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ВСТУП
Як відомо, бюджетне право України є складовою частиною, інакше кажучи,
провідною підгалуззю науки фінансового права. У спрощеному варіанті являє
собою сукупність правових норм, які регулюють бюджетний устрій, структуру,
порядок розподілу доходів і видатків бюджетної системи, повноваження держави
і органів місцевого самоврядування в галузі бюджетів, а також визначають бюджетний процес.
Бюджетно-правові норми, що становлять сутність бюджетного права, слід
вважати окремим видом норм фінансово-правових. Вони мають усі особливості,
що притаманні зазначеним правовим приписам. Всі вони виражені в імперативній формі, тобто мають категоричний характер — всі суми платежів до бюджету,
що заплановані під час складання проекту бюджету, стають обов’язковими після
ухвалення акта про бюджет; виконавчі органи повинні виконати обов’язки, що
покладені на них законом про державний бюджет і рішеннями місцевих рад про
місцеві бюджети щодо збору доходів і мають право на цільове витрачання їх у
розмірах, передбачених цими актами; всі учасники бюджетних відносин мають
права і обов’язки, що покладені на них нормами актів бюджетного законодавства; бюджетні відносини, що є врегульовані бюджетно-правовими нормами набувають форми бюджетних правовідносин.
Отже, слід вважати, що бюджетні правовідносини є різновидом фінансових
правовідносин. Проте бюджетні відносини виникають з окремого виду фінансової діяльності, тому мають свою специфіку.
Розуміється, що бюджетні правовідносини, по-перше, виникають, змінюються
і припиняються на основі законів (ст. 92 Конституції України). Ст. 96 Конституції України встановлює, що Державний бюджет України затверджується на період з 1 січня по 31 грудня, тобто закон про державний бюджет приймається на річний (бюджетний) період, і отже, всі відносини, що виникають на основі закону
про державний бюджет, діють протягом одного періоду — з 1 січня по 31 грудня.
Це дає підстави для висновку, що бюджетні правовідносини є періодичними. З
початком нового бюджетного періоду і дією нового закону про державний бюджет або рішення місцевої ради про місцевий бюджет виникають нові бюджетні
правовідносини. Якщо в актах про відповідні бюджети йдеться про тих самих
суб’єктів правовідносин, які брали участь у них у минулому бюджетному періоді, то з початком нового бюджетного періоду відносини поновлюються і тривають до закінчення року.
Іншою особливістю бюджетних правовідносин є те, що в них бере участь
більш вузьке коло суб’єктів, ніж в інших фінансових відносинах. Тобто,
суб’єктами бюджетного права є юридичні особи, які беруть участь у розподілі
доходів і витрат між різними видами бюджетів або одержують з державного чи
місцевого бюджету грошові кошти в різних формах (фінансування, дотація, субвенція тощо), або беруть участь у стадіях (хоча б в одній стадії) бюджетного
процесу.
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Таким чином, не є суб’єктами бюджетних правовідносин юридичні особи —
підприємства та організації недержавної і не муніципальної форми власності. Їх
взаємовідносини з бюджетом опосередковуються через інші правовідносини, наприклад, податкові, кредитні відносини тощо.
Також не є суб’єктами бюджетних правовідносин і окремі громадяни. Їх взаємовідносини з бюджетом також опосередковуються через податкові, трудові чи
інші види правовідносин.
Бюджетні відносини, згідно зі ст. 4 Бюджетного кодексу України, регулюються: Конституцією України; нормами статей Бюджетного кодексу України; законами про Державний бюджет України; законами України, що встановлюють
джерела доходів державного і місцевих бюджетів; нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які стосуються формування і виконання державного та місцевих бюджетів; нормативно-правовими актами центральних органів
виконавчої влади, прийнятими відповідно до Бюджетного кодексу України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; рішеннями органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до Бюджетного кодексу України.
Основним систематизованим актом серед названих джерел є Бюджетний кодекс України, який складається з шести розділів і вперше був введений у дію з
01.01.2002 р.
Після набуття ним чинності він зайняв провідне місце у фінансово-правової
системі України. У зв’язку з ухваленням Бюджетного Кодексу України положення нормативно-правових актів під час здійснення бюджетного процесу можна застосовувати лише тоді, коли вони не суперечать нормам Конституції України,
Бюджетного кодексу України і законів про Державний бюджет України. Якщо
норми чинного бюджетного законодавства суперечать нормам міжнародних договорів України, поданих на ратифікацію, Верховна Рада розглядає разом із ратифікацією договору проекти законів про зміну відповідних норм бюджетного
законодавства України.
Також слід зауважити, що при поданні до Верховної Ради України законопроектів, що впливають на прибуткову та видаткову частини бюджету (ст. 27 Бюджетного кодексу України), обов’язковою умовою є одержання експертного висновку Комітету з питань бюджету Верховної Ради і Міністерства фінансів
України. Такі закони потрібно оприлюднювати до 15 серпня року, що передує
плановому бюджетному періоду. Інакше їх можна застосовувати тільки з початком бюджетного періоду, наступного за плановим.
Червневі зміни до Бюджетного кодексу України практично не торкнулися самого кодексу та його приписів.
Зміни внесені до прикінцевих положень кодексу і фактично стосуються лише
п. 24 вказаних положень, підпункт 4 якого викладений у новий редакції. Стосовно цього був прийнятий спеціальний Закон України
«Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» (від 02.06.2016 N 1406-VIII.
Цей пункт стосується обліку залишків бюджетних коштів територіальних одиниць Донецької і Луганської областей, що знаходяться на непідконтрольній Ук4

раїні території та на лінії військового зіткнення. Також підпунктом визначені напрямки використання зазначених залишків коштів станом на сьогодні.
Окрім того, зміни передбачають компенсацію місцевим бюджетам цих витрачених коштів після деокупації території областей і закінчення АТО.
Отже, цим коротеньким вступом визначено провідну роль коментованого нормативного акту в системі фінансів і права України.
Цей коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового
права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов’язаний з
фінансово-грошовою системою, а також правників, викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних та юридичних факультетів.
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