
Звіт про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління  

державними фінансами на 2022 – 2025 роки у І півріччі 2022 року 

Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі 

Податкова система 

Підвищення ефективності податкового адміністрування та якості обслуговування платників податків 

1. Виконання плану заходів щодо 

реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи 

органів, що реалізують державну 

податкову політику  

ДПС 

Мінфін 

надано звіт про стан 

виконання плану заходів 

I квартал 

2022 р. 
Виконано.  

Інформація про стан виконання Плану 

заходів щодо реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи органів, 

що реалізують державну податкову 

політику, затвердженого розпорядженням 

Уряду від 05.07.2019 № 542-р (із змінами), 

за 2021 рік, надіслана Кабінетові Міністрів 

України листом ДПС від 17.12.2021  

№ 420/3/99-00-01-03-01-03. 

2. Розроблення стратегії 

управління щодо дотримання 

податкової дисципліни 

(“комплаєнса”) з визначенням 

сегментів платників податків та 

ризиків для кожного сегмента, 

підходів до зменшення ризиків та 

підготовкою відповідних планів 

дій 

ДПС 

Мінфін 

прийнято відповідні 

нормативно-правові акти 

I квартал 

2022 р. 
Виконується.  
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 

01.02.2022 проведено робочу зустріч між 

фахівцями ДПС та національними 

експертами проекту міжнародної технічної 

допомоги ЄС «Програма підтримки 

управління державними фінансами 

України» (далі – проект  EU4PFM), за 

результатами якої 02.02.2022 проект 

Комплаєнс стратегії ДПС, розроблений та  

доопрацьований з урахуванням 

рекомендацій експерта МВФ, направлено 

на погодження національним експертам 

проекту EU4PFM. 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

3. Підвищення інституційної 

спроможності ДПС у частині 

виявлення та запобігання загрозам 

зовнішнього та внутрішнього 

втручання у роботу баз даних та 

інформаційних ресурсів ДПС 

ДПС 

Мінфін 

упроваджено засіб 

інформаційної безпеки для 

здійснення контролю та 

моніторингу 

адміністрування ДПС баз 

даних та інформаційних 

ресурсів, що 

використовуються для 

адміністрування податків, 

зборів та інших 

обов’язкових платежів 

I квартал 

2022 р. 
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Відповідно до заходу 4 пункту 1 Постанови 

Уряду від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання 

забезпечення функціонування 

інформаційно-комунікаційних систем, 

електронних комунікаційних систем, 

публічних електронних реєстрів в умовах 

воєнного стану» впровадження засобу 

інформаційної безпеки для здійснення 

контролю та моніторингу адміністрування 

податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів призупинено. Протягом шести 

місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану здійснення 

вищезазначеного заходу буде відновлено. 

4. Запровадження електронної 

документальної перевірки  

(“е-аудит”) великих платників 

податків 

Мінфін 

ДПС 

прийнято відповідні 

нормативно-правові акти, 

введено в експлуатацію 

відповідне програмне 

забезпечення  

IV квартал 

2024 р. 
Виконується. 

Запровадження електронної 

документальної перевірки («е-аудит») 

великих платників податків передбачалося 

здійснити в рамках проекту EU4PFM. У 

зв’язку із воєнним станом бюджет проекту 

EU4PFM було переглянуто і цей компонент 

виключено як непріоритетний під час 

воєнного стану. 

Разом з тим, 29.04.2022 ДПС укладено 

міжнародний договір про закупівлю 

розробки програмного продукту «XSD 

(визначена схема XML) для стандартного 

аудиторського файлу SAF-T UA»  
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

№ 2022/4-3-88. 

5. Проведення дослідження рівня 

задоволеності платників податків 

послугами ДПС 

ДПС 

Мінфін 

опубліковано звіт щодо 

проведеного дослідження 

щороку Виконується. 

Проведення дослідження рівня 

задоволеності платників податків 

послугами ДПС заплановано на IV квартал 

2022 року. 

6. Подальше наближення 

податкового законодавства до 

законодавства ЄС 

Мінфін 

ДПС 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та подано 

до Верховної Ради України 

проекти відповідних законів  

 

 

у строки, 

визначені 

законодавств

ом  

Виконується. 

За результатами спільної роботи фахівців 

Мінфіну, міжнародного та національних 

експертів щодо наближення національного 

законодавства до законодавства ЄС  

Мінфіном отримано висновок 

Генерального директорату з питань 

податків та митного союзу Європейської 

Комісії щодо імплементації Директиви 112 

до національного податкового 

законодавства (лист ЄК від 25.01.2021  

№ Ares(2021)592349). 

Згідно висновку ЄК національне податкове 

законодавства України в частині ПДВ в 

цілому відповідає законодавству ЄС, 

зокрема статті 353 та Додатку XXVIII 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Також, ЄК зазначено, що деякі статті 

Податкового кодексу України 

«потребуватимуть уваги» в майбутньому в 

частині можливої гармонізації із 

законодавством ЄС. 

Разом з тим 01.01.2022 та 01.03.2022 

набрали чинності зміни до Податкового 

кодексу України (Закон України від 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

30.11.2021 № 1914-IX), якими збільшено 

ставки акцизного податку на спирт 

етиловий та інші спиртові дистиляти, 

алкогольні напої, пиво. Також, Законом  

№ 1914-IX змінено підходи до визначення 

одиниці виміру ставки акцизного податку 

на пиво. Ці зміни наближають українське 

законодавство до положення статті 3 

Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 

щодо гармонізації структур акцизних 

зборів на спирт та алкогольні напої, в якій  

встановлено, зокрема, що акцизний 

податок, що справляється з пива, 

встановлюється в залежності від фактичної 

міцності готової продукції.  

Крім того, п. 17 підрозділу 5 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового 

кодексу України передбачено поступове 

підвищення специфічних ставок акцизного 

податку та мінімального акцизного 

податкового зобов’язання зі сплати 

акцизного податку з тютюнових виробів до 

2025 року (кожний рік на 20 відсотків). 

Такі зміни спрямовані до наближення 

ставок, встановлених законодавством 

України, до ставок, визначених у 

положеннях Директиви ЄС 2011/64/ЄС від 

21.06.2011 щодо структури та ставок 

акцизів на тютюнові вироби. 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Розширення бази оподаткування 

7. Удосконалення правил 

контролю за трансфертним 

ціноутворенням у межах 

виконання Плану заходів протидії 

розмиванню бази оподаткування 

та виведенню прибутку з-під 

оподаткування (ВEPS) 

Мінфін 

ДПС 

прийнято відповідні 

нормативно-правові акти 

IV квартал 

2024 р. 
Виконується. 

З метою удосконалення правил 

трансфертного ціноутворення в межах 

подальшої імплементації Плану заходів з 

протидії розмиванню бази оподаткування 

та виведенню прибутку з-під 

оподаткування (ВEPS) з урахуванням 

рекомендацій ОЕСР, а також міжнародного 

досвіду оподаткування, Мінфіном 

здійснюється розробка проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

удосконалення правил трансфертного 

ціноутворення та процедури взаємного 

узгодження». 

Також наказом Мінфіну від 18.01.2022  

№ 19 (зареєстровано в Мін’юсті від 

16.06.2022 № 662/37998) затверджено 

Порядки встановлення відповідності умов 

контрольованої операції щодо сировинних 

товарів принципу «витягнутої руки». 

8. Забезпечення створення умов 

для приєднання України до 

багатосторонньої угоди про 

автоматичний обмін фінансовою 

інформацією 

Мінфін  

ДПС 

Національний 

банк (за 

згодою) 

розроблено нормативно-

правові акти, необхідні для 

підписання багатосторонньої 

угоди про автоматичний 

обмін фінансовою 

інформацією 

IV квартал 

2022 р. 
Виконується. 

З метою виконання взятих Україною 

міжнародних зобов’язань (розпорядження 

Уряду від 18.08.2021 №978-р) 

здійснюються відповідні заходи для 

приєднання України до міжнародного 

автоматичного обміну інформацією про 

фінансові рахунки для податкових цілей 

відповідно до міжнародного стандарту 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

щодо автоматичного обміну інформацією 

про фінансові рахунки в податкових цілях 

(далі − CRS стандарт). 

Зокрема, Законом України від 30.11.2021  

№ 1914-IX створено правові підстави для 

приєднання України до міжнародного 

автоматичного обміну інформацією про 

фінансові рахунки в рамках 

Багатосторонньої угоди компетентних 

органів про автоматичний обмін 

інформацією про фінансові рахунки 

(Багатостороння угода MCAA CRS) 

(додано статтю 53-¹ Податкового кодексу 

України). 

Для забезпечення відповідності норм 

українського законодавства CRS стандарту 

Мінфін в рамках робочої групи, створеної 

відповідно до наказу Мінфіну від 

04.11.2021 №579 «Про утворення робочої 

групи з підготовки змін до Податкового 

кодексу України та інших нормативно-

правових актів України з метою 

впровадження Стандарту щодо 

автоматичного обміну інформацією про 

фінансові рахунки в податкових цілях», 

розробив проект Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації міжнародного 

стандарту автоматичного обміну 

інформацією про фінансові рахунки», який 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

14.06.2022 надіслано заінтересованим 

оргнанам на розгляд та погодження (лист 

Мінфіну від 14.06.2022 № 44010-04-

62/12291). 

