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УДК [336.14:061.1]:354.31(477) DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1971963 С.М. ШЕВНІН, директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України,  м. Київ, Україна; e-mail: Shevnin@i.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2195-3831 ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МІНІСТЕРСТВОМ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ S.M. SHEVNIN, Head, Department of Financial and Accounting Policy, Ministry of Internal Affairs of Ukraine,  Kijv, Ukraine; e-mail: Shevnin@i.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2195-3831 LEGAL ORDER OF FORMING BUDGET FUNDS BY THE MINISTRY  OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE  Постановка проблеми Згідно п.49 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України, управління бюджетними коштами, це сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних ре-зультатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового ви-користання бюджетних коштів. Таким чином, формування бюджетних коштів є першим етапом управління бюджетними коштами.  Дослідження правового порядку форму-вання доходної частини Державного бюджету України взагалі і бюджетних коштів Міністерс-твом внутрішніх справ України (далі – МВС), зокрема є актуальним, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економіч-ного розвитку як країни в цілому, так і окремих сфер її діяльності, і, як зазначають Т. Єгоркіна та О. Пахомова, «завдяки правильному здійс-ненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належ-ний життєвий рівень населення» [1]. Із держа-вного бюджету фінансуються основні напрям-ки діяльності МВС, але через економічну кризу та обмеженість бюджетних коштів не можна повною мірою задовольнити всі статті бюджетного фінансування, тому постає пи-тання про джерела надходжень до бюджету МВС.  

Правові проблеми формування доходів Дер-жавного бюджету України були розглянуті у пра-цях багатьох вчених, які пропонували різні шляхи удосконалення джерельної бази доходної частини бюджету. До основних джерел формування дохо-дів Державного бюджету України станом на 2016 рік, які й сьогодні, не втрачають своєї актуальнос-ті, Н.О. Слободянюк та К.І. Шикор відносять пода-ткові та інші обов’язкові платежі, збори, тарифи, адміністративні санкції тощо, за рахунок збіль-шення яких пропонується формувати доходну ча-стину бюджетів [2, с.557]. Спираючись виключно на математичні розрахунки, О.О. Дорошенко го-ворить про наявність резерву зростання доходів в Україні за рахунок збільшення рівня оподаткуван-ня [3]. Податкові находження, безумовно можна розглядати, як основне джерело формування бю-джетних коштів, проте вказані пропозиції можуть привести до соціальної напруги в країні та прихо-вуванні доходів платників податків.  У світовій економіці, як визначає Н. Кавтарадзе (N. Kavtaradze), обґрунтовуються пропозиції з удосконалення наповнення доходної бази бюдже-тів за рахунок зменшення видів непрямих подат-ків, оптимізації ставок податків та їх видів [4, с.218]. При такому підході треба враховувати, що поступове й системне зниження фіскального на-вантаження може привести до масового оновлен-ня основних фондів і засобів виробництва, тобто стимулювати інноваційний розвиток і призвести до зростання обсягів виробництва, але у майбутньо-му. Враховуючи важливе значення систематично-го наповнення бюджетних програм у потрібному 
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обсязі коштами, постає питання про їх розпо-діл на суспільні потреби, такі як охорона здо-ров’я, освіта та інші, зокрема, на правоохо-ронну діяльність.  На сьогодні є прогнозованою залежність доходів МВС України від обсягу коштів держа-вного бюджету, проте зарубіжний досвід свід-чить що витрати на правоохоронну діяльність з державного бюджету хоча й зростають, про-те вибірково, що пов’язано з різними причинами. При дослідженні стану управління бюджетни-ми коштами США Дж. Гаскон (George Gascón) та Т. Фоглегсон (Todd Foglesong) вказують на збільшення фінансування правоохоронної діяльності в період з 1982 року по 2006 рік майже у чотири рази, в середньому на 8,6 % щороку. Проте, фінансова криза та бюджет-ний дефіцит призвели до необхідності скоро-чення у 2010 році фінансування поліції США, шо викликало скорочення численності офіце-рів поліції та зниження заробітної плати [5, с.1]. Однак таке положення негативно позна-чилося на виконані поліцією окремих функцій, зокрема на боротьбі з кримінальною злочин-ністю, з організацією охоронної діяльності та в наданні адміністративних і сервісних послуг. Науковці запропонували наступні шляхи удо-сконалення управління бюджетними коштами поліції: скорочення фінансування поліції з державного бюджету, реорганізація поліцей-ської діяльності, адміністрування апарату управління та встановлення оптимального рівня оплати праці офіцерів поліції [5, с.17].  