

Особливості внесення змін до спеціального фонду кошторису
Відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, бюджетні установи мають право використовувати протягом поточного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік (шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису).
Увага
Довідки про внесення змін до кошторису затверджуються і виконуються у тому самому порядку, що й кошториси
________________________________________________________________________________
Зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями бюджетних установ вносять без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету, а зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями вносять після внесення відповідних змін до бюджетного розпису.
З урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису бюджетна установа має впорядковувати бюджетні зобов’язання.
Для обліку внесених змін до кошторису бюджетна установа має вести Картку аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підставами для внесення протягом року змін до плану спеціального фонду кошторису за власними надходженнями є:
	довідка про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України (додаток 7 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57, далі — Інструкція № 57);
	довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) (додаток 1 до Інструкції № 57).

Приклад
Обсяг власних надходжень міського відділу освіти (розпорядник нижчого рівня) перевищив витрати, затверджені кошторисом на 2012 рік, на суму 270 000 грн. (плата за оренду майна). Як використати ці кошти на відшкодування вартості комунальних послуг?
________________________________________________________________________________
Рішення
________________________________________________________________________________
1. Отримуємо довідку відповідного органу Державної казначейської служби України про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки у сумі 270 000 грн. станом на 20.03.2013.
________________________________________________________________________________
2. Готуємо проект довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) та розрахунки з обгрунтуванням витрат.
________________________________________________________________________________
3. Зазначені документи подаємо головному розпоряднику (міській державній адміністрації) на розгляд та затвердження довідки про внесення змін до кошторису за спеціальним фондом.
_____________________________________________________________________________
4. Готуємо бюджетну та фінансову звітність з урахуванням приведених до відповідності планових показників із внесеними змінами відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» від 24.01.2012 № 44.
________________________________________________________________________________



