради ефективності» (confé rences
de performance), які об’єднують пред-
ставників Дирекції з питань бюджету
та міністерств, стосовно досягнення по-
ставлених цілей і дотримання показ-
ників бюджету за минулий рік n-1 і
складання щорічних проектів ефектив-
ності, які прикріплюються в додатки
до проекту закону про Державний
бюджет на рік n+1. Такий ланцюго-
вий принцип (chaî nage vertueux) за-
стосовується для врахування наслідків
досліджуваних позицій за минулий
рік при плануванні на наступний
(рис. 3).

é 

è 
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Рис.3. «Ланцюговий принцип» закладений в Органічному Законі стосовно Закону
про Державний бюджет (La loi organique relative aux lois de finances (LOLF))
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совно Закону про Державний бюджет:
«проект закону про Державний бюджет
не може бути представлений на обгово-
рення, до голосування у першому чи-
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про виконання бюджету за рік n-1, тоб-
то передувати обговоренню проекту за-
кону про Державний бюджет на рік n».
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Джерело: рисунок з сайту Дирекції з питань бюджету Франції [8]
Рис. 4. Зв’язок проекту закону про Державний бюджет

із законом про результати виконання бюджету
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Наради дозволяють обговорити для
кожної бюджетної програми основні
позиції Проекту стратегії щорічного
проекту ефективності і розглянути,
пов’язані з цим цілі та індикатори.
Перелік цілей та індикаторів подаєть-
ся у другому томі звіту про розвиток
національної економіки і орієнтири у
сфері державних (публічних) фінансів
(rapport sur l’é volution de l’é conomie
nationale et sur les orientations des
finances publiques).

Варто підкреслити, що Органічний
закон про Державний бюджет (La loi
organique relative aux lois de finances
(LOLF)), який був виданий та опри-
люднений у 2001 році, вступав в силу
поетапно, і застосовується в повній
мірі з 2006 року, встановив залежність
між результатами та наявними ресур-
сами держави. Саме тому ми бачимо
в бюджеті не статті просто витрат, а
місії, які необхідно втілити в життя.
Місії поділяються на завдання (про-
грами), останні - на сукупність пев-
них дій.

Так як у межах середньострокового
бюджетного планування за кожною
місією визначені граничні суми ви-
датків процедура складання проекту
бюджету значно полегшується. В сере-
дині травня-червня мають місце «на-
ради розподілу» (confé rences de
ré partition), в рамках яких проводить-
ся:

1) розподіл бюджетних асигнувань
по кожній бюджетній програмі, зважа-
ючи на граничні суми видатків за місія-
ми, які зафіксовані у бюджеті на три
роки;

2) розподіл коштів за кожною про-
грамою, між розпорядниками та одер-
жувачами бюджетних коштів - так
звані «державні оператори» (opé rateurs
de l’é tat) - приватні чи публічні уста-
нови, організації, які одночасно відпо-
відають трьом критеріям: здійснюють
діяльність, направлену на задоволен-
ня суспільних потреб (пов’язані з ви-
конанням завдань та функцій, покла-
дених на державу), фінансування їх
діяльності в переважній частині
здійснюється із бюджету, вони підкон-
трольні державі.

В особливих випадках на цих засі-
даннях можуть переглядатися граничні
суми видатків за місіями. Якщо по за-

кінченню цих «нарад розподілу» зали-
шаються спірні питання, консенсусу
між Дирекцією з питань бюджету і
міністерствами не досягнуто, то розг-
ляд проблемних моментів передається
на «арбітраж Прем’єр-міністра»
(arbitrage du Premier ministre). Окрім
цього Прем’єр-міністр розсилає по
міністерствам «листи-обмеження»
(lettres-plafonds), в яких встановлюють-
ся граничні суми видатків по кожній
бюджетній програмі.

На виконання статті 48 Органічного
закону про Державний бюджет уряд
наприкінці весни представляє Націо-
нальній Асамблеї та Сенату звіт про
розвиток національної економіки і орі-
єнтири у сфері державних (публічних)
фінансів, що є об’єктом офіційних де-
батів у Парламенті - дебатів з орієн-
тирів у сфері державних фінансів
(dé bat d’orientation des finances
publiques (DOFP)).

Цей звіт дозволяє підвести підсум-
ки щодо поточної економічної ситуації
і перспектив в економіці, конкретизу-
вати стратегію уряду у сфері держав-
них (публічних) фінансів і представи-
ти засоби для досягнення рівноваги
державних рахунків.

Останнім етапом в процесі підготов-
ки бюджету (серпень, середина верес-
ня) є розробка бюджетних документів,
зокрема щорічних проектів ефектив-
ності (projets annuels de performances
(PAP)), в ході спільної роботи різних
міністерств і Дирекції з питань бюд-
жету.

