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OF SALARIES IN BUDGET INSTITUTIONS

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено висвітленню специфіки нарахуван-

ня заробітної плати в бюджетних установах. Проаналізовано 
особливості фінансування та планування видатків на оплату 
праці. Розглянуто порядок визначення потреби в коштах на 
оплату праці. Акцентовано на складності бухгалтерського об-
ліку праці та розрахунків з оплати праці. Визначено завдання 
обліку праці й заробітної плати. Представлено склад заробіт-
ної плати працівників бюджетної сфери. Розглянуто норматив-
ні акти, які регулюють відносини з оплати праці, встановлюють 
умови оплати праці та розміри ставок посадових окладів бю-
джетних установ відповідної галузі. Визначено нормативно-
правові документи за видами бюджетних установ. Указано на 
необхідність комп’ютеризації обліку розрахунків з оплати праці 
відповідно до особливостей бюджетної установи з урахуван-
ням відповідного нормативного забезпечення. Визначено про-
блеми нарахування заробітної плати в бюджетних установах 
та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: бюджетні установи, бюджетні асигнуван-
ня, заробітна плата, фонд основної заробітної плати, фонд до-
даткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати, посадовий оклад.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию специфики начисления за-

работной платы в бюджетных учреждениях. Проанализирова-
ны особенности финансирования и планирования расходов на 
оплату труда. Рассмотрен порядок определения потребности 
в средствах на оплату труда. Акцентировано на сложности 
бухгалтерского учета труда и расчетов по оплате труда. Опре-
делены задачи учета труда и заработной платы. Представлен 
состав заработной платы работников бюджетной сферы. Рас-
смотрены нормативные акты, которые регулируют отношения 
по оплате труда, устанавливают условия оплаты труда и раз-
меры ставок должностных окладов в бюджетных учреждениях 
соответствующей отрасли. Определены нормативно-право-
вые документы по видам бюджетных учреждений. Указано на 
необходимость компьютеризации учета расчетов по оплате 
труда в соответствии с особенностями бюджетного учрежде-
ния с учетом соответствующего нормативного обеспечения. 
Определены проблемы начисления заработной платы в бюд-
жетных учреждениях и предложены пути их решения.

Ключевые слова: бюджетные учреждения, бюджет-
ные ассигнования, заработная плата, фонд основной за-

работной платы, фонд дополнительной заработной платы,  
другие поощрительные и компенсационные выплаты, долж-
ностной оклад.

ANNOTATION
The article is devoted to the clarification of the specifics of the 

calculation of wages in budgetary institutions. The features of fi-
nancing and planning of expenditures on labor remuneration are 
analyzed. The procedure for determining the need for funds for 
labor remuneration is considered. The complexity of accounting 
of labor and payroll calculations is emphasized. The tasks of ac-
counting of labor and wages are determined, which consist in the 
control over observance of the regular discipline and the use of the 
wage fund; correct calculation of working time expenses and con-
trol over its rational use; Timely and reliable calculation of wages 
and allowances for temporary disability; realization of timely and 
reliable calculations of wages; control over the use of funds allocat-
ed for wages of general and special funds; compiling budget and 
financial reporting, and providing users with information on labor 
and wages. Represents the composition of wages of employees of 
the budget sphere. The normative acts regulating wage relations 
are considered, the conditions of remuneration and the rates of 
official salaries of budget institutions of the branch are set. Reg-
ulatory documents are defined according to types of budget insti-
tutions. It is indicated on the necessity of computerization of the 
calculation of payroll calculations in accordance with the features 
of a budgetary institution, taking into account the relevant norma-
tive provision. This will allow computerization of most processes of 
accrual, payment of wages, preparation and submission of budget 
and financial statements to the controlling bodies. The problems of 
paying wages in budget institutions are determined and the ways 
of their solution are proposed, which consist in improving the reg-
ulatory base in accordance with the features of budget institutions. 
It is proposed, when making changes to the working conditions, to 
use an integrated approach to all branches of the budget sphere 
in order to prevent the unfair differentiation between wage levels 
among employees of various budget institutions. The identified 
proposals will provide an improvement of the information base for 
managing the processes of calculation and payment of wages in 
budgetary institutions, taking into account the peculiarities of their 
activities.

Key words: budget institutions, budget allocations, wages, 
basic salary fund, additional wage fund, other incentive and com-
pensatory payments, salary.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Ефективне функ-
ціонування сучасної держави  неможливе без 
бюджетних установ, які є первинною ланкою 
бюджетної системи країни. Заробітна плата є 
основним джерелом доходів найманих праців-
ників. Праця в бюджетних установах виступає 
як цілеспрямована діяльність людей з управ-
ління державою у цілому та місцевого само-
врядування, охорони громадського порядку, 
забезпечення незалежного судочинства та про-
курорського нагляду тощо, а також надання 
нематеріальних послуг у соціальній сфері для 
задоволення потреб членів суспільства. Облік 
розрахунків з оплати праці є доволі складною 
ділянкою облікового процесу на різних підпри-
ємствах, у тому числі й у бюджетній сфері. Ви-
датки на заробітну плату мають найбільшу пи-
тому вагу в кошторисах і становлять основну 
суму загальних видатків, а тому облік праці та 
її оплати в бюджетних установах є важливою 
ділянкою обліку.

Організація обліку заробітної плати в бю-
джетних установах потребує більш детального 
дослідження для створення умов ефективного 
ведення та вдосконалення бухгалтерського об-
ліку та звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питання 
оплати праці та обліку в бюджетних установах 
були предметом наукових досліджень вітчизня-
них таких науковців, як О.М Андрієнко [14], 
П.Й. Атамас [11], О. Верхогляд [12], Л.І. Жи-
деєва [14], М.Г. Михайлов [13], О.П. Славко-
ва [13], М.І. Телегунь [13], Є.Ю Шара [14] тa 
ін. У працях зазначених авторів розглядається 
сутність заробітної плати, її складові частини, 
аналізується законодавча база, яка регламентує 
оплату праці працівників бюджетних установ 
різних галузей господарства. Науковці та фа-
хівці-економісти досліджують проблеми плану-
вання та оплати праці та їх обліку в бюджетних 
установах України.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Водночас, незважаючи на вагомий 
внесок зазначених учених у сферу бюджетного 
обліку, потребують подальших досліджень пи-
тання бухгалтерського обліку нарахування і 
виплати заробітної плати й упорядкування нор-
мативно-правового забезпечення з метою ефек-
тивної організації облікового процесу в бюджет-
них установах.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення специфіки 
розрахунків з оплати праці та оцінка норма-
тивно-правового забезпечення нарахування за-
робітної плати, висвітлення головних проблем, 
які виникають під час нарахування заробітної 
плати в бюджетних установах, та пошук шля-
хів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Бюджетні установи – це органи 
державної влади, органи місцевого самовря-
дування, а також організації, створені ними 
в установленому порядку, що повністю утриму-
ються за рахунок державного чи місцевого бю-
джету. Бюджетні установи є неприбутковими. 
Вони фінансуються з державного або місцевих 
бюджетів [1].

Розміри фінансування з бюджету на рік пе-
редбачаються в річному розписі доходів і ви-
датків відповідного бюджету, у кошторисах 
доходів і видатків бюджетних установ і нази-
ваються бюджетними асигнуваннями. Залеж-
но від підпорядкованості бюджетної установи 
фінансування здійснюється за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів.

Виділення коштів із бюджету на утримання 
бюджетної установи здійснюється тільки за на-
явності кошторису доходів і видатків у межах 
асигнувань, затверджених кошторисом. Вико-
ристання виділених із бюджету коштів прова-
диться тільки на ті цілі, які були передбаче-
ні у відповідній статті кошторису та в межах 
отриманих сум.

У бюджетних установах фінансування ви-
плат заробітної плати здійснюють за захище-
ною статтею видатків (код 2110), тобто виплати 
заробітної плати здійснюються в першу чергу.

Облік праці та розрахунків щодо зарплати є 
однією з найважливіших ділянок облікової ро-
боти в бюджетних установах. Завдання обліку 
праці та заробітної плати полягають у:

- контролі над дотриманням штатної дисци-
пліни і використанням фонду заробітної плати;

- правильному обчисленні витрат робочого 
часу та контролі над його раціональним вико-
ристанням;

- своєчасному і достовірному нарахуванні за-
робітної плати і допомоги за тимчасовою непра-
цездатністю;

- здійсненні своєчасних і достовірних розра-
хунків щодо заробітної плати;

- контролі над використанням виділених на 
зарплату коштів загального і спеціального фондів;

- своєчасному складанні необхідної звітності 
й забезпеченні користувачів інформацією про 
працю і заробітну плату [11, с. 144].

Зазвичай видатки на заробітну плату станов-
лять найбільшу частку кошторисних призна-
чень бюджетних установ. Під час розрахунку 
потреби в коштах на оплату праці орієнтують-
ся, насамперед, на штатний розпис, затвердже-
ний головним розпорядником на наступний рік. 
Важливо не тільки точно розрахувати потребу 
в коштах на оплату праці, а й розподілити асиг-
нування за місяцями. Розрахункова потреба в 
коштах не може перевищувати граничних роз-
мірів асигнувань, доведених головним розпо-
рядником бюджетних коштів. Якщо в середині 
бюджетного періоду виявиться, що установі не 
вистачає коштів на заробітну плату, виділити 
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додаткові асигнування на неї буде доволі важко. 
Отже, ще до початку бюджетного періоду праців-
ники бухгалтерії та планово-економічних від-
ділів мають скласти максимально точні розра-
хунки потреби в коштах на заробітну плату [5].

Бюджетні установи всіх рівнів складають 
розрахунки потреби в бюджетних асигнуван-
нях, керуючись Порядком складання, розгля-
ду, затвердження та основних вимог до вико-
нання кошторисів бюджетних установ [5].

Складність планування полягає у тому, що 
неможливо спланувати витрати на заробітну 
плату до копійки. Але слід намагатися зробити 
це якомога точніше, розподіливши асигнування 
за місяцями. Для цього необхідна тісна співп-
раця працівників кадрових, планово-економіч-
них та бухгалтерських підрозділів. 

Потребу в бюджетних коштах на заробітну 
плату визначають відповідно до штатного розпи-
су, тарифікаційних списків та розрахункового 
обсягу премій, матеріальної допомоги, індекса-
ції заробітної плати та інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат. Видатки бюджету, що 
включаються до проекту кошторису, обов'язково 
підтверджуються обґрунтованими розрахунка-
ми за кожним КЕКВ (п. 22 Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ) [5].

На бюджетні установи, як і на всі юридичні 
особи, поширюється дія законів України «Про 
оплату праці» [2], «Про відпустки» [3], Кодек-

су законів про працю [4], Інструкції Державної 
служби статистики (Міністерства статистики) 
[10], наказів та інструкцій інших державних 
органів щодо праці. 

Відповідно до Закону України «Про оплату 
праці», заробітна плата – це винагорода, об-
числена, як правило, у грошовому виразі, яку 
за трудовим договором власник або уповно-
важений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати 
залежить від складності та умов виконуваної 
роботи, професійно-ділових якостей працівни-
ка, результатів його праці та господарської ді-
яльності підприємства [2].

Заробітна плата працівників бюджетних 
установ здійснюється на підставі актів Кабінету 
Міністрів України в межах бюджетних асигну-
вань. Постановами КМУ затверджуються умови 
оплати праці, тарифні сітки та схеми посадових 
окладів тощо [6].

Держава здійснює регулювання оплати пра-
ці працівників бюджетних установ шляхом: 
установлення розміру мінімальної заробітної 
плати та інших державних норм і гарантій; 
установлення умов і розмірів оплати праці на 
підставі законодавчих та інших нормативних 
актів України, генеральної, галузевих, регіо-
нальних угод, колективних договорів у межах 
асигнувань за рахунок загального та спеціаль-
ного фондів; оподаткування доходів працівни-
ків [11, с. 138].

