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ВСТУП
Контроль за бюджетними коштами є справою над!

звичайно актуальною і складною, тому що рівень еко!
номічного і соціального забезпечення фінансової ста!
більності окремих територій цілком залежить від стану
виконання місцевих бюджетів.

Незважаючи на посилення окремих етапів фінан!
сового контролю, слід констатувати, що кількість
фінансових порушень з року в рік не зменшується. За
даними Державної контрольно!ревізійної служби Ук!
раїни було виявлено, що за останні п'ять років неза!
конне та нецільове витрачення бюджетних коштів зрос!
ло майже у 3 рази, в той час як відшкодування і понов!
лення витрат зросло лише у 2,2 рази [1]. Дуже суттєво
зросли суми недоотриманих фінансових ресурсів:
збільшення цього показника у 14 разів є зайвим
свідченням неефективної роботи тих органів, які зай!
маються формуванням дохідної частини бюджету. Над!
ходження фінансових ресурсів хоча і зростали, але їх
абсолютні показники не перевищували недоотриман!
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ня навіть на 1/3 (окрім 2007 р.). Результати діяльності
Державної контрольно!ревізійної служби свідчать про
динаміку зростання сум виявлених збитків і фінансо!
вих порушень у цілому. Все це свідчить про не!
обхідність підвищення фінансового контролю за вико!
нанням місцевих бюджетів. На сьогодні контроль за
коштами місцевих бюджетів є найбільш результатив!
ним, якщо він забезпечує комплексність перевірки за
його формуванням і виконанням.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для встановлення дієвого контролю за всіма напря!

мами витрачання бюджетних коштів: від витрат на ут!
римання установ і організацій до їх витрачання на со!
ціальне важливі цілі, вкрай необхідним є встановлення
систематичного обміну інформацією між усіма фінан!
совими і контролюючими органами, які забезпечують
виконання бюджету. Тобто необхідна єдина інформа!
ційна база. Щоб вирішити цю проблему, доцільно ком!
п'ютеризувати систему фінансового контролю в Україні
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з доступом до локальних і глобальних мереж передачі
інформації, що дасть змогу зекономити робочий час і
підвищити ефективність виявлення правопорушень при
незаконному та нецільовому використанні бюджетних
коштів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Управління бюджетною системою та контроль за її

виконанням в Україні здійснюють Міністерство фінансів,
Державне казначейство, Державна податкова адмініст!
рація, Державна контрольно!ревізійна служба, їхні
органи на місцях та органи управління позабюджетни!
ми фондами [2]. Головна роль в управлінні бюджетною
системою відводиться Міністерству фінансів, оскільки
на нього покладено державну функцію формування
бюджету. Структура автоматизованої інформаційно!
аналітичної системи Міністерства фінансів України
(АІАС МФУ) включає три рівні: районний — районні
(міські) фінансові відділи, обласний — фінансові управ!
ління області та центральний — Міністерство фінансів.
Районний та обласний рівні націлені на складання і конт!
роль за виконанням місцевого бюджету, а центральний
— державного бюджету. На рис. 1 наведено схему
інформаційних потоків, що забезпечують бюджетний
процес.

В обласних фінансових управліннях і в районних
фінансових відділах створено локальні системи оброб!

лення даних, які об'єднують функціо!
нальні та технологічні автоматизовані
робочі місця. Технологічні АРМ є типо!
вими як за складом, так і за функціями.
До них належать: АРМ адміністратора
БД, АРМ для передавання даних (по!
штовий сервер), АРМ системного
програміста, технолога. Щодо функці!
ональних автоматизованих робочих
місць, то вони створюються відповід!
ності до функцій управління згідно з
бюджетною класифікацією. Тут є такі
типові автоматизовані робочі місця:
АРМ спеціаліста, АРМ для складання
зведень, АРМ керівника. Функціональні
АРМ спеціалістів виділяються за окре!
мими статтями бюджетної класифікації
або їх сукупністю. За кожним АРМ зак!
ріплено функції для автоматизації. На
районні та обласні фінансові установи
покладено різні за масштабами функції
зі складання місцевих бюджетів та кон!
тролю за їх виконанням, тому склад апа!
ратного і програмного забезпечення та
перелік функціональних задач є різни!
ми.