Численні документи подаються ра-
зом з проектом закону про Державний
бюджет:

- блакитні додатки до бюджету (Les
bleus budgé taires) (обов’язкові докумен-
ти, що супроводжують проект бюдже-
ту з моменту його подання до спеціаль-
ного бюро Національної Асамблеї):

 попередня оцінка статей проекту
закону (Les é valuations pré alables des
articles du projet de loi), що містить
характеристику економічних, бюджет-
них, соціальних, екологічних наслідків
статей проекту закону про Державний
бюджет;

 оцінка джерел податкових надход-
жень (L’é valuation des voies et
moyens): перший том містить деталі-
зацію по податковим надходженням,
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другий - інформацію по зменшенню
податкових надходжень внаслідок за-
стосування спеціальних норм податко-
вого права;

 звіт про обов’язкові відрахування і
платежі (Le rapport sur les pré lé vements
obligatoires), що містить інформацію по
рівню і структурі цих відрахувань і
платежів за минулий рік, попередня
оцінка ставок на поточний і наступний
роки;

 економічний, соціальний, фінан-
совий звіт (Le rapport é conomique, social
et financier), що містить прогнозовані
доходи та видатки на 4 роки у відпові-
дності з європейськими зобов’язання-
ми;

 звіт по державним видаткам (Le
rapport sur la dé pense publique), що
представляє всі складові видатків дер-
жави, описуючи економічні та демог-
рафічні чинники, важелі впливу;

 щорічні проекти ефективності (les
projets annuels de performances (PAP)),
що визначають для кожної програми
стратегію, «обґрунтування кожного
євро», мету державної політики, показ-
ники і цілі, які мають бути досягнути-
ми.

- помаранчеві і жовті додатки до
бюджету (Les oranges et les jaunes
budgé taires), які об’єднують додатки,
що представляють загальне бачення
державної політики, інформацію по
місіям та програмам бюджету.

Спеціальна парламентська процеду-
ра починається в жовтні. Проект зако-
ну про Державний бюджет (Le projet
de loi de finances (PLF)) передається
Урядом на розгляд, в першу чергу,
Національним Зборам (стаття 39 Кон-
ституції), не пізніше, ніж у перший
вівторок жовтня.

Парламент має 70 днів, щоб розгля-
нути і затвердити PLF (стаття 47).
Асамблея має 40 днів (перше читання).
Після цього законопроект направляєть-
ся до Сенату, який має розглянути його
протягом 20 днів. Потім запускається
прискорена процедура (стаття 45):
спільний комітет (7 депутатів і 7 сена-
торів) збирається для обговорення та
перегляду спірних положень тексту
Проекту закону. У разі успішного за-
вершення цього етапу законопроект
приймається. У разі незгоди між пала-
тами Парламенту по закінченню читан-

ня, нижня палата парламенту Франції
- Національні збори - приймає остаточ-
не рішення.

По закінченню 70-денного терміну,
положення проекту закону про Держав-
ний бюджет можуть бути затверджені
постановою. Проте, ця процедура ніко-
ли не застосовувалася [10].

Після голосування, закон про Дер-
жавний бюджет може бути переданий
до Конституційної Ради на запит Пре-
зидента Республіки, Прем’єр-міністра,
Голови Національної Асамблеї, Голови
Сенату або щонайменше 60 депутатів,
або 60 сенаторів. Таке звернення відкла-
дає затвердження закону.

Після цього текст закону передаєть-
ся на підпис Президенту країни для
ратифікації. Положення заборонені
Конституційною Радою не можуть всту-
пити в силу. Вони можуть бути змінені
законом, що містить поправки до зако-
ну про Державний бюджет, в ході ви-
конання бюджету. Після підписання
Президентом текст закону публікуєть-
ся в Офіційному журналі.

Варто наголосити на тому що:
- Парламент може змінювати роз-

поділ видатків між програмами в ме-
жах однієї місії бюджету, проте, він
не має повноважень для зменшення сум
доходів бюджету, окрім випадків, коли
встановлюються інші джерела надход-
жень до бюджету;

- текст, навколо якого розгортається
дискусія в першому читанні в Націо-
нальних Зборах, є версією, схваленою
попередньо урядом, а не Фінансовим
комітетом, який розглядає текст перед
пленарними засіданнями;

- деякі місії в основному обговорю-
ються розширеним складом Комітету і
не є об’єктом пильної уваги під час
публічних обговорень.

Закон про Державний бюджет скла-
дається з двох частин (стаття 34 Основ-
ного Органічного закону): перша
містить інформацію про передбачувані
суми податків, доходу, ліміти видатків
і умови досягнення бюджетної збалан-
сованості. Друга частина визначає асиг-
нування по кожній місії бюджету. Вона
не може обговорюватися до прийняття
першої частини.

З початком календарного року по-
чинається виконання затвердженого
бюджету.
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ВИСНОВКИ
В цілому, як бачимо, процедури

підготовки, розгляду, затвердження
Державних бюджетів в Україні і
Франції мають багато спільних по-
зицій. Вищесказане дає підстави ствер-
джувати, що порядок підготовки, роз-
гляду, затвердження Державного бюд-
жету у Франції представляє собою інте-
рес і може стати корисним для Украї-
ни, особливо у світлі багатшого досвіду
Франції з застосування середньостро-
кового планування і гармонійного його
поєднання з щорічними бюджетними
процедурами та беззаперечного дотри-
мання бюджетної дисципліни. На дея-
ких моментах варто зупинити увагу.

По-перше, в законодавстві Франції
чітко прописані граничні строки всіх
бюджетних процедур, це полегшує
відслідковування перебігу окремих
стадій бюджетного процесу. Невкладан-
ня в строки - це надзвичайна ситуація,
ліквідація якої може потребувати мак-
симум кількох днів, в Україні ж це
стає нормою. Українські реалії свідчать
про те, що часто конкретні дати, заз-
начені в Бюджетному кодексі та законі
України «Про Регламент Верховної
Ради України» ігноруються. Хоча в
статті 116 Бюджетного кодексу Украї-
ни йдеться про те, що це пряме пору-
шення бюджетного законодавства, при
цьому у відповідній статті (стаття 117)
не прописані заходи впливу, які ма-
ють застосовуватись у таких випадках.

У Бюджетному кодексі 2010 року
зазначено, що розгляд та затверджен-
ня Державного бюджету України відбу-
вається у Верховній Раді України за
спеціальною процедурою, визначеною
Регламентом Верховної Ради України
(стаття 39). Проте у Кодексі 2010 року,
порівняно з Кодексом 2001 року зник
пункт статті, який встановлювала гра-
ничний строк прийняття Верховною
Радою закону про Державний бюджет
України (стаття 44). Але ж несвоєчас-
не прийняття Закону про Державний
бюджет України автоматично тягне за
собою затримку в прийнятті рішень про
місцеві бюджети і, як наслідок, повно-
цінне виконання видаткової частини
місцевих бюджетів унеможливлюється.

Такий стан речей необхідно зміню-
вати, по-перше, через беззаперечне дот-
римання та стабілізацію бюджетної

дисципліни, адже несвоєчасне прий-
няття бюджетів паралізує роботу всієї
системи доведення до населення кінце-
вих результатів суспільного виробниц-
тва, по-друге, через удосконалення існу-
ючого законодавства. Такі заходи, в
свою чергу, допоможуть усунути випад-
ки, коли планові показники видатків
бюджету формуються за результатами
фактичного виконання в минулому році
та «підганяються» під нормативи, як
результат - фінансування відбувається
за принципом мінімальної достатності.

Адже, хоча здійснення видатків бюд-
жету в разі несвоєчасного набрання
чинності законом про Державний бюд-
жет не припиняється, витрати Держав-
ного бюджету України не можуть
здійснюватися на нові бюджетні про-
грами, а лише на ті, бюджетні призна-
чення щодо яких встановлені законом
про Державний бюджет України на
попередній бюджетний період та одно-
часно передбачені у проекті закону про
Державний бюджет України на наступ-
ний бюджетний період. До того ж, що-
місячні бюджетні асигнування загаль-
ного фонду Державного бюджету Ук-
раїни сумарно не можуть перевищува-
ти 1/12 обсягу бюджетних призначень,
визначених законом про Державний
бюджет України на попередній бюджет-
ний період. Окрім таких «технічних»
питань виникає загроза іміджу краї-
ни, в першу чергу, як потенційному
позичальнику.

По-друге, у Франції левова частка
уваги при плануванні бюджету при-
діляється врахуванню результатів се-
редньострокового планування і страте-
гічним векторам розвитку. В Україні
ж планування на середньострокову пер-
спективу обмежується 21 статтею Бюд-
жетного кодексу щодо складання про-
гнозу бюджету на наступні за плано-
вим два бюджетні періоди. До того ж,
через мізерні суми капітальних ви-
датків, через щорічне нарощування
сум бюджетного дефіциту планування
Державного бюджету на рік зводиться
до «латання дірок» та покриття пер-
шочергових потреб (найчастіше за виб-
ірковим принципом).

По-третє, у Франції визначення
ефективності, результативності бюджет-
них програм (Державного бюджету)
минулого року є пріоритетним напря-
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мом роботи на стадії складання проек-
ту закону про Державний бюджет на
наступний бюджетний період. В Ук-
раїні через відсутність комплексної
системи оцінки ефективності бюджет-
них програм подібна робота, в більшості
випадків, зводиться до порівняння пла-
нових і фактичних показників.

Вирішення хоча б зазначених про-
блем при складанні, розгляді, затверд-
женні Державного бюджету, безумов-
но, позитивним чином вплинуло б на
подальше його виконання, наприклад,
зменшивши численну кількість попра-
вок, що вносяться до закону про Дер-
жавний бюджет протягом року.
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