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РЕФЕРАТ

В  умовах  ринкових  відносин,  враховуючи  обмеженість  бюджетних 

ресурсів, отримання позитивного ефекту від використання бюджетних коштів є 

одним з найважливіших результатів управління та дозволяє вирішити нагальні 

проблеми  сьогодення,  які  виникають  і  особливо  загострюються  в  сучасних 

економічних реаліях. Серед них можемо виділити і функціонування установ з 

виконання покарань, зокрема, їх забезпеченість фінансовими ресурсами.

На  сьогоднішньому  етапі,  в  умовах  фінансування  органів  та  установ 

управління  Державної  кримінально-виконавчої  служби  України  у 

Кіровоградській  області  на  рівні  35-ти  відсотків  від  потреби,  особливо 

актуальним залишається питання розвитку виробничої діяльності підприємств 

виправних  колоній,  як  одного  з  шляхів  додаткового  отримання  коштів  для 

вирішення першочергових проблемних питань діяльності  виправних закладів 

області.

Необхідність  вирішення  проблем,  пов’язаних  із  функціонуванням 

виправних колоній, зумовлює впровадження нових підходів до оптимізації 

та  диверсифікації  формування  їхніх  фінансових  ресурсів  та  визначає 

актуальність вибраної теми випускної роботи.

Об’єктом  дослідження  є  Державна  установа  «Петрівська  виправна 

колонія (№ 49)».

Мета  роботи –  дослідження  теоретичних  і  практичних  аспектів 

формування і використання фінансових ресурсів в бюджетних установах.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

процесу  формування  і  використання  фінансових  ресурсів  в  бюджетних 

установах.

Ключові  слова:  фінансові  ресурси,  кошторисне  фінансування, 

загальний фонд, спеціальний фонд, касові видатки, ефективність. 
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