

Випадки внесення змін до спеціального фонду кошторису
Спеціальний фонд кошторису бюджетної установи містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.
На практиці трапляються різні випадки, коли до спеціального фонду кошторису бюджетної установи необхідно внести зміни.
Пунктом 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228), визначено загальні випадки внесення змін до кошторису бюджетної установи, зокрема й до спеціального фонду. Такими загальними випадками є:
	виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;
	передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого.

Загальними випадками внесення змін до спеціального фонду також є прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням; про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету); про перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями; про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками та про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік.
Зміни до спеціального фонду можуть вноситися й у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), а також у разі виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету або наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.
На практиці часто трапляються й інші випадки внесення змін до спеціального фонду кошторису , бюджетних установ зокрема, якщо:
	фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису (ч. 8 і 9 ст. 51 БК,п. 49 Порядку № 228);
	обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Водночас якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50% коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50% коштів — на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (ч. 8 і 9 ст. 51 БК, п. 49 Порядку № 228).