Пропозиції щодо скорочення фінансування правоохоронної діяльності з державного бю-джету за рахунок скорочення фінансування окремих видів соціальної допомоги поліцей-ських з одночасним збільшенням обсягів кош-тів на надання екстреної допомоги при над-звичайних ситуаціях міститься у дослідженнях бюджетного процесу Фінляндії [6, с.6–10], Реформування бюджетного процесу на підс-таві визначення видів та обсягів видатків, які фінансуються з державного бюджету на полі-цейські послуги, з наступним пошуком джерел їх фінансування, пропонується голландськи-ми вченими Дж. Блендала (Jón R. Blöndal) та Ї.К. Крістенсена (Jens Kromann Kristensen) [7, с.43]. Таким чином, визначається правовий порядок фінансування поліції, як правило, з зовнішніх джерел, із надходжень від суспіль-ного та приватного виробництва, з оподатку-вання інших платників податків з подальшим їх розподілом у бюджетному процесі на захо-

ди, які вважаються урядом важливим для забез-печення правопорядку в країні та боротьбі зі зло-чинністю.  Отже, поза увагою вчених та законодавця за-лишилися питання безпосередньої діяльності ор-ганів поліції у процесі формуванні надходжень до Державного або місцевих бюджетів, які могли би стати основою встановлення достатнього обсягу бюджетних коштів на правоохоронну діяльність. Постає питання по пошук сучасних джерел фор-мування доходів бюджету органів поліції, зокрема, Міністерством внутрішніх справ України.  Тому метою статті є аналіз чинного законодав-ства щодо порядку фінансування правоохоронної діяльності та визначення шляхів збільшення дже-рельної бази доходів МВС у сучасних умовах роз-витку господарських відносин в Україні. Її новизна полягає у визначені правових підстав формування доходів МВС України та зарубіжного досвіду, а також причин гальмування пошуку сучасних дже-рел наповнення кошторису Міністерства та встано-влені нових форм формування бюджетних коштів МВС, як напряму фінансової діяльності держави, що здійснюється на підставі сучасної доктрини пу-блічних фінансів у науці фінансового права, і має суттєвий вплив на фінансове забезпечення діяль-ності установ МВС в України. Завданнями статті є обґрунтованість правових підстав формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжного досвіду й надання прогно-зу надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України. Правові підстави формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжний досвід Формування бюджетних коштів для правоохо-ронної діяльності відбувається відповідно до про-цедури бюджетного процесу, встановленого ст.19 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). На від-міну від світової практики організації бюджетного процесу, в Україні готуються бюджетні запити Мі-ністром внутрішніх справ на стадії складання прое-кту Державного бюджету, що відбувається на підс-таві інструкції про підготовку бюджетного запиту, розробленого Міністерством фінансів України, яка враховує обсяг фінансування у поточному бюджет-ному періоді. Отже плануються обсяги майбутніх доходів бюджету, а потім відбувається їх поділ на витрати, що визначені відповідно до програмної класифікації видатків.  Позиція науковців і практиків, правоохоронців, щодо формування коштів на суспільні потреби од-нозначна це – недостатність бюджетних ресурсів 
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для здійснення державою та органами місце-вого самоврядування своїх функцій у повному обсязі, зокрема, щодо фінансування установ МВС [8, с.6]. Також слід відмітити, що крім прямого бюджетного фінансування МВС отримує протягом бюджетного року й інші до-даткові державні кошти, у вигляді непрямих виплат, преференцій та пільг, які, як зазначає І.В. Зозуля, використовуються не ефективно [9, с.86]. Безумовно, слід погодитися з тим, що отримання додаткових фінансових ресурсів повинно мати обґрунтування і використовува-тися виключно за цільовим призначенням, проте це все ж додаткові кошти, отримання яких залежать від політичної ситуації і пере-розподілу наявних фінансових ресурсів. Планування надходження бюджетних кош-тів згідно ст.22 БКУ надає право МВС складати бюджетні запити тільки на підставі очікуваних доходів, які використовуються на встановлені законом потреби, тобто утримання апарату Міністерства, керівництво та управління діяль-ністю МВС, реалізацію державної політки у сфері внутрішніх справ, підготовку кадрів ви-щими навчальними закладами зі специфіч-ними умовами навчання, наукове та інфор-маційне-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, на ро-боту з розвитку фізичної культури та спорту серед працівників органів Міністерства та на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільний захист населення. Вказані витра-ти визначаються за відомчою класифікацію видатків Державного бюджету, і змінюються при бюджетному плануванні тільки в обсягах коштів. Так, у структурі видатків МВС на 2019 рік, які складають 60105108,4 тис грн., видатки на боротьбу з злочинністю та правоохоронну діяльність становлять 3437566,5 тис. грн. [10], тобто приблизно 5 % від загальної суми і не мають розподілу за видами правоохоронної діяльності у публічному доступі. Порівняно з іншими напрямами бюджетного фінансування діяльності МВС України більш значна сума коштів надається тільки на адміністрування діяльності Міністерства. Отже, планування бюджетних коштів на правоохоронну діяль-ність відбувається за остаточним принципом поділу бюджетних коштів і не враховує на-прямів правоохоронної діяльності. Слід також зазначити відсутність можливості фінансу-вання окремих напрямів правоохоронної дія-льності з місцевих бюджетів, що не встанов-люється БКУ та чинним законодавством. 

Зарубіжний досвід свідчить про прозорість бю-джетного фінансування основних напрямів право-охоронної діяльності та можливість використання публічних фінансових ресурсів на конкретні захо-ди боротьби зі злочинністю та охорону правопо-рядку відповідно до потреб суспільства. Так, в останні п’ять років у США бюджетний запит на правоохоронну діяльність, що складає Міністерст-во юстиції США, майже стабільний і залежить від загального обсягу коштів у Федеральному бюдже-ті США але має й інші джерела фінансування. Так, у 2017 році на правоохоронну діяльність надано 49 % з бюджету Міністерства юстиції, який скла-дав 29 млрд. дол., що на 0,92 % більше, ніж у 2016 році, і на 4 % більш порівняно з 2015 роком, а у 2018 році обсяг коштів скоротився не значно і склав 28,091 млрд. дол., але відсоток коштів на правоохоронну діяльність не змінився і становить майже половину наданих коштів [11, с.6–10]. Структура видатків змінилася в напрямку збіль-шення фінансування з Федерального бюджету США органів внутрішній національної безпеки, по-передження правопорушень з кіберзлочинності, насильственного екстремізму та боротьбою з вну-трішній радикалізацією.  У бюджетному запиті Міністерства юстиції США на 2019 рік на правоохоронну діяльність визначе-но 28 млрд. дол. США, з якого 50 % коштів нада-ється на правоохоронні органи, 31 %, на в’язниці та затримання, 12 % на судовий процес, 6 % на наукові гранти та розробки і тільки 2 % від загаль-ного обсягу коштів, наданого урядом, йде на фі-нансування адміністративних витрат, припинення правопорушень, пов’язаних із незаконною імміг-рацією, та технологічне обладнання. В опубліко-ваному бюджетному запиті вказано, що головно мета використання цих коштів – захист від наси-льства громадян, захист імміграційних законів та боротьба з наркоторгівлею [12]. Цей документ ви-значає, що серед видів правоохоронної діяльності, які фінансуються за кошти платників податків і на яку спрямовується половина бюджету Міністерства юстиції США, тобто витрати, які потребують пер-шочергового фінансування, вказані наступні: зміц-нення можливостей федерального правоохорон-ного органу щодо скорочення насильницьких злочинів, забезпечення захисту від незаконної ім-міграції, підтримка Кримінального відділу для про-ведення реформи взаємної правової допомоги, навчання майбутніх правоохоронців, забезпечен-ня безпеки діяльності державних правоохоронців та місцевої поліції та інші. В бюджеті визначені також субвенції до місцевих бюджетів на підтрим-ку правоохоронної діяльності на місцях, зокрема, у 