Водночас Мінфін забезпечує координацію 

діяльності робочої групи та взаємодію з 

представниками органів виконавчої влади 

та експертами Глобального форуму з 

прозорості та обміну інформацією в 

податкових цілях з метою розробки 

комплексних змін до законодавства 

України, імплементація яких створить 

правові підстави для приєднання 

Державної податкової служби України до 

Багатосторонньої угоди MCAA CRS та 

дозволить впровадити CRS стандарт в 

Україні. 

9. Забезпечення створення умов 

для приєднання України до 

багатосторонньої угоди про 

автоматичний обмін 

міждержавними звітами 

Мінфін  

ДПС 

проведено Організацією 

економічного 

співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) оцінку щодо 

конфіденційності, 

послідовності та належних 

умов використання 

інформації; підписано 

багатосторонню угоду про 

автоматичний обмін 

міждержавними звітами 

IV квартал 

2024 р. 
Виконується. 

Мінфіном спільно з ДПС здійснюються 

заходи щодо приєднання до 

Багатосторонньої угоди про автоматичний 

обмін міждержавними звітами (MCAA 

CbC), а також забезпечення технічної 

спроможності ДПС для обміну такими 

звітами. 

Відповідно до зазначеного, прийнято наказ 

Мінфіну від 13.05.2022 №139 «Про 

затвердження плану заходів з реалізації 

Державною податковою службою України 

положень Податкового кодексу України 

щодо автоматичного обміну звітами в 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

розрізі країн міжнародних груп компаній». 

Наказом впорядковано заходи для 

реалізації механізму автоматичного обміну 

міждержавними звітами з урахуванням 

експертної оцінки і рекомендацій ОЕСР. 

10. Створення умов для 
оптимізації податкового 
навантаження за допомогою 
механізму уникнення подвійного 
оподаткування 

Мінфін підготовлено проекти 
міжнародних договорів 
України з Катаром, 
Ліхтенштейном, 
Чорногорією та Японією про 
уникнення подвійного 
оподаткування 

IV квартал 
2024 р. 

Виконується. 
У зв’язку з введенням воєнного стану в 
Україні проведення переговорів з 
Ліхтенштейном, Чорногорією та Японією з 
метою узгодження проектів двосторонніх 
міжнародних договорів є неможливим. 
Після припинення або скасування 
правового режиму воєнного стану буде 
відновлена робота з підготовки та 
проведення відповідних переговорів. 
Разом з тим, протокол між Урядом України 
та Урядом Держави Катар про внесення 
змін до Угоди між Урядом України та 
Урядом Держави Катар про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків 
на доходи вчинено 02.09.2021 в м. Київ. 
Наразі здійснюються внутрішньодержавні 
процедури, необхідні для набрання ним 
чинності. 

11. Запровадження правил 
оподаткування контрольованої 
іноземної компанії 

Мінфін  
ДПС 

прийнято відповідні 
нормативно-правові акти 

I квартал 
2022 р. 

Виконується. 
Проект наказу Мінфіну «Про затвердження 
форми Звіту про контрольовані іноземні 
компанії, скороченої форми Звіту про 
контрольовані іноземні компанії, Порядку 
заповнення Звіту про контрольовані 
іноземні компанії і подання до 
контролюючого органу та Змін до форми 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств» наразі на стадії 
погодження із заінтересованими органами 
(направлено листом Мінфіну від 25.05.2022 
№11210-09-62/10608 до ДПС). Після 
надходження до Мінфіну проекту наказу 
його буде направлено до Мін’юсту. 

12. Перегляд екологічного 
податку 

Мінфін 
ДПС 
Міндовкілля 

прийнято відповідні 
нормативно-правові акти 

I квартал 
2022 р. 

Виконано. 
Відповідно до норм Податкового кодексу 
України з 01.01.2022 набули чинності  
наступні зміни щодо екологічного податку:  
- проведено індексацію ставок екологічного 
податку (крім ставок за викиди двоокису 
вуглецю в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення, за 
скиди забруднюючих речовин у водні 
об’єкти та за розміщення відходів) з 
урахуванням індексу споживчих цін у 2020 
році (105 %); 
- підвищено ставку екологічного податку за 
викиди двоокису вуглецю в атмосферне 
повітря з 10 до 30 грн/тонну; 
- збільшено ставки екологічного податку за 
скиди забруднюючих речовин у водні 
об’єкти в 2,4 рази у 2022 році та підвищено 
їх у 8 разів до 2025 року (поступово); 
- збільшено ставки екологічного податку за 
розміщення відходів на 10 %. 

Митна система 
Посилення інституційної спроможності митних органів 

13. Виконання плану заходів з 
реформування та розвитку 
системи органів, що реалізують 

Держмитслуж
ба 
Мінфін 

надано звіт про стан 
виконання плану заходів 

I квартал 
2022 р. 

Виконано. 
Інформація про стан виконання Плану 
заходів з реформування та розвитку 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

митну політику системи органів, що реалізують митну 
політику за 2021 рік надіслана Кабінетові 
Міністрів України листом Держмитслужби 
від 17.12.2021 № 08-1/08-01/3/11332. 

14. Реалізація 
експериментального проекту 
щодо тестування посадових осіб 
митних органів з питань 
кваліфікації та благонадійності  

Мінфін 
Держмитслуж
ба 

розроблено та впроваджено 
програми з тестування; 
проведено тестування; 
підготовлено звіт про 
реалізацію 
експериментального  
проекту та пропозиції щодо 
необхідності удосконалення 
законодавства 

I квартал 
2022 р. 

Виконується. 
Експериментальний проект з тестування 
посадових осіб митних органів 
імплементувався Мінфіном разом з 
Держмитслужбою, НАДС за сприяння 
Посольства США та Представництва 
Міжнародної Організації з Міграції в 
Україні, із залученням експертів, що мають 
міжнародний та український досвід 
кадрових реформ та оцінки професійності 
та доброчесності персоналу органів 
державної влади.  
Загалом тестування пройшли 9 048 
посадових осіб Держмитслужби у всіх 
регіонах. Результати тестування враховано 
під час переведення посадових осіб до 
митниць як відокремлених підрозділів у 
рамках переходу Держмитслужби до 
роботи у форматі єдиної юридичної особи 
та лягли в основу перегляду концепції 
професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації в Держмитслужбі. 
Також за результатами проведеного 
експериментального проекту, Мінфіном 
спільно з Держмитслужбою підготовлено 
проект Закону України «Про внесення змін 
до Митного кодексу України щодо 
атестації посадових осіб митних органів» 
(реєстр. № 6490 від 30.12.2021), який 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

включено до порядку денного Верховної 
Ради України від 15.02.2022 (№ 2035-IX). 
Наразі триває робота щодо реалізації 
експериментального проекту. 

Удосконалення системи митного контролю, гармонізація митних процедур та сприяння міжнародній торгівлі 

15. Запровадження системи 

спільного транзиту (NCTS)  

Держмитслуж

ба 

Мінфін 

упроваджено програмне 

забезпечення; 

розпочато застосування 

програмного забезпечення 

на міжнародному рівні 

ІV квартал 

2022 р. 

Виконується. 

У травні 2022 року Держмитслужба 

перейшла до завершального 

(міжнародного) етапу тестування роботи 

національного застосунку NCTS 

(Conformance testing Mode 3). На участь у 

цьому тестуванні разом з Україною 

погодились: Австрія, Бельгія, Болгарія, 

Північна Македонія та Румунія. 

З метою підготовки національного 

законодавства до виконання організаційних 

процедур для приєднання України до 

Конвенції про процедуру спільного 

транзиту Мінфіном розроблено проект 

Закону України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо деяких 

питань виконання Глави 5 Розділу IV 

Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» (реєстр. № 7420 від 31.05.2022). 

21.06.2022 законопроект № 7420 прийнято 

Верховною Радою України у першому 

читанні за основу. 

23.06.2022 розпочала роботу фінальна 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

оціночна місія Генерального директорату з 

питань оподаткування та Митного союзу 

Європейської комісії (DG TAXUD), 

основним завданням якої була оцінка 

готовності України приєднатися до 

Конвенції про процедуру спільного 

транзиту та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарам, а також 

застосовувати NCTS на міжнародному 

рівні. А вже 07.06.2022, на 187-му засіданні 

робочої групи EU-CTC ухвалено рішення 

запросити Україну до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту, доповнити 

цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, 

та запросити Україну приєднатися також до 

Конвенції про спрощення формальностей у 

торгівлі товарами. 

16. Упровадження інституту 

авторизованого економічного 

оператора (АЕО)  

Мінфін 

Держмитслуж

ба 

прийнято відповідні 

нормативно-правові акти; 

упроваджено програмне 

забезпечення 

І квартал 

2022 р. 
Виконано. 

Всі нормативно-правові акти, передбачені 

Митним кодексом України і необхідні для 

проведення оцінки (надання підприємствам 

авторизації АЕО) та моніторингу 

відповідності підприємств критеріям АЕО 

вже прийняті.  

Держмитслужба ввела в дію програмно-

інформаційний комплекс АЕО, що дозволяє 

приймати заяви про надання авторизації 

АЕО в електронному вигляді та вносити 

результати проведення оцінки. Також 

створено Єдиний державний реєстр 

авторизованих економічних операторів. 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Задля популяризації інституту АЕО 

Держмитслужба провела 6 семінарів, 

організованих на майданчиках бізнес-

спільноти для понад 400 представників 

підприємств, керівники митниць 

неодноразово проводили зустрічі із 

суб’єктами ЗЕД в зоні діяльності митниць 

щодо доведення інформації про програму 

АЕО, на офіційних сторінках та 

інформаційних стендах Держмитслужби і 

митниць розміщено відповідні. 

За інформацією, розміщеною на вебсайті 

Держмитслужби, за період функціонування 

програми АЕО на розгляд Держмитслужби 

було подано 12 заяв про надання 

авторизації АЕО: 4 з них було відкликано 

підприємством; до 6 заяв – надано відмову 

Держмитслужби у проведенні оцінки 

відповідності, за результатами проведення 

оцінки відповідності; щодо 1 заяви 

Держмитслужба прийняла рішення про 

надання авторизації АЕО типу «про 

надання права на застосування спеціальних 

спрощень». Наразі триває попередній 

розгляд ще 1 заяви про надання авторизації 

АЕО, поданої 01.06.2022.  

Також, поданий Урядом на розгляд 

Верховної Ради України законопроект  

№ 7420 (зазначений в п. 16) , серед іншого, 

передбачає спрощення митних 

формальностей усім надійним 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

підприємствам (не тільки АЕО), 

визначивши перелік умов надання 

авторизації (дозволу) для застосування 

окремого спрощення. 

17. Створення нових ІТ-сервісів 

для здійснення контролю за 

переміщенням товарів, що можуть 

порушувати права інтелектуальної 

власності 

Держмитслуж

ба 

введено в експлуатацію 

відповідні ІТ-сервіси 

І квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Держмитслужбою розроблено новий 

програмно-інформаційний комплекс 

Єдиної автоматизованої системи «Митний 

реєстр об’єктів права інтелектуальної 

власності (ПІК «Реєстр ОПІВ»). 

Відповідно до наказу Держмитслужби від 

19.04.2022 № 165 «Про введення в дослідну 

експлуатацію ПІК «Митний реєстр об’єктів 

права інтелектуальної власності» триває 

дослідна експлуатація ПІК «Реєстру 

ОПІВ».  

Наразі в ПІК «Реєстр ОПІВ» вже 

зареєстровано понад 700 об’єктів права 

інтелектуальної власності.  

Управління фіскальними ризиками та державними активами 

Проведення комплексної оцінки фіскальних ризиків та визначення їх впливу на державний бюджет 

18. Проведення аналізу та 

включення до складу Бюджетної 

декларації загальної оцінки 

фіскальних ризиків та їх впливу 

на показники державного 

бюджету 

Мінфін 

Мінекономіки  

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

Національний 

банк (за 

згодою) 

включено загальну оцінку 

фіскальних ризиків, що 

відповідає Кодексу 

фіскальної прозорості МВФ, 

до Бюджетної декларація 

щороку  

у II кварталі 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Відповідно до Закону України від 
15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 
до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України 
та інших законодавчих актів України» 
норми статті 33 Бюджетного кодексу 
України та пов’язані з нею норми щодо 
Бюджетної декларації в умовах воєнного 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Фонд 

державного 

майна  

стану не застосовуються. 

Забезпечення проведення ефективного моніторингу фіскальних ризиків та їх мінімізації 

19. Створення Реєстру фіскальних 

ризиків, які можуть мати вплив на 

державний бюджет, та проведення 

їх моніторингу 

Мінфін 

Мінекономіки  

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

Національний 

банк (за 

згодою) 

Фонд 

державного 

майна  

створено Реєстр фіскальних 

ризиків 

I квартал 

2022 р.  
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Реєстр фіскальних ризиків створено. Наразі 

здійснюється актуалізація Реєстру з 

урахуванням фіскальних ризиків, 

спричинених воєнним станом. 

20. Розроблення планів дій для 

мінімізації фіскальних ризиків, 

пов’язаних з діяльністю суб’єктів 

господарювання, включених 

Мінфіном до переліку суб’єктів 

господарювання,  

з якими можуть бути пов’язані 

найбільші фіскальні ризики 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

(органи 

управління 

суб’єктів 

господарюван

ня) 

Мінфін 

Мінекономіки 

затверджено плани дій 

органами управління 

суб’єктів господарювання за 

погодженням з Мінфіном 

щороку до  

1 травня 
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Робота із виконання заходу проводилась, 

проте завершення виконання заходу 

планується після завершення війни та 

стабілізації ситуації в країні. 

Запровадження управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів 

21. Внесення змін до Бюджетного 

кодексу України в частині 

Мінфін 

Мінекономіки 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та подано 

IІ квартал 

2022 р. 
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

визначення порядку здійснення 

управління фіскальними ризиками 

місцевих бюджетів 

Мін’юст до Верховної Ради України 

законопроект щодо внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України 

заходу потребує додаткового часу. 

В умовах воєнного стану та з урахуванням 

нових надзвичайних викликів для 

державного бюджету постало питання 

запровадження нових підходів до 

бюджетної та боргової політики в цілому і 

відповідно системи управління 

фіскальними ризиками державного 

бюджету. Тому строк виконання заходу 

потребує перенесення на період після 

завершення воєнного стану та стабілізації 

ситуації в країні. 

Управління боргом 

Забезпечення функціонування Боргового агентства  

22. Розроблення вимог та 
проведення конкурсу на посаду 
Голови Боргового агентства 

НАДС 
Мінфін 

розроблено вимоги, 
проведено конкурс  

І квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку з воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу.  
НАДС розроблено Умови про проведення 

конкурсу на посаду Голови Агентства з 

управління державним боргом (потребують 

узгодження). 
Однак, у зв'язку з військовою агресією 
російської федерації проти України, 
складну безпекову ситуацію, зокрема в 
місті Києві, задля забезпечення збереження 
персональних даних кандидатів на зайняття 
посад державної служби з 25.02.2022 
припинено роботу Єдиного порталу 
вакансій державної служби, що 
унеможливлює проведення конкурсу 
відповідно до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 
№ 246. 

23. Утворення Боргового 
агентства 

Голова 
Боргового 
агентства  
Мінфін 

зареєстровано Боргове 
агентство як юридичну 
особу 

І квартал 

2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку з воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу.  
Внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України, створення 

Агентства з управління державним боргом 

у поточному році не вбачається можливим, 

за бюджетною програмою «Керівництво та 

управління у сфері реалізації політики з 

питань управління державним боргом» 

(КПКВК 3508010) відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 

№ 401 «Про спрямування коштів до 

резервного фонду державного бюджету» 

були скорочені видатки споживання в 

обсязі 19645,4 тис. грн, в тому числі на 

оплату праці в сумі 15611,4 тис. грн та 

спрямовані на збільшення видатків за 

програмою 3511030 «Резервний фонд». 

Удосконалення інструментів та механізмів надання державних гарантій,  

у тому числі для підтримки малого та середнього бізнесу 

24. Запровадження механізму 

надання державних гарантій на 

портфельній основі 

Мінфін 

Боргове 

агентство  

розроблено проекти 

відповідних нормативно-

правових актів 

І квартал 

2022 р. 

Виконано. 

Законом «Про Державний бюджет України 

на 2022 рік» передбачена можливість 

надання державних гарантій за рішенням 

Уряду, у тому числі для забезпечення 

часткового виконання боргових 

зобов’язань за портфелем кредитів банків-

кредиторів, наданих суб’єктам 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

господарювання мікропідприємництва, 

малого та/або середнього підприємництва – 

резидентам України.  

Постановою Уряду від 14.07.2021 №723 

затверджено Порядок відбору банків-

кредиторів, умови надання державних 

гарантій на портфельній основі, плата за 

надання таких гарантій, а також розмір та 

вид забезпечення, що надається 

відповідними суб’єктами господарювання. 

Постановами Уряду від 16.02.2022 № 133, 

від 27.03.2022 № 374, від 29.04.2022 № 497 

та від 24.05.2022 № 625 затверджено 

переліки відповідних банків-кредиторів та 

граничні обсягів надання цим банкам 

державних гарантій на портфельній основі 

на загальну суму 23 млрд гривень. 

У рамках підтримки мікро, малого та 

середнього бізнесу в Україні з початку 

використання інструменту державних 

гарантій на портфельній основі (з грудня 

2020 року) видано 12 729 кредитів на 

загальну суму 39,830 млрд гривень.  

Станом на 01.06.2022 24 банки-кредитори 

обслуговували 12592 кредити на суму 

39,415 млрд грн. Зобов’язання за основним 

боргом, що частково забезпечений 

державними гарантіями на портфельній 

основі, становили 25,468 млрд гривень. Це 

близько 73% від загального ліміту наданих 

гарантій (35,014 млрд грн).  



 19 

Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

При цьому, в травні поточного року 

укладено 4074 кредитні договори на суму 

15,269 млрд грн із часткою зобов’язань, 

гарантованих державою за основним 

боргом, в обсязі 11,090 млрд гривень.  

Управління ліквідністю 

Покращення якості прогнозування руху коштів на рахунках Казначейства 

25. Налагодження обміну 
інформацією між Казначейством, 
Мінфіном та іншими суб’єктами, 
відповідальними за рух коштів 
через єдиний казначейський 
рахунок, для цілей прогнозування 
та управління ліквідністю  

Мінфін 
інші 
міністерства 
Казначейство 
ДПС  
Держмитслуж
ба Пенсійний 
фонд України 
Фонд 
державного 
майна  

затверджено Порядок обміну 
інформацією між суб’єктами 
системи управління 
ліквідністю; 
створено базу даних, 
необхідних для 
прогнозування руху коштів  

І квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Розроблено та подано на розгляд Уряду 
проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
подання інформації розпорядниками, 
одержувачами бюджетних коштів, іншими 
клієнтами Державної казначейської служби 
України Міністерству фінансів України для 
цілей управління ліквідністю єдиного 
казначейського рахунка та валютних 
рахунків Державної казначейської служби 
України». 

26. Забезпечення автоматизації 
прогнозування руху коштів на 
єдиному казначейському рахунку 
та валютних рахунках 
Казначейства 

Мінфін 
Боргове 
агентство 
Казначейство 

запроваджено 
автоматизовану систему 
прийняття рішень з 
управління ліквідністю 
 

ІІ квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Розроблено технічну специфікацію до 
програмного забезпечення збору 
інформації для цілей прогнозування руху 
коштів на єдиному казначейському рахунку 
та валютних рахунках Казначейства. 
Запровадження інформаційної системи 
здійснюватиметься після прийняття 
Порядку подання інформації між 
суб’єктами системи управління ліквідністю 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Удосконалення інструментів управління ліквідністю 

27. Запровадження інструментів 
управління ліквідністю для 
забезпечення здійснення платежів 
розпорядників та одержувачів 
коштів державного бюджету, які 
обслуговуються Казначейством, у 
разі недостатності коштів на 
єдиному казначейському рахунку 

—“— забезпечено використання 
відповідних інструментів 
управління ліквідністю 

I квартал 
2022 р. 

Виконується.  
У разі недостатності коштів на єдиному 
казначейському рахунку Мінфін здійснює 
додаткові розміщення короткострокових 
ОВДП. 

Макроекономічне і бюджетне прогнозування та стратегічне планування 

Законодавче врегулювання функціонування цілісної системи державного  
прогнозування та стратегічного планування економічного і соціального розвитку 

28. Розроблення законопроекту 
щодо розбудови системи 
державного прогнозування та 
стратегічного планування 
економічного і соціального 
розвитку  

Мінекономіки  
Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України 
Мінфін 
Мінрегіон 
Мін’юст 
 

схвалено Кабінетом 
Міністрів України та подано 
до Верховної Ради України 
законопроект щодо 
розбудови системи 
державного прогнозування 
та стратегічного планування 
економічного і соціального 
розвитку  
 

I квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Протягом лютого місяця поточного року в 
рамках розроблення законопроекту щодо 
розбудови системи державного 
прогнозування та стратегічного планування 
економічного і соціального розвитку було 
створено відповідну робочу групу та 
проведено кілька її засідань, де було 
представлено та обговорено орієнтовну 
модель системи документів стратегічного 
планування. 

Удосконалення інструментів та підвищення спроможності у сферах макроекономічного  

і бюджетного прогнозування та стратегічного планування 

29. Підвищення якості 

моделювання сценаріїв під час 

складання бюджетного прогнозу 

на  середньострокову перспективу 

Мінфін проаналізовано причини 

відхилень фактичних та 

прогнозних 

середньострокових 

IV квартал 

2022 р. 
Виконується. 

З метою підвищення якості складання 

бюджетного прогнозу постійно 

здійснюється робота щодо актуалізації та 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

бюджетних показників та 

розроблено пропозиції щодо 

внесення змін до методик 

удосконалення затверджених Методик 

прогнозування надходжень 

Середньострокове бюджетне планування 
Створення надійних середньострокових рамок для планування державного бюджету 

30. Розроблення методології 
підготовки пропозицій до 
Бюджетної декларації, зокрема 
щодо розрахунку базового обсягу 
видатків та підходів до розподілу 
граничних обсягів видатків на 
середньострокову перспективу  

Мінфін прийнято відповідний 
нормативно-правовий акт 

I квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
Відповідно до Закону України від 
15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 
до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України 
та інших законодавчих актів України» 
норми статті 33 Бюджетного кодексу 
України та пов’язані з нею норми щодо 
Бюджетної декларації в умовах воєнного 
стану не застосовуються. 
Разом з тим, 27.06.2022 проект наказу 
Мінфіну «Про затвердження Інструкції з 
підготовки пропозицій до Бюджетної 
декларації» повторно направлено до 
Мінцифри для отримання висновку про 
проведення цифрової експертизи 
(доопрацьований з урахуванням раніше 
отриманих зауважень). Після отримання 
висновку наказ буде прийнятий та 
направлений на державну реєстрацію до 
Мін’юсту. 

31. Оновлення методології 
підготовки бюджетних запитів до 
проекту Державного бюджету 
України на відповідний рік, 
зокрема щодо формування 
головними розпорядниками 

Мінфін прийнято відповідний 
нормативно-правовий акт 

I квартал 
2022 р. 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу.  
Розроблений Мінфіном проект наказу «Про 
затвердження Інструкції з підготовки 
бюджетних запитів» (розміщений на сайті 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

бюджетних коштів бюджетних 
запитів у рамках граничних 
обсягів видатків та надання 
кредитів, затверджених 
Бюджетною декларацією, 
визначення випадків коригування 
граничних обсягів, затверджених 
Бюджетною декларацією 

Мінфіну) буде доопрацьований після  
прийняття та державної реєстрації наказу 
Мінфіну «Про затвердження Інструкції з 
підготовки пропозицій до Бюджетної 
декларації» з метою забезпечення 
узгодженості вимог на різних стадіях 
бюджетного процесу. 
З метою створення умов для ефективної 
взаємодії головних розпорядників та 
Мінфіну під час складання проекту 
Державного бюджету України на 2023 рік 
Мінфіном розроблено проект наказу  «Про 
особливості подання бюджетних запитів у 
період дії воєнного стану». Даний проект 
наказу направлено до Мінцифри для 
отримання висновку про проведення 
цифрової експертизи, після отримання 
якого наказ буде прийнятий та направлений 
на державну реєстрацію до Мін’юсту. 
Норми даного наказу також будуть 
враховані при доопрацюванні проекту 
наказу «Про затвердження Інструкції з 
підготовки бюджетних запитів». 

Підвищення рівня бюджетної дисципліни та якості бюджетного планування 

32. Визначення порядку 

формування фонду оплати  

праці в державних органах 

НАДС  

Мінфін 

прийнято відповідний 

нормативно-правовий акт 

І квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

формування фонду оплати праці державних 

службовців у державному органі» 

направлено на розгляд Кабінету Міністрів 

України (лист НАДС від 22.01.2022  

№ 373/92.1-22) 

Розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

33. Розроблення типової форми 

прогнозу місцевого бюджету 

Мінфін 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня 

(за згодою) 

прийнято відповідний 

нормативно-правовий акт 

I квартал 

2022 р. 
Виконано. 

Типову форму прогнозу місцевого 

бюджету затверджено наказом Мінфіну від  

02.06.2021 № 314 «Про затвердження 

Типової форми прогнозу місцевого 

бюджету та Інструкції щодо його 

складання» (зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 05.07.2021 за  

№ 879/36501) 

34. Визначення організаційно-
методологічних засад складення 
прогнозу місцевого бюджету, 
включаючи типову форму 

Мінфін прийнято відповідний 
нормативно-правовий акт 

I квартал 
2022 р. 

Виконано. 

Інструкцію щодо складання прогнозу 

місцевого бюджету затверджено наказом 

Мінфіну від  02.06.2021 № 314 «Про 

затвердження Типової форми прогнозу 

місцевого бюджету та Інструкції щодо його 

складання» (зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 05.07.2021 за  

№ 879/36501).  

Також відповідно до частини першої статті 

75 Кодексу обласним державним 

адміністраціям та виконавчому органу 

Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) доводяться 

особливості складання розрахунків до 

прогнозів місцевих бюджетів. 

35. Створення системи 
моніторингу прогнозів місцевих 
бюджетів шляхом автоматизації 
основних процесів, організації 
систем зв’язку та передачі даних 

Мінфін 
місцеві 
держадміністр
ації виконавчі 
органи 
місцевих рад 

розроблено та впроваджено 
програмне забезпечення 

I квартал 
2022 р. 

Виконано. 

З метою проведення аналізу ефективності 

автоматизації процесів у сфері управління 

державними фінансами на місцевому рівні 

через впровадження новітніх 

інформаційних технологій у процесі 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

(за згодою) створення бюджетних документів та 

обробки даних, що міститься в них, 

Мінфіном, розробниками Інформаційно-

аналітичної системи управління 

плануванням та виконанням місцевих 

бюджетів «LOGICA» створено окремий 

звіт для моніторингу схвалення прогнозів 

місцевих бюджетів як документу 

середньострокового бюджетного 

планування. 

36. Урахування гендерних 
аспектів у прогнозах місцевих 
бюджетів (за рішенням органу, що 
складає прогноз місцевого 
бюджету)  

місцеві 
держадміністр
ації 
виконавчі 
органи 
місцевих рад 
(за згодою) 

включено інформацію про 
врахування гендерного 
аспекту до схвалених 
прогнозів місцевих 
бюджетів 

щороку 
у III кварталі 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребуватиме додаткового часу. 
Відповідно до Закону України від 

15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 

до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України 

та інших законодавчих актів України» 

норми статті 751 Бюджетного кодексу 

України не застосовуються. 

Наказом Мінфіну від 02.06.2021 року  

№ 314 «Про затвердження Типової форми 

прогнозу місцевого бюджету та Інструкції 

щодо його складання», (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 05.07.2021 у 

за № 879/36501) передбачено під час 

підготовки прогнозу місцевого бюджету 

врахування ґендерних аспектів з метою 

зменшення ґендерних розривів, 

послаблення негативних та посилення 

позитивних тенденцій у відповідній 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

сфері/галузі з огляду на забезпечення 

ґендерних потреб і задоволення ґендерних 

інтересів. 

Програмно-цільовий метод 

Оптимізація бюджетних програм та посилення їх відповідності цілям державної політики 

37. Проведення аналізу 

бюджетних програм та 

визначення оптимальних підходів 

до їх формування головними 

розпорядниками коштів 

державного бюджету 

Мінфін 

головні 

розпорядники  

коштів 

державного 

бюджету  

підготовлено пропозиції / 

інструктивні матеріали щодо 

удосконалення підходів до 

формування бюджетних 

програм головними 

розпорядниками коштів 

державного бюджету  

I квартал 

2022 р. 
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 
В рамках виконання цього заходу 

опрацьовано низку бюджетних програм на 

підставі бюджетних запитів та паспортів 

бюджетних програм за попередні бюджетні 

періоди; підготовлено пропозиції щодо 

удосконалення підходів до формування 

бюджетних програм головними 

розпорядниками коштів державного 

бюджет. Наразі опрацьовується проект 

Методичних рекомендацій щодо 

формування бюджетних програм 

головними розпорядниками коштів 

державного бюджету, який враховуватиме 

вимоги до бюджетних пропозицій та 

бюджетних запитів (пункти 63 та 64 цього 

Плану заходів). 

38. Удосконалення підходів до 

формування бюджетних програм 

головними розпорядниками 

коштів державного бюджету 

Мінфін прийнято відповідний 

нормативно-правовий акт 

II квартал 

2022 р. 
Виконується. 

У зв’язку із воєнним станом виконання 

заходу потребує додаткового часу.  

В рамках виконання цього заходу 

опрацьовано низку бюджетних програм на 

підставі бюджетних запитів та паспортів 

бюджетних програм за попередні бюджетні 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

періоди; підготовлено пропозиції щодо 

удосконалення підходів до формування 

бюджетних програм головними 

розпорядниками коштів державного 

бюджет. Наразі опрацьовується проект 

Методичних рекомендацій щодо 

формування бюджетних програм 

головними розпорядниками коштів 

державного бюджету, який враховуватиме 

вимоги до бюджетних пропозицій та 

бюджетних запитів (пункти 63 та 64 цього 

Плану заходів). 

Регулярне проведення оглядів витрат державного бюджету 

39. Визначення сфер, цілей та 
строків проведення оглядів витрат 

Мінфін 
головні 
розпорядники  
коштів 
державного 
бюджету 

розроблено проект акта 
Кабінету Міністрів України 

щороку  
у ІІ кварталі 

Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом огляди витрат 
в нових сферах не проводяться. 
Станом на 15.02.2022 у 14 сферах огляди 
завершені і звіти подані до Кабінету 
Міністрів України. Усі звіти розміщені на 
сайтах головних розпорядників, 
відповідальних за проведення оглядів у 
відповідних сферах. 
Залишилися незавершеними огляди, 
розпочаті у 2019 році у сферах видатків на 
вугільну галузь Міністерства енергетики 
України та видатків на забезпечення 
організації і регулювання діяльності 
установ та окремих заходів з охорони 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України. 

40. Проведення оглядів витрат  
у визначених сферах 

головні 
розпорядники  

опубліковано звіти за 
результатами проведених 

щороку  
у IV кварталі 

У зв’язку із воєнним станом огляди витрат 
в нових сферах не проводяться. 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

коштів 
державного 
бюджету 
Мінфін 

оглядів витрат, що містять 
пропозиції стосовно їх 
оптимізації 

 

41. Проведення моніторингу стану 
проведення оглядів витрат 
державного бюджету 

Мінфін 
головні 
розпорядники  
коштів 
державного 
бюджету 

забезпечено своєчасне та 
якісне проведення оглядів 
витрат з опублікуванням 
відповідної інформації на 
офіційному веб-сайті 
Мінфіну та головних 
розпорядників  коштів 
державного бюджету 

постійно Виконується. 
На даний час не завершено огляди витрат у 
2 із 16 сфер, визначених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 19.05.2021  
№ 470-р «Про проведення у 2021 році 
оглядів витрат державного бюджету в 
окремих сферах» (у сферах видатків на 
вугільну галузь Міністерства енергетики 
України та видатків на забезпечення 
організації і регулювання діяльності 
установ та окремих заходів з охорони 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України). 

Ефективний моніторинг результативності 

42. Проведення оцінювання 

ефективності бюджетних програм 

відповідно до оновленої 

методології 

головні 

розпорядники  

коштів 

державного 

бюджету 

забезпечено оприлюднення 

головними розпорядниками 

коштів державного бюджету 

інформації про результати 

оцінки ефективності 

бюджетних програм за 

звітний період 

щороку  

у І кварталі 
Виконується.  

Відповідно до Закону України від 

15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 

до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України 

та інших законодавчих актів України» 

норми частини п’ятої статті 28 Бюджетного 

кодексу України в умовах воєнного стану 

не застосовуються. 

Разом з тим, ГРК забезпечують 

оприлюднення інформації про результати 

оцінки ефективності бюджетних програм за 

звітний період. Зокрема, про виконання 

цього заходу прозвітували АРМА, БЕБ, 



 28 

Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

ДРС, ДСА, Мінстратегпром. 

43. Проведення моніторингу 
оприлюднення головними 
розпорядниками бюджетних 
коштів результатів оцінки 
ефективності бюджетних програм 
за звітний період 

Мінфін розміщено результати 
моніторингу на веб-сайті 
Мінфіну 

щороку  
у ІІ кварталі  

У зв’язку із воєнним станом виконання 

заходу потребуватиме додаткового часу.  

Відповідно до Закону України від 

15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 

до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України 

та інших законодавчих актів України» 

норми частини п’ятої статті 28 Бюджетного 

кодексу України в умовах воєнного стану 

не застосовуються. 

44. Проведення гендерного 

аналізу бюджетних програм  

головні 

розпорядники  

коштів 

державного 

бюджету 

проведено кожним головним 

розпорядником коштів 

державного бюджету 

гендерний аналіз 

щонайменше однієї  

бюджетної програми 

щороку  

у ІІ кварталі 

починаючи з 

2022 року 

Виконується. 

ГРК забезпечують проведення гендерного 

аналізу бюджетних програм. Зокрема, про 

виконання цього заходу прозвітували 

АРМА, БЕБ, ДРС, Мінстратегпром. 

Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні, включаючи застосування гендерно  

орієнтованого підходу в бюджетному процесі 

45. Удосконалення типової форми 

бюджетного запиту місцевого 

бюджету з урахуванням розвитку 

середньострокового бюджетного 

планування на місцевому рівні 

Мінфін розроблено пропозиції щодо 

внесення змін до типових 

форм бюджетних запитів та 

інструкцію  

ІІ квартал 

2022 р. 

У зв’язку із воєнним станом виконання 

заходу потребує додаткового часу.  

Форми бюджетних запитів повинні бути 

удосконаленні з урахування 

середньострокового бюджетного 

планування. 

Однак, відповідно до Закону України від 

15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін 

до розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України 

та інших законодавчих актів України» 

норми статті 751 (щодо ССБП) Бюджетного 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

кодексу України в умовах воєнного стану 

не застосовуються. 

Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація 

Збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 

46. Проведення аналізу можливих 

варіантів зміни підходів до 

зарахування податку на доходи 

фізичних  

осіб — найманих працівників 

Мінфін 

Мінрегіон 

ДПС 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня (за згодою) 

підготовлено аналітичний 

звіт із зазначенням переваг 

та ризиків кожного із 

можливих варіантів 

I квартал 

2022 р. 
Виконується.  

Наразі на розгляді Верховної Ради України 

знаходиться 13 законопроектів (реєстр.  

№ 4029, 4062, 4115, 4238, 4369, 5244, 5244-

1, 5244-2, 5244-3, 5281, 5282, 5364, 5364-1), 

метою яких є врегулювання питання 

зарахування податку на доходи фізичних 

осіб, у тому числі за місцем розташування 

структурних підрозділів.  

За дорученням Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової 

та митної політики Д. Гетманцева в цьому 

Комітеті створено робочу групу із 

напрацювання єдиної концепції щодо 

порядку перерахування податку на доходи 

фізичних осіб до бюджетів.  

У рамках діяльності зазначеної робочої 

групи напрацьовується проект Закону 

України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких 

інших законів України щодо зарахування 

податку на доходи фізичних осіб за місцем 

знаходження (фактичного здійснення 

діяльності) відокремлених підрозділів 

юридичних осіб». 

47. Налагодження обміну 

інформацією між органами 

Мінфін 

ДПС 

розроблено пропозиції та 

прийнято відповідні 

I квартал 

2022 р. 
Виконано. 

На виконання вимог Закону України від 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

місцевого самоврядування та 

податковими органами 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня (за згодою) 

нормативно-правові акти, 

надано органам місцевого 

самоврядування можливість 

під час виконання ними 

посадових (службових) 

обов’язків використовувати 

податкову інформацію з 

інформаційно-

телекомунікаційних систем 

та інших джерел ДПС 

30.11.2021 № 1914 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» Мінфін видав наказ від 

10.02.2022 № 59 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства фінансів України від 

23 листопада 2020 року № 723», який 

зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України 28.02.2022 за № 259/37595.  

Цим наказом затверджено  Порядок 

надання контролюючими органами 

податкової звітності у розрізі платників 

податків (як юридичних так і фізичних 

осіб) органам місцевого самоврядування. 

48. Розроблення підходів щодо 

проведення оцінки фінансової 

спроможності територіальних 

громад 

Мінфін 

Мінрегіон 

місцеві 

держадміністр

ації 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня (за згодою) 

розроблено показники 

фінансової спроможності 

територіальних громад 

І квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Методику формування спроможних 

територіальних громад затверджено 

постановою Уряду від 08.04.2015 № 214  

(у редакції постанови Уряду від 24.01.2020 

№ 34). Мінрегіон за підтримки партнера – 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

розробив та 22.04.2021 презентував 

Інформаційно-аналітичний портал 

спроможності територіальних громад, який 

дає змогу наразі за 15 показниками оцінити 

ситуацію у кожній громаді, орієнтуючись 

на конкретні демографічні, 

інфраструктурні, фінансові та інші дані. 

Одним із критеріїв оцінки рівня 

спроможності є індекс 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

податкоспроможності бюджету 

територіальної громади. У разі значення 

індексу податкоспроможності бюджету 

територіальної громади менше 0,9 

територіальна громада є неспроможною та 

отримує базову дотацію з державного 

бюджету. 

Мінфін працює над змінами механізму 

горизонтального вирівнювання з 

урахуванням особливостей нового 

адміністративно-територіального устрою та 

великих розбіжностей в індексах 

податкоспроможності територіальних 

громад. Після зміни механізму 

горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів 

Мінфін  в межах компетенції надасть 

Мінрегіону пропозиції щодо зміни 

критеріїв оцінки рівня спроможності 

територіальних громад. 

Забезпечення ефективного виконання бюджету 

Система публічних закупівель 

Удосконалення порядку проведення моніторингу публічних закупівель та покращення доступу до відповідних джерел інформації 

49. Удосконалення процесу 

визначення автоматичних 

індикаторів ризиків на основі 

даних електронної системи 

закупівель та інших відкритих 

джерел інформації 

 

Держаудитслу

жба 

Мінфін 

Мінекономіки 

розроблено  

і видано відповідний наказ 

Мінфіну 

ІV квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Станом на 30.06.2022 проведено аналіз 

спрацювання окремих автоматичних 

індикаторів ризику у електронній системі 

закупівель, виявлені проблеми в 

алгоритмах, готується лист на ДП 

«Прозорро», як Адміністратора системи, 

щодо проблем та надання інформації про їх 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

причини та можливості усунення, 

підготовлено проект наказу Мінфіну з 

новими індикаторами ризиків для 

опрацювання в тестовому середовищі 

ІСППР «е аудитор». 

Удосконалення методологічних підходів щодо здійснення контролю  

у сфері публічних закупівель 

50. Розроблення методичних 

рекомендацій щодо здійснення 

контролю у сфері публічних 

закупівель, зокрема 

стандартизованих контрольних 

листів (“cheсk-list”),  

з урахуванням кращої 

міжнародної практики 

Держаудитслу

жба 

розроблено та затверджено 

методичні рекомендації 

щодо здійснення державного 

фінансового контролю у 

сфері публічних закупівель 

ІІ квартал 

2022 р. 
Виконано. 

Розроблено та затверджено наказ 

Держаудитслужби від 30.06.2022 № 126 (зі 

змінами від 12.07.2022 № 137) про 

затвердження методичних рекомендацій 

щодо здійснення державного фінансового 

контролю у сфері публічних закупівель, 

зокрема «чек листів» моніторингу 

процедур закупівель. 

Управління державними інвестиціями 

Збільшення спроможності галузевих міністерств в управлінні державними інвестиціями 

51. Підвищення спроможності  

у сфері управління державними 

інвестиціями, зокрема щодо 

аналізу витрат і вигод (“cost 

benefit analysis”) 

НАДС 

Мінекономіки 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

забезпечено проведення 

навчання з питань 

управління державними 

інвестиціями (за 

результатами зазначено 

чисельність державних 

службовців, які пройшли 

навчання) 

постійно Виконується. 

У ІІ кварталі 2022 року у 11 регіональних 

центрах підвищення кваліфікації пройшли 

навчання з питань управління державними 

інвестиціями 1500 осіб, з них: 527 

державних службовців та 973 посадові 

особи місцевого самоврядування. 

Система державного внутрішнього фінансового контролю 

Упровадження внутрішнього фінансового контролю, спрямованого на посилення відповідальності  

керівників бюджетних установ за управління і розвиток установи в цілому 

52. Інтеграція аспектів 

внутрішнього контролю  

Мінфін  

інші 

проведено два практичних 

заходи з інтеграції аспектів 

IV квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Мінфіном в рамках двостороннього 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

у практичну діяльність 

розпорядників коштів  

державного бюджету 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

внутрішнього контролю співробітництва з Міністерством фінансів 

Королівства Нідерландів, спільно з 

міжнародними експертами у ДСНС 

реалізується захід з практичної інтеграції 

діяльності з управління ризиками.  

17.06.2022 проведено робочу онлайн 

зустріч з представниками ДСНС, під час 

якої обговорено питання організації та 

здійснення діяльності з управління 

ризиками в Службі, у тому числі уточнено 

інформацію щодо критеріїв оцінки ризиків 

в установі та розглянуто аспекти їх 

практичного застосування.  

Під час зустрічі обговорено поточні 

питання, що виникають у процесі реалізації 

заходу, розглянуто відповідні пропозиції, 

щодо продовження проведення заходу та 

узгоджено подальші його етапи.  

Проаналізовано підготовлені ДСНС 

інформаційні матеріали (відповіді на 

анкетування, перелік узагальнених ризиків, 

матрицю ризиків щодо діяльності одного з 

підрозділів ДСНС). 

53. Упровадження навчальної 

програми з внутрішнього 

контролю для головних 

розпорядників коштів державного 

бюджету, центральних органів 

виконавчої влади, обласних  

та Київської міської 

держадміністрацій 

Мінфін 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

обласні та 

Київська 

проведено навчання (за 

результатами зазначено 

кількість органів, 

працівники  яких пройшли 

навчання) 

постійно  Виконується. 

07.06.2022 проведено робочу зустріч з  

міжнародними експертами на якій 

обговорено питання щодо організації та 

проведення навчального заходу: базового 

(загального) курсу з питань внутрішнього 

контролю у розпорядників бюджетних 

коштів.  
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

міська 

держадміністр

ації 

інші головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету 

Обговорено з експертами пропозиції до 

навчальної програми заходу та сформовано 

проект навчальної  Програми.   

Обрано 10 державних установ для участі у 

навчальному заході та надіслано їм лист-

запрошення від 14.06.2022  

№ 33010-07-5/12284.  

Для проведення заходу підготовлено 

інформаційні, навчально-методичні 

матеріали (презентації), тестові питання та 

питання для обговорення з представниками 

головних розпорядників бюджетних коштів 

щодо стану внутрішнього контролю у їх 

установах у період дії правового режиму 

воєнного стану. 

Проведення зазначеного навчального 

заходу заплановано на липень поточного 

року. 

54. Підготовка методичного 

посібника (вказівок) щодо 

практичного впровадження 

окремих аспектів системи 

внутрішнього контролю, 

включаючи  управління ризиками, 

розпорядниками коштів 

державного бюджету 

Мінфін підготовлено і поширено 

відповідний посібник 

(вказівки) 

I квартал 

2022 р. 
Виконано. 

З метою методичної допомоги щодо 

практичного впровадження окремих 

аспектів системи внутрішнього контролю 

підготовлено Методичний посібник щодо 

аспектів управління ризиками, як складової 

системи внутрішнього контролю у 

розпорядника бюджетних коштів, який 

27.03.2022 розміщено на офіційному 

вебсайті Мінфіну для підвищення 

обізнаності у цій сфері. 

У посібнику висвітлено засади організації 

та здійснення розпорядниками коштів 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

державного бюджету діяльності з 

управління ризиками (ідентифікація та 

оцінка ризиків, підходи до визначення 

«ризикового апетиту», способи реагування 

на ризики, здійснення моніторингу, 

перегляду та документування управління 

ризиками тощо). 

Посилення ефективності та незалежності внутрішнього аудиту 

55. Переорієнтація діяльності  

з внутрішнього аудиту на 

проведення системного аналізу та 

оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю, 

виконання завдань і функцій, 

планування і виконання 

бюджетних програм, якості 

надання адміністративних послуг, 

ступеня виконання і досягнення 

цілей  

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

обласні та 

Київська 

міська 

держадміністр

ації 

інші головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету  

збільшено на 10 відсотків 

частку проведення 

внутрішніх аудитів, 

спрямованих на системний 

аналіз та оцінку 

ефективності системи 

внутрішнього контролю, 

виконання завдань і 

функцій, планування і 

виконання бюджетних 

програм, якості надання 

адміністративних послуг, 

ступеня виконання і 

досягнення цілей 

І квартал 

2022 р. 
Виконується.  

Проведення внутрішніх аудитів, 

спрямованих на системний аналіз та оцінку 

ефективності системи внутрішнього 

контролю, виконання завдань і функцій, 

планування і виконання бюджетних 

програм, якості надання адміністративних 

послуг (для тих ЦОВВ, які їх надають), 

ступеня виконання і досягнення цілей у 

2022 році, передбачено у діяльності ЦОВВ 

та ГРК. Зокрема, про виконання цього 

заходу проінформували АРМА, Держстат, 

ДПС, ДРС, Мінеренго, Мінфін.  

56. Посилення контролю за 

реагуванням на рекомендації, 

надані за результатами внутрішніх 

аудитів 

—“— збільшено на 5 відсотків 

рівень впровадження 

державними органами 

рекомендацій за 

результатами внутрішніх 

аудитів 

—“— Виконується.  

У зв’язку із воєнним станом виконання 

заходу потребує додаткового часу.  

Рекомендації, надані за результатами 

проведених внутрішніх аудитів в більшості 

ЦОВВ впроваджуються в повному обсязі 

на постійній основі. Зокрема, про 

виконання цього заходу проінформували 

АРМА, Держстат, ДРС, Мінеренго, Мінфін.  
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Разом з тим, в ДПС у зв’язку з воєнним 

станом виконання відповідальними за 

діяльність особами у повному обсязі 

аудиторських рекомендацій, термін 

виконання яких встановлено у І кварталі 

2022 року, унеможливилось. Враховуючи 

зазначені обставини, відповідальними за 

діяльність особами було здійснено 

перенесення термінів виконання 

рекомендацій. 

57. Проведення навчальних 

заходів та підвищення 

кваліфікації внутрішніх  

аудиторів 

Мінфін 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

обласні та 

Київська 

міська 

держадміністр

ації 

інші головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету 

 

проведено навчання 

внутрішніх аудиторів (за 

результатами зазначено 

чисельність аудиторів, які 

пройшли навчання) 

постійно Виконується. 

17.02.2022 організовано та проведено 

онлайн-конференцію  на тему: 

«Перспективи подальшого розвитку 

функції внутрішнього аудиту в Україні» 

для 113 керівників підрозділів 

внутрішнього аудиту державних органів. 

Під час конференції розглянуто основні 

напрями подальшого розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю, 

зокрема: діяльність аудиторських комітетів 

як один із важливих аспектів реалізації 

функції внутрішнього аудиту; підготовчі 

заходи у рамках запровадження 

національної сертифікації внутрішніх 

аудиторів в Україні. 

23.02.2022 під час навчального заходу 

Держпродспоживслужби для її 40 

працівників підрозділів внутрішнього 

аудиту служби та її територіальних органів 

представниками Мінфіну презентовано 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

особливості проведення внутрішнього 

аудиту ефективності бюджетних програм. 

29.06.2022 організовано та проведено 

вебінар  на тему: «Оптимізація діяльності з 

внутрішнього аудиту в кризові часи» для 

124 керівників підрозділів внутрішнього 

аудиту державних органів. Під час вебінару 

розглянуто основні проблеми в діяльності з 

внутрішнього аудиту, що існують в умовах 

сьогодення, а також 5 ключових напрямів, 

над якими необхідно працювати для 

оптимізації та успішної роботи підрозділу 

внутрішнього аудиту (працівники, нові 

технології, сучасні методи роботи, 

організаційна культура, підвищення 

кваліфікації). 

58. Започаткування процесу 

добровільної та безоплатної 

національної сертифікації 

внутрішніх аудиторів державних 

органів 

Мінфін прийнято нормативно-

правові акти 

IV квартал 

2022 р. 
Виконано. 

З метою вдосконалення діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту, 

підвищення професійності внутрішніх 

аудиторів, а також враховуючи кращі 

європейські практики та рекомендації 

міжнародних експертів у цій сфері 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову «Про запровадження 

сертифікації працівників підрозділів 

внутрішнього аудиту та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 р. №1001» від 12.01.2022 

№ 12. 

Мінфіном для урегулювання механізму 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

проведення сертифікації працівників 

підрозділів внутрішнього аудиту 

державних органів прийнято наказ 

Міністерства фінансів України від 

18.05.2022 «Про затвердження Порядку 

проведення сертифікації працівників 

підрозділів внутрішнього аудиту», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 20.06.2022 за № 676/38012. 

59. Проведення оцінок 

функціонування системи 

внутрішнього аудиту (зовнішніх 

оцінок якості внутрішнього 

аудиту) міністерств, інших  

центральних  органів  виконавчої  

влади,  Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим,  обласних,  

Київської  та  Севастопольської  

міських держадміністрацій,  

інших головних розпорядників 

коштів державного бюджету з 

метою надання рекомендацій 

щодо удосконалення системи 

внутрішнього аудиту 

Мінфін 

інші 

центральні  

органи  

виконавчої  

влади 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та  

Севастопольс

ька міські 

держадміністр

ації інші 

головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету 

проведено не менше  

20  зовнішніх оцінок якості 

внутрішнього аудиту  

IV квартал 

2025 р. 
Виконується. 

У І півріччі 2022 року направлено 

інформацію про результати оцінки 

функціонування системи внутрішнього 

аудиту з відповідними рекомендаціями 

щодо удосконалення системи внутрішнього 

аудиту до Держекоінспекції (лист Мінфіну 

від 12.05.2022 № 33030-12-5/9762). 

Також у звітному періоді організовано та 

розпочато проведення оцінки 

функціонування системи внутрішнього 

аудиту в Державній службі експортного 

контролю України. Зокрема, було оновлено 

програму зовнішньої оцінки якості та 

направлено запит до 

Держекспортконтролю щодо надання 

документів та інформації, необхідних для 

проведення зовнішньої оцінки якості (лист 

Мінфіну від 17.06.2022  

№ 33030-12-5/12673). 

60. Інформування Кабінету Мінфін  надано Кабінету Міністрів щороку  Виконано в частині інформування за 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Міністрів України про стан 

функціонування державного 

внутрішнього фінансового 

контролю та внутрішнього аудиту 

за результатами аналізу звітної 

інформації державних органів 

України пропозиції щодо 

удосконалення 

функціонування систем 

внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

 

 

 

у ІІ кварталі  звітний рік. 

Мінфіном проведено аналіз стану 

функціонування внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту в державних органах 

(міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, обласних та Київській 

міській державних адміністраціях, інших 

головних розпорядниках коштів 

державного бюджету) у 2021 році. Зокрема, 

проаналізовано отримані від 118 державних 

органів звіти про стан організації та 

здійснення внутрішнього контролю у 

розрізі елементів, а також звіти (або 

інформацію) про результати діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту 125 

державних органів. 

За результатами проведеного аналізу 

підготовлено інформацію щодо основних 

тенденцій функціонування державного 

внутрішнього фінансового контролю у 

2021 році із пропозиціями щодо організації 

та здійснення внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту в умовах воєнного 

стану. Відповідну інформацію направлено 

Кабінетові Міністрів України листом від 

29.03.2022 № 33030-07-3/6768. 

За результатами розгляду вказаного листа 

Мінфіну Урядом надано доручення 

державним органам забезпечити належну 

організацію внутрішнього контролю і 

внутрішнього аудиту, вжити заходи до 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

усунення виявлених недоліків та їх 

недопущення у подальшому (доручення від 

28.04.2022 № 8228/1/1-22). 

61. Посилення організаційної та 

функціональної незалежності 

підрозділів внутрішнього аудиту 

та інформування Мінфіну про 

вжиті заходи 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

обласні та 

Київська 

міська 

держадміністр

ації 

інші головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету 

утворено організаційно та 

функціонально незалежні 

підрозділи внутрішнього 

аудиту  

щороку  

у I кварталі 
Виконується.  

Організаційна незалежність сектору  

внутрішнього аудиту апаратів в ЦОВВ, 

ГРК забезпечується.  

Зокрема, про виконання цього заходу 

поінформували АРМА, БЕБ, ДРС, ДПС, 

Держстат, Міненерго, Мінфін. 

Підвищення інституційної спроможності центрального підрозділу з гармонізації Мінфіну 

62. Проведення навчальних 

заходів для центрального 

підрозділу з гармонізації Мінфіну 

з питань державного 

внутрішнього фінансового 

контролю, а також робочих 

зустрічей з міжнародними 

експертами 

Мінфін  проведено навчання 

працівників центрального 

підрозділу з гармонізації 

Мінфіну (за результатами 

зазначено чисельності 

працівників, які пройшли 

навчання) 

постійно Виконується. 

У ІІ кварталі вжито заходів для подальшого 

підвищення інституційної спроможності 

Центрального підрозділу гармонізації. 

Зокрема, продовжувалась співпраця з 

Міністерством фінансів Королівства 

Нідерландів. За звітний період проведено 4 

робочі зустрічі працівників Департаменту 

із представниками Національної академії 

фінансів та економіки Мінфіну Королівства 

Нідерландів, на яких обговорювались 

питання подальшого розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю в 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Україні. 

Крім того, представники Департаменту 

постійно підвищують свою кваліфікацію 

шляхом участі у різних навчальних 

заходах. Так, у ІІ кварталі поточного року 9 

працівників Департаменту пройшли 

навчання, у тому числі: 2 працівниці 

завершили навчання за програмою 

«Управління публічними фінансами» в 

Київській школі економіки; 2 працівниці 

взяли участь у тренінгу «Управління 

ризиками поза теорією» і 1 працівниця 

взяла участь у вебінарі «Оновлення щодо 

аудиту управління ризиками», які 

проводилися Центром підвищення 

кваліфікації (CEF, Словенія); 4 працівниці 

взяли участь у вебінарі «Кризові 

комунікації та формування довіри»;  

1 працівниця брала участь у вебінарі 

«Оптимізація фінансів в кризові часи», що 

проводилися Академією PwC (PwC 

Україна); 1 працівниця – за програмою 

«Стратегічні комунікації», 1 працівниця – 

за програмою «Реалізація гендерної 

політики», в Українській школі 

урядування, а 4 працівниці брали участь в 6 

інших навчальних заходах. 

63. Започаткування автоматизації 

процесів у сфері внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту 

шляхом створення інтерактивного 

Мінфін 

інші 

центральні 

органи 

розроблено технічне 

завдання для створення 

інтерактивного порталу з 

питань державного 

I квартал 

2022 р. 
Виконується. 
У зв’язку із воєнним станом виконання 
заходу потребує додаткового часу. 

У рамках започаткування автоматизації 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

порталу з питань державного 

внутрішнього фінансового 

контролю 

виконавчої 

влади 

обласні та 

Київська 

міська 

держадміністр

ації 

інші головні 

розпорядники 

коштів 

державного 

бюджету 

внутрішнього фінансового 

контролю (в тому числі 

щодо дистанційного 

навчання, тестування, 

інформаційно-аналітичного 

супроводу діяльності) 

процесів у сфері внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту шляхом створення 

інтерактивного порталу з питань 

державного внутрішнього фінансового 

контролю Мінфіном було підготовлено 

основні підходи (характеристики та 

вимоги) до побудови інтерактивного 

порталу з питань державного внутрішнього 

фінансового контролю (ДВФК-портал), що 

містять структуру та детальний опис 

компонентів (модулів та блоків) порталу та 

вимоги до їх функціоналу. 

Зазначений документ наприкінці 2021 року 

в робочому порядку було передано 

представникам проекту EU4PFM з метою 

визначення експерта за даним напрямком 

та подальшої спільної підготовки 

технічного завдання для створення 

інтерактивного порталу з питань 

державного внутрішнього фінансового 

контролю. 
Державний фінансовий контроль 

Посилення державного фінансового контролю у найбільш ризикових сферах 
64. Удосконалення 
методологічних засад ризик-
орієнтованого відбору об’єктів 
контролю для проведення заходів 
державного фінансового контролю 

Держаудитслу
жба 

розроблено методичні 
рекомендації 

ІV квартал 
2022 р. 

Виконується. 
Станом на 30.06.2022 отримані пропозиції 
SIGMA щодо методології оцінки ризиків. 
Опрацьовуються розроблені аналітичні 
механізми для формування на підставі 
інтегрованих даних та/або відкритих API 
алгоритмів розрахунку індикаторів ризиків. 
У напрямку побудови ризик-орієнтованого 
відбору об’єктів ІТ-аудиту запроваджено 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

накопичення Держаудитслужбою та її 
міжрегіональними територіальними 
органами даних щодо інформаційних 
систем та іншого програмного 
забезпечення, які використовують 
підконтрольні установи, для напрацювання 
подальших процедур відбору.  

65. Удосконалення порядку 
проведення інспектування 
органами Держаудитслужби з 
урахуванням успішних 
міжнародних практик 

Мінфін 
Держаудитслу
жба 
Мінекономіки 
ДРС  

прийнято відповідний 
нормативно-правовий акт 

IІ квартал 
2022 р.  

Виконується. 
Держаудитслужбою розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку проведення 
інспектування Державною аудиторською 
службою, її міжрегіональними 
територіальними органами». Наразі 
тривають узгоджувальні процедури. 

Забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії в рамках здійснення фінансового контролю 
66. Налагодження ефективної 
співпраці з Рахунковою палатою з 
метою обміну інформацією щодо 
ризиків (ризикових операцій) у 
діяльності підконтрольних 
установ, узгодження комунікації 
під час процесів планування, 
обміну інформацією щодо кращих 
практик здійснення контрольних 
заходів 

Держаудитслу
жба 
Рахункова 
палата (за 
згодою) 

укладено угоду про 
співпрацю/взаємодію з 
Рахунковою палатою 

ІV квартал 
2022 р. 

Виконується. 
Держаудитслужбою направлено лист 
Рахунковій палаті від 17.06.2022 № 002200-
11/4349-2022 з проектом Угоди про 
співпрацю між Рахунковою палатою та 
Державною аудиторською службою 
України для узгодження та організації 
процедури підписання. 

Посилення інституційної спроможності органів Держаудитслужби на центральному,  

регіональному та місцевому рівні 

67. Удосконалення організаційних 
та методичних засад здійснення 
державного фінансового 
контролю за ресурсами місцевих 
бюджетів 

Держаудитслу
жба 

розроблено методичні 
рекомендації 

І квартал 
2023 р.  

Виконується. 
Станом на 30.06.2022 напрацьовано «чек 
листи» за окремими питаннями програми 
ревізії місцевого бюджету. 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

68. Розроблення якісного 
методологічного забезпечення 
процесу державного фінансового 
аудиту за його видами з 
урахуванням кращих міжнародних 
практик, включаючи відповідні 
стандартизовані контрольні листи 
(“check list”) 

—“— затверджено методичні 
рекомендації 

IV квартал 
2022 р. 

Виконується. 
Станом на 30.06.2022 напрацьовано «чек 
листи» за окремими видами аудитів. 

Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами 

Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі 

Забезпечення відповідності міжнародним стандартам щодо прозорості бюджету 

69. Проведення аналізу 

результатів чергового  

оцінювання Open Budget Index та 

розроблення пропозицій щодо 

підвищення рейтингу України   

Мінфін 

Рахункова 

палата (за 

згодою) 

забезпечення отримання у 

2023 році Україною  

не менше 65 балів в 

рейтингу Open Budget Index  

 

IV квартал 

2024 р. 
Виконується. 

У рейтингу OBI за 2021 рік, 

оприлюдненому у травні 2022 року, 

Україна посилила свої позиції в порівнянні 

з оцінкою ОВІ за  

2019 рік: отримала 65 балів зі 100, 

піднялася з 26 до 23 місця серед 120 країн 

та закріпилася у групі країн з доступом до 

істотної інформації (61-80 балів) 

70. Забезпечення публікації у 

машинозчитуваному форматі 

паспортів бюджетних програм 

головних розпорядників 

бюджетних коштів та звітів про їх 

виконання 

Мінфін 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

забезпечено публікацію у 

машинозчитуваному 

форматі паспортів 

бюджетних програм 

головних розпорядників 

бюджетних коштів та звітів 

про їх виконання 

IV квартал 

2022 р. 
Виконано. 

Верховна Рада України прийняла Закон 

України від 15.12.2020 № 1081-ІХ «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу 

України», яким внесено зміни до статті 28 

Кодексу, в частині оприлюднення 

місцевими державними адміністраціями, 

виконавчими органами відповідних 

місцевих рад на своїх офіційних сайтах або 

в інший спосіб відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

інформації» прогнозу місцевого бюджету, 

проекту рішення про місцевий бюджет, 

рішення про місцевий бюджет, інформації 

про виконання місцевого бюджету. Також, 

змінами передбачено терміни 

оприлюднення зазначеної інформації. 

Норми щодо оприлюднення бюджетних 

запитів та паспортів бюджетних програм 

головними розпорядниками коштів 

місцевого бюджету визначені статтею 28 

Кодексу ще у 2018 році. 

З цією метою Міністерством фінансів 

України розроблено можливість 

оприлюднення бюджетних документів які 

завантажені в ІАС «LOGICA» на 

офіційному державному порталі «Бюджет 

для громадян» (https://openbudget.gov.ua), 

який призначений для інформування 

громадськості про основні цілі, завдання та 

пріоритетні напрями бюджетної політики 

України.  

Зазначена можливість оприлюднення 

доступна з 01.01.2022 року для усіх 

учасників бюджетного процесу, які 

використовують програмне забезпечення, 

що взаємодіє через відкритий програмний 

API-інтерфейс з ІАС «LOGICA». 

Забезпечення відкритості та доступності інформації про місцеві бюджети 

71. Надання доступу до 

інформації про бюджетні 

показники місцевих бюджетів 

Мінфін упроваджено розділ  

“Місцеві бюджети” на 

Державному веб-порталі 

I квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Мінфіном створено програмне 

забезпечення «Модуль збору та 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

через Державний веб-портал 

бюджету для громадян 

бюджету для громадян 

(https://openbudget.gov.ua) 

 

відображення інформації про показники 

місцевих бюджетів та головних 

розпорядників бюджетних коштів місцевих 

бюджетів» інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Прозорий бюджет», