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Про оприлюднення інформації
про використання публічних коштів
Відповідно до Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII розпорядники, одержувачі
бюджетних коштів, суб’єкти господарювання державної власності
зобов’язані оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних
коштів (http://e-data.gov.ua, http://spending.gov.ua/) інформацію про
використання коштів.
Згаданим законом, в тому числі, визначено, що:
- публічні кошти – це, зокрема, кошти державного бюджету, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси,
надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України,
державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України,
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також
кошти суб’єктів господарювання державної власності, отримані ними від
їхньої господарської діяльності;
- суб’єкти господарювання державної власності – підприємства,
утворені в установленому порядку органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування
та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань
і здійснення платежів, у тому числі державні підприємства, а також
господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також
підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і
більше відсотків належить державним, у тому числі підприємствам та
господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або частка
акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, а також об’єднання таких
підприємств (далі – підприємства).
Згідно з Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI (ст.2):
- розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та
здійснення витрат бюджету;
- одержувач бюджетних коштів – суб'єкт господарювання, громадська

чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.
Веб-портал знаходиться в стадії дослідної експлуатації, тому
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, підприємствам
визначено термін для реєстрації на веб-порталі до закінчення його дослідної
експлуатації 30.06.2016.
Відповідно до викладеного:
1. Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, підприємствам
НАН України невідкладно зареєструватись на згаданому веб-порталі
(створити «службовий кабінет»).
2. Після реєстрації всім розпорядникам та одержувачам бюджетних
коштів, підприємствам НАН України:
- до 30.04.2016 внести та оприлюднити на веб-порталі інформацію про
використання коштів за III та IV квартал 2015 року;
- до 31.05.2016 внести та оприлюднити на веб-порталі інформацію про
використання коштів за I квартал 2016 року.
3. Взяти до уваги, що основні форми та формати даних для
оприлюднення інформації на веб-порталі відповідають формам,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
Після завершення дослідної експлуатації роботи веб-порталу наказом
Міністерства фінансів України буде затверджений «Порядок реєстрації
суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів та форми
та формати даних для оприлюднення.
4. Відповідальність за неоприлюднення інформації у вказані строки
несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і
місцевих бюджетів, підприємств НАН України.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науковоорганізаційний відділ Президії НАН України.
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