Взаємозв'язки наведених функціо!
нальних підсистем, між рівнями систе!
ми державного управління забезпечу!
ються єдиною правовою базою, єдиною
бюджетною класифікацією, єдиною
формою бюджетної документації, єди!
ною інформаційною базою, погоджени!
ми принципами бюджетного процесу.
Основне значення для взаємодії скла!

дових бюджетного процесу має бюджетна класифіка!
ція.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване
групування доходів, видатків і фінансування бюджету
за ознаками економічної сутності, функціональної
діяльності, організаційного устрою відповідно до зако!
нодавства України та міжнародних стандартів [3].

Майже у всіх фінансових органах влади районно!
го значення використовується система ІАС "ABFIN",
розробник Neocom21, оскільки такий підхід до авто!
матизації управління і контролю бюджетною системою
забезпечує функціонування локальних систем
управління одного рівня за єдиною схемою, реалізу!
ючи ідентичний набір завдань за заздалегідь визначе!
ною та затвердженою методологією розрахунків і тех!
нологією обробки даних, та можливість якісної оброб!
ки звітної інформації на вищих рівнях влади, що істот!
но скорочує витрати часу обробки ідентичної інфор!
мації.

Існують й інші програмні продукти для вирішення
задач управління та контролю бюджетного процесу, але
в Україні вони представлені лише декількома основни!
ми компаніями, які змогли забезпечити відповідний
рівень автоматизації для органів фінансового муніци!
пального управління, а саме: "Парус. Бюджетне фінан!
сування" та АІС "Місцеві бюджети" українського роз!
робника Corside Group.
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Рис. 1. Схема інформаційних потоків бюджетного процесу

Умовні позначення: 1 — основні макропоказники економічного та соціально!
го розвитку; 2 — бюджетна резолюція; 3 — ліміти видатків; 4 — кошториси; 5 —
бюджетні запити; 6 — Закон про державний бюджет України; 7 — розписи бюд!
жету; 8 — бюджетні асигнування; 9 — звіт про касове виконання бюджету; 10 —
платіжні доручення; 11 — виписки про рух коштів на рахунках; 12 — зведення про
виконання бюджету; а — проект; б — прийнятий документ
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Проведемо порівняльну ха!
рактеристику автоматизованих
систем управління і контролю
бюджетного процесу у містах за
функціональним наповненням.
Результати аналізу представ!
лені в табл. 1.

Додатковий аналіз показав,
що функції контролю в пред!
ставлених системах реалізовані
недостатньо і лише система "Па!
рус. Бюджетне фінансування"
дозволяє контролювати стан
виконання кошторису витрат,
але при цьому вона не здатна за!
безпечити контроль фактично
виконаних показників в розрізі
розпорядників коштів.

Система "ABFIN: Місцеві
бюджети" передбачає можли!
вість обміну із АІС "Держбюд!
жет" та системами районного
рівня довідковою інформацією
та даними про планові показни!
ки та фактичне виконання бюд!
жетів, розпорядження на фінан!
сування та виконання розпоряд!
жень. Система забезпечує пев!
ний контроль за виконанням
місцевих бюджетів, але якщо
виникає потреба у порівнянні
звітної інформації від розпоряд!
ників коштів з внутрішньою
звітністю системи, то користува!
чу необхідно проводити такий
контроль поза системою.

У процесі аналізу таких си!
стем, як "Парус. Бюджетне фі!
нансування", та АІС "Місцеві
бюджети", було визначено, що
функціональна повнота систем не повною мірою відпо!
відає вимогам, що висуваються до автоматизованих си!
стем управління та контролю за виконанням місцевих
бюджетів (особливо це стосується функції контролю).
Це може бути пов'язано з тим, що використання авто!
матизованих інформаційних систем органами муніци!
пального управління в Україні має порівняно коротку
історію.

Сформуємо основні вимоги до автоматизованої си!
стеми контролю за виконанням місцевих бюджетів. За
формою проведення контролю система повинна забез!
печувати поточний контроль. Методом, що необхідно
реалізувати при розробці автоматизованої системи
контролю за виконанням місцевих бюджетів, є ревізія,
оскільки даний метод найбільш глибоко та повно дає
змогу простежити законність, правильність, ефек!
тивність та цільове використання бюджетних коштів.
Відповідно програмний комплекс повинен забезпечу!
вати належну автоматизацію на кожному етапі ревіз!
ійного процесу.