Рис. 1. Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ 
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«народний»

За звання та використання в роботі іноземної мови

За високі досягнення у праці, виконання особливо важливої 
роботи, складність, напруженість у роботі

За спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений 
майстер спорту»
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Фонд оплати праці складається з:
- фонду основної заробітної плати;
- фонду додаткової заробітної плати;
- інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат [10]. 
Фонд основної заробітної плати включає 

нарахування винагороди за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм праці (норм 
часу, виробітку, обслуговування, посадових 
обов'язків).

Фонд додаткової заробітної плати включає 
доплати, надбавки, гарантійні та компенса-
ційні виплати, передбачені чинним законодав-
ством,  премії, пов'язані з виконанням вироб-
ничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні випла-
ти включають винагороди та премії, які мають 
одноразовий характер, компенсаційні та інші 
грошові й  матеріальні виплати, які не перед-
бачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановлені зазначеними ак-
тами норми [10].

Склад заробітної плати основних працівни-
ків бюджетних установ відображено на рис. 
1 [14, с. 296].

Законодавчі засади відносин з оплати пра-
ці регулюються Законом України «Про оплату 
праці» [2]. Окрім того, діє низка наказів мініс-
терств, що встановлюють умови оплати праці та 
розміри ставок посадових окладів бюджетних 
установ відповідної галузі, зокрема:

1) Постанова КМУ «Про оплату праці праців-
ників на основі єдиної тарифної сітки розрядів 
і коефіцієнтів з оплати праці працівників уста-
нов, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 [6];

2) Наказ Міністерства праці та Міністерства 
соціального захисту та охорони здоров’я «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників 
установ охорони здоров'я та соціального захис-
ту населення» від 05.10.05 № 308/519 [7];

3) Наказ Міністерства освіти і науки «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвер-
дження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та науко-
вих установ» від 26.09.05 № 557 [8];

4) Постанова КМУ  «Про впорядкуван-
ня структури та умов оплати праці працівни-
ків апарату органів виконавчої влади, орга-
нів прокуратури, судів та інших органів» від 
09.03.2006 № 268 [9].

Застосування вказаних нормативно-право-
вих документів відповідно до специфіки бю-
джетної установи забезпечить об’єктивний та 
достовірний облік нарахування і виплати заро-
бітної плати.

Важливу роль у вдосконаленні та спрощенні 
обліку розрахунків з оплати праці відіграють за-
соби комп’ютеризації. Важливо, щоб програмне 
забезпечення відповідало сучасним вимогам, 
ураховувало особливості нормативно-правового 
забезпечення нарахування і виплати заробітної 
плати відповідної бюджетної установи, давало 

змогу автоматизувати більшість процесів нара-
хування, виплати заробітної плати, складання 
і подання місячної і квартальної звітності до 
контролюючих органів. Це дасть змогу бухгал-
теру мінімізувати ймовірність помилок, своє-
часно нараховувати, виплачувати зарплату та 
подавати звітність щодо оплати праці.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, заробітна плата працівника бюджетної 
сфери складається з багатьох компонентів, і під 
час їх нарахування виникають певні труднощі. 
З одного боку, це створює диференціацію між 
працівниками з різним стажем роботи та нави-
чками, а з іншого – ускладнює процес нараху-
вання заробітної плати. Бухгалтер повинен во-
лодіти повною інформацією про співробітника 
стосовно його стажу роботи, розміру рангу, ви-
слуги, проценту надбавок і премії тощо. Також 
нарахування заробітної плати в бюджетній сфе-
рі вимагає від бухгалтера досконалого володін-
ня знаннями нормативної та законодавчої бази, 
яка постійно оновлюється і вносить певні ко-
рективи в процес обліку розрахунків з оплати 
праці. Сьогодні законодавча база потребує вдо-
сконалення. Велика кількість нормативно-зако-
нодавчих актів, які не відповідають сучасним 
умовам життя і не гарантують достатній рівень 
життя працівників, лише ускладнює облік роз-
рахунків з оплати праці у бюджетній сфері. Під 
час внесення змін в умови оплати праці необ-
хідно дотримуватися комплексного підходу до 
всіх галузей бюджетної сфери для уникнення 
несправедливої диференціації між рівнями за-
робітної плати працівників різних бюджетних 
установ. 
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