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2019 році планується збільшення цих коштів на 3.9 млрд дол. США [12, с.4].  На прикладі презентації кошторису полі-цейського відділу міста Ньюарка в міську раду, що визначає бюджетне фінансування місцевої поліції США на 2018 рік можна побачити, що структура доходів місцевого органу поліції складається з коштів місцевого бюджету, тра-нсфертів з державного бюджету та грантів на правове забезпечення діяльності поліції. За-гальна сума доходів на правоохоронну діяль-ність, яка визначається бюджетом міста Нью-арк складає 13507900 дол. Із цих коштів фінансуються видатки на боротьбу зі злочин-ністю та правоохоронну діяльність, що стано-вить 77 % від загального обсягу коштів. Інші видатки, такі як амортизаційні відрахування – 14,08 % від загального обсягу кошторису на поліцейську діяльність, утримання персоналу – 5,84 % та витрати на обслуговування договір-них послуг – 3,08 % відповідно складають структуру видатків поліцейського кошторису. Розмір гранту на правоохоронну діяльність складає 233163 дол., з яких 65 % спрямову-ється на додаткову оплату праці поліцейсь-ких. Окремо визначені додаткові витрати, які фінансуються за рахунок грантів, такі як ре-монт фотоапаратів – 350 дол., або 5000 дол. на програмне забезпечення сотових телефо-нів та комп’ютерів криміналістів та інші [13, с.29]. І хоча в бюджетному процесі України не передбачено витрат на правоохоронну діяль-ність з місцевих бюджетів, досвід США, зокре-ма, детальний розпис формування та витра-чання коштів місцевих бюджетів поліцейським відділом, складання кошторису та надання його на затвердження місцевій раді, свідчить про необхідність наближення поліцейських послуг до безпосереднього споживача, що потребує переогляду фінансування органів 

МВС з одного джерела – державного бюджету.  Дослідження бюджетного фінансування США, а також бюджетного процесу в Україні щодо форму-вання коштів МВС доводить, що правоохоронні функції поліції, які пов’язані з охороною правопо-рядку та боротьбою з адміністративними право-порушеннями, а також кримінальними злочинами на місцях і деякі інші доцільно фінансувати пере-важно з місцевих бюджетів, бюджетів територіа-льних громад, а також за рахунок коштів цільових фондів і грантів.  Наведені приклади свідчать, що недостатність коштів на правоохоронну діяльність в Україні, які надаються з державного бюджету, пов’язана не тільки з обмеженістю коштів бюджету взагалі на суспільні потреби, а й з обмеженими правами МВС на формування власних доходів, з невартою публі-чністю та прозорістю використання наданих коштів, про що свідчить відсутність структури видатків МВС на правоохоронну діяльність у відкритому до-ступі. Вихід, на нашу думку, полягає у пошуку аль-тернативних джерел наповнення доходної частини кошторису МВС і перерозподілу доходів держав-ного бюджету. Прогнозування надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України Погоджуючись із думкою вищевказаних вчених щодо недоцільності збільшення обсягу податкового тягаря на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави, слід зазначити про необхідність залучення коштів, які заробляє безпосередньо МВС України, до формування бюджетних коштів Міністерства. Мова йде про збільшення обсягів надходжень до бюджету МВС за рахунок доходів від власної некомерційної господарської діяльнос-ті, а також плати за надання адміністративних по-слуг.  Таблиця – Доходи Державного бюджету України за рахунок адміністративних зборів  та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг (2014–2018 рр.) (тис. грн.)  Доходи Державного  бюджету України 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності 4664469,0 4379574,3 5474928,7 7345759,5 15301456,2 Плата за надання  адміністративних послуг 1576571,5 1666412,2 1555442,9 1660509,4 8217587,5  
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Показники таблиці свідчать, що щорічно спостерігається збільшення обсягів грошових надходжень від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної госпо-дарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг. Особливо це про-сліджується у 2018 р., де рівень доходів від адміністративних зборів та платежів і доходів від некомерційної господарської діяльності зріс вдвічі порівняно з попереднім роком, а доходи від отримання плати за надання адмі-ністративних послуг майже на сім мільярдів гривень. Такого зростання не спостерігалося в минулих роках, що свідчить про позитивні перспективи зростання таких надходжень у майбутньому. Однак потрібно враховувати, що вказані кошти надходять до доходної час-тини державного бюджету і не мають цільово-го призначення. Зростання фінансових надходжень від плати за адміністративні послуги залежить у тому числі й від якості таких послуг. Згідно з Антикорупційною програмою Міністерства внутрішніх справ України на 2018 р., протягом останніх трьох років Міністерством підготов-лено та Кабінетом Міністрів України прийнято ряд законодавчих актів щодо поліпшення яко-сті надання адміністративних та інших послуг, які належать до компетенції МВС. Відповідно цих документів до сервісних центрів, які були створені у 2017 році (всього 153 територіаль-них сервісних центрів) додатково було відкри-то 38 територіальних сервісних центрів МВС нового зразка, в яких створено сучасні умови для надання послуг за принципом «єдиного вікна» у форматі відкритого офісу [14]. Ці за-ходи сприятимуть не тільки формуванню до-даткового джерела надходжень до бюджету МВС, але й сприяють відкритості та прозоро-сті поліцейської діяльності. Вдосконалення надання адміністративних послуг є одним із шляхів підвищення довіри до МВС з боку населення. Обсяг плати за на-дання адміністративних послуг залежить від кількості звернень, однак надання адміністра-тивних послуг є певною монополією Міністер-ства, разом із тим прозорість та якість їх на-дання стимулюватимуть зростання довіри населення до МВС України в цілому. Проте, чинними нормативно-правовими актами не визначена цільова спрямованість цих коштів, зокрема у наведеній структурі видатків згідно бюджетної класифікації плата за надання ад-міністративних послуг МВС не передбачена, 

оскільки визначається як додаткова діяльність Мі-ністерства, що здійснюється на комерційних заса-дах. Виходячи з такого положення не можливо й використовувати отримані кошти без згоди уряду. Ще одним елементом формування бюджетних коштів, що безпосередньо відноситься до МВС України, є доходи від некомерційної господарської діяльності. Поняття некомерційної господарської діяльнос-ті міститься у статті 52 Господарського кодексу України [15], аналіз якого свідчить що головною відмінністю підприємницької діяльності від госпо-дарської діяльності є мета такої діяльності. Для підприємництва мета, це отримання прибутку, а для господарської діяльності – це надання суспі-льних благ і послуг. Цілком поділяємо позицію  Р.Г. Щокіна щодо некомерційного господарюван-ня, як виду господарської діяльності, яке має чи-мало спільних рис із підприємництвом, проте не має на меті отримання прибутку [16, с.116–117]. Але такі риси підприємництва, як систематичність, самостійність, ініціативність, цілеспрямованість і господарський розрахунок притаманні господар-ській діяльності також.  Одним із видів такої некомерційної господарсь-кої діяльності МВС України згідно п.20 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» є здій-снення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності [17]. Цей вид діяльності визначається як вид договірної діяльності, що здійснюється як ко-мерційна, сервісна функція поліції щодо охорони фізичних осіб, їх власності, об’єктів права приват-ної і комунальної власності тощо з використанням технічних заходів охоронного призначення, проте організація фінансування цієї діяльності цим зако-ном не встановлюється.  На сьогодні низка нормативно-правових актів встановлює правовий порядок організації охорон-ної діяльності, аналіз яких свідчить про недоско-налість організації охоронної діяльності. Так, ви-значається необхідність отримання ліцензії на організацію надання охоронних послуг, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження охоронної ді-яльності [18–20]. Проте, дотримання цих вимог установами МВС потребує пошуку додаткових фі-нансових ресурсів, оскільки в бюджеті держави ко-штів на таку діяльність не передбачено, на відміну від кошторисів поліції Фінляндії, США або Нідерла-ндів. Потрібно також враховувати, що кошти, які отримають установи Міністерства внутрішніх справ України від охоронної діяльності йдуть на покриття 
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витрат на цю діяльність, а частина надходить до доходів бюджету держави, тобто права на використання всіх зароблених коштів МВС не має.  Відповідно до "Порядку визначення перелі-ку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійсню-ється виключно державними підприємствами та організаціями" встановлено процедуру ви-значення переліку особливо важливих об’єк-тів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підпри-ємствами та організаціями на підставі дого-ворів про надання охоронних послуг [21], але правовий порядок укладання таких договорів не визначено. Не зважаючи на низку норма-тивно-правових актів щодо організації охоро-ни, слід вказати, що правовий статус поліції охорони досі не знаходить свого нормативно-правового вираження в окремому норматив-но-правовому акті.  На підставі аналізу наведених норматив-но-правових актів щодо організації охоронної діяльності, слід зазначити, що законодавець прямо надає пріоритет поліції охорони щодо здійснення нею охоронної діяльності стосовно низки особливо важливих об’єктів, причому на договірних засадах, проте цілком слушною є думка М.В. Завального, що нормативне закрі-плення обов’язку приватних суб’єктів госпо-дарювання на договірних засадах укладати договори на охорону з поліцією охорони пе-рекреслює сам принцип договірних засад на-дання охоронних послуг [22, с.135]. Проте, з іншого боку, законодавець підкреслює важли-вість цих об’єктів для забезпечення економіч-ної, інформаційної та іншої складової націо-нальної безпеки та покладає особливу відповідальність щодо її охорону на структур-ний підрозділ МВС.  На сьогодні поліція охорони залишається певним монополістом на ринку охоронних по-слуг і це обумовлено не лише законодавчим лобіюванням укладання договорів щодо охо-рони окремих особливо важливих для держа-вних інтересів об’єктів, але й низкою інших факторів. Так, серед інших суб’єктів охоронної діяльності тільки поліція охорони має право на застосування превентивних поліцейських заходів (перевірка документів особи; опиту-вання особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного засобу; вимога за-лишити місце і обмеження доступу до визна-ченої території; обмеження пересування осо-

би, транспортного засобу або фактичного воло-діння річчю тощо) та примусових поліцейських засобів (фізичний вплив, застосування спеціаль-них засобів, а також вогнепальної зброї). Такі осо-бливості правового статусу поліції охорони як під-розділу МВС роблять її провідним суб’єктом надання платних послуг щодо охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності на договірних засадах і потребують фі-нансового врегулювання на законодавчій підставі. Висновки 1. Визначено, що правові підстави організації бюджетного процесу в Україні передбачають пра-вовий порядок формування коштів МВС. Порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України вочевидь являє собою сукупність встановлених правовими нормами форм і засобів мобілізації доходів до тієї частини Дер-жавного бюджету України, яка залучена до фінан-сування МВС, а також відносин, які виникають у процесі організації системи фінансування МВС, між відповідними суб’єктами бюджетних правовід-носин.  2. Структура доходів бюджетних коштів МВС України представлена фінансуванням у складі коштів Державного бюджету, які формуються пе-реважно за рахунок платників податків, стягнення адміністративних зборів та інших обов’язкових платежів і потребує пошуку інших джерел фінан-сування, зокрема від некомерційної господарської діяльності та сервісних послуг, як результат об-слуговуючої функції установ МВС.  3. Доведено, що досвід організації бюджетного процесу США, Фінляндії, Нідерландів свідчить про особливі підходи до формування бюджетних кош-тів на правоохоронну діяльність за рахунок,  по-перше, з організації бюджетного процесу з планування видатків, а потім пошуку джерел їх фінансування; по-друге, залучення, коштів місце-вих бюджетів для організації правоохоронної дія-льності в регіонах; по-третє, залучення грантів на правоохоронну діяльність із щорічним прогнозу-ванням розподілу наданих коштів і звітуванням про їх використання. 4. Встановлено, що плата за адміністративні послуги, що надаються МВС України, а також до-ходи від некомерційної господарської діяльності органів Міністерства, можуть стати вагомою час-тиною у формуванні бюджетних коштів МВС, що можливо за умов: – правового забезпечення організації діяльнос-ті з надання адміністративних послуг та послуг з організації охоронної діяльності установами МВС; 
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– фінансового забезпечення некомерційної господарської діяльності з визначенням прав Міністерства на цільове спрямування плати за надання адміністративних послуг, що на-даються МВС, а також доходів від іншої неко-мерційної господарської діяльності органів Міністерства, зароблених МВС;  – вдосконалення процедури складання кошторису МВС України на підставі визначен-ня витрат на надання адміністративних пос-луг та інших видів некомерційної господарсь-кої діяльності, зокрема, охоронних послуг; 
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процесса в США, Финляндии и Нидерландах, на основании которых сформулированы предложения по совершенст-вованию процедуры формирования бюджетных средств на правоохранительную деятельность в Украине. Опреде-ленная специфика осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности Министерством внутренних дел Украины и предложены возможные пути повышения доходов Министерства внутренних дел Украины от некоммер-ческой хозяйственной деятельности его учреждений. Проанализировано современное состояние правового регули-рования охранной деятельности, осуществляемой полицией охраны, а также предоставления платных администра-тивных услуг. Сделан вывод о том, что плата за административные услуги, предоставляемые Министерством внутренних дел Украины, а также доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности органов Министерства внутренних дел Украины, могут стать весомой частью в формировании бюджетных средств Министерства внутрен-них дел Украины. Ключевые слова: Министерство внутренних дел Украины; бюджетный процесс; доходы бюджета; некоммерче-ская хозяйственная деятельность; государственный бюджет; местный бюджет; полиция охраны *** Shevnin S.M. Legal Order of Forming Budget Funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine The author has studied the legal procedure for the formation of budget funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the basis of the current budget legislation. It has been determined that the state budget funds the main activities of the Min-istry of Internal Affairs, but due to the economic crisis and the limited budget funds, it is not possible to fully meet all the lines of budgetary funding. Using the method of analysis, synthesis, comparative and legal methods, the author has defined the legal grounds for the formation of proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; has characterized the features of the budget process in Ukraine, which influence the formation of revenues for law enforcement activities and the establishment of the structure of expenditures of the Ministry of Internal Affairs. The author has determined the reasons for the inhibition of search for modern sources of pumping up the budget of the Ministry of Internal Affairs; and has established new forms of formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs as the direction of financial activity of the state, which is imple-mented on the basis of the modern doctrine of public finances in the field of financial law science having a significant impact on the financial provision of the institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The author has analyzed the peculi-arities of the organization of the budget process in the United States, Finland and the Netherlands, on their basis the author has formulated propositions on improving the procedure for forming budget funds for law enforcement activities in Ukraine, in particular by reducing expenditures for law enforcement administration, optimizing the structure of expenditures of the budget of the Ministry of Internal Affairs, transparency, and openness of financing the activities of the police force. The au-thor has determined the specifics of non-profit economic activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and has of-fered possible ways of increasing the proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from non-profit economic activi-ties of its institutions. The author has analyzed the current state of legal regulation of security activities carried out by the guard police, as well as the provision of administrative services. It has been concluded that the fee for administrative ser-vices provided by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as proceeds from non-profit economic activities of the agencies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, can become a significant part in the formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine while establishing the necessary legal principles for their regulation.  Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine; budget process; budget revenues; non-profit economic activities; National Budget; local budget; guard police 