Згідно з методикою проведення комплексної ревізії
процес складається з 5 етапів:
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика українських автоматизованих
систем управління та контролю місцевих бюджетів*

* Умовні позначення: "+" — в системі реалізовано функцію; "!" — функція в системі
відсутня.
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Рис. 2. Загальна схема контролю виконання
місцевого бюджету
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— організація і підготовка до проведення ревізії;
— проведення ревізії;
— оформлення результатів ревізії;
— прийняття рішення за результатами проведеної

ревізії;
— організація контролю за виконанням рішень за

матеріалами ревізії.
На першому етапі відповідно до вимог чинного за!

конодавства система повинна забезпечити надання
інформації про організації, які в зазначений термін не
надали контролюючому органу звіти про виконання
бюджету.

На другому етапі система повин!
на надавати можливість контролю!
вати:

— цільове використання бюд!
жетних коштів розпорядниками;

— стан фінансування бюджет!
них установ;

— збалансованість доходів та
видатків бюджету, як зведеного так
і в розрізі окремих установ;

— дебіторську та кредиторську
заборгованості бюджетних установ;

— виконання місцевих бюджетів
через порівняння запланованих ви!
датків та фактичних.

На етапі оформлення резуль!
татів система повинна забезпечити
створення відповідних звітів та актів
проведення ревізії.

Далі система повинна забезпечу!
вати можливість прийняття рішення
на основі створених нею звітів.

На останньому етапі ревізійного
процесу в системі повинно бути пе!
редбачено внесення інформації про
ліквідацію правопорушень та надан!
ня звіту за результатами виконання.

Відповідно до принципів фінан!
сового контролю система має відпо!
відати наступним принципам:

— принцип законності — робо!
та системи базується на норматив!
них документах та законодавчих ак!
тах;

— принцип повноти охоплення
об'єктів контролем, який досягається завдяки суціль!
ному стеженню або вибірковій перевірці певних сег!
ментів підконтрольних об'єктів;

— принцип превентивності контрольних дій — сис!
тема повинна забезпечувати запобігання виникненню
суттєвих відхилень фактичного здійснення фінансово!
го процесу від встановлених норм;

— контроль має здійснюватись безперервно, регу!
лярно і систематично.

Виходячи із сформованих вимог, можна розробити
алгоритм функціонування системи. В загальному вигляді
система контролю може бути представлена наступним

чином (рис. 2).
Процес контролю виконання бюджету по!

чинається ще з прийняття бюджету, якому пе!
редує робота зі збору та аналізу необхідних
даних. При розробці бюджетних форм слід пе!
редбачати їх максимальну сумісність зі звіта!
ми, щоб процедура контролю була макси!
мально зручною. Зіставлення планових і фак!
тичних значень є ключовим елементом систе!
ми контролю виконання бюджету. Потім на!
стає стадія аналізу результатів контролю, яка
є завершальним етапом. При цьому з'ясуєть!
ся, які правопорушення по використанню
бюджетних коштів зі сторони розпорядників
коштів є і яким чином можна запобігти нега!
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Рис. 3. Блок%схема алгоритму контролю за виконанням
місцевого бюджету
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Рис. 4. Контекстна діаграма контролю виконання
місцевого бюджету
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тивних наслідків. Але на цьому ке!
руюча функція системи контролю
не вичерпується: необхідно з'ясува!
ти, коли мають бути усунені нега!
тивні результати, виявлені в процесі
контролю, і, нарешті, скільки необ!
хідно коштів для покриття дефіци!
ту бюджету (у разі його виникнен!
ня) і за рахунок яких джерел, для
того, щоб виправити становище.

Відповідно до описаної функц!
іональної схеми контролю вико!
нання місцевих бюджетів предста!
вимо алгоритм даної процедури
(рис. 3).

Таким чином, робота автомати!
зованої системи розпочинається з
надходження даних про виконання
місцевих бюджетів (планових, які
приймаються рішенням сесії на по!
чатку року, відповідно до чинного
законодавства, та фактичних — по!
казники фактичного виконання
бюджету, відповідно до звітної
інформації розпорядників бюджет!
них коштів). Далі система порівнює
планові й фактичні показники —
даний процес передбачає перевірку контрольних сум,
тобто порівняння даних контролюючого органу та звітів
розпорядників коштів. Після чого отримуємо результат
процесу перевірки, у разі якого уточнюється чи є відхи!
лення в бюджеті.

У разі відсутності відхилень контроль закінчується,
в протилежному випадку програма аналізує, чи призво!
дять дані відхилення до невиконання бюджету. Якщо
відхилення не призводять до не виконання бюджету, це
може бути за рахунок кредиторської або дебіторської
заборгованості, то система визначає причини такого

відхилення та визначає усунення відхилення. Якщо ж ви!
явлені відхилення призводять до невиконання бюдже!
ту, то система визначає причини такого відхилення,
потім відповідальних осіб, формує пропозиції щодо усу!
нення відхилення.

Представимо детальніше процес автоматизованого
контролю виконання місцевого бюджету за допомогою
системного аналізу, на основі побудови IDEF0 діаграм.
Контекстна діаграма контролю за виконанням місцево!
го бюджету представлена на рис. 4.

У табл. 2 наведено пояснення до кожної стрілки
даних контекстної діаграми.
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Таблиця 2. Пояснення до контекстної діаграми моделі "Контроль
виконання місцевого бюджету"
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Рис. 5. Діаграма декомпозиції верхнього рівня IDEF0%моделі
"Контроль виконання місцевого бюджету"
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Таблиця 3. Опис функціональних блоків діаграми верхнього рівня
моделі "Контроль виконання місцевих бюджетів"

Таблиця 4. Опис даних у діаграмі верхнього рівня моделі
"Контроль виконання місцевого бюджету"
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На рис. 5 представлено діаграму верхнього рівня
IDEF0!моделі "Контроль виконання місцевого бюдже!
ту".

У табл. 3 наведемо пояснення до кожного процесу
зображеного прямокутником на рис. 5.

У табл. 4 наведено пояснення до використаних да!
них у діаграмі верхнього рівня моделі "Контроль вико!
нання місцевого бюджету" (рис. 5).

Ми не наводимо подальшу декомпозицію про!
цесів, IDEF3!моделі та дерево рішень розробленої
функціональної системи через обмеженість роз!
мірів статті. В цілому, розроблена інформаційна
модель забезпечує виконання всіх необхідних ви!
мог та може слугувати базою для розробки авто!
матизованої системи контролю за виконанням
місцевих бюджетів.

ВИСНОВКИ
Застосування автоматизованої системи контролю

виконання місцевого бюджету значно підвищує дос!
товірність і актуальність інформації, тобто зменшуєть!
ся можливість нецільового використання бюджетних
коштів. З'являється можливість отримати інформацію
з потрібним ступенем деталізації з мінімальними ча!
совими витратами, що практично неможливе при
ручній обробці. Впровадження автоматизованої сис!
теми контролю виконання місцевих бюджетів також
дозволить:

— скоротити паперовий документообіг та ручну пра!
цю в процесі обробки інформації при одночасному
збільшенні загального потоку оброблюваної інформації

та забезпеченні її повноти і досто!
вірності;

— підвищити оперативність
обробки інформації, що надхо!
дить на різних рівнях ієрархії
фінансової системи;

— стандартизувати інформац!
ійну базу для забезпечення уніфі!
кованої обробки фінансової
інформації як єдиної взаємоза!
лежної системи;

— підвищити достовірність да!
них обліку бюджетних коштів та

забезпечити ефективний контроль за їх от!
риманням і використанням;

— покращити аналіз цільового вико!
ристання бюджетних коштів їх розпоряд!
никами;

— зменшити випадки неефективного
та нецільового використання бюджетних
коштів.

Подальші дослідження у цій сфері
планується проводити у напрямі забезпе!
чення ефективного контролю на рівні всіх
розпорядників коштів, що беруть участь у
процесі виконання місцевих бюджетів. Це
може бути забезпечено шляхом створен!
ня єдиної системи електронного докумен!
тообігу між розпорядниками коштів та ви!
щими фінансовими установами муніци!
пального рівня.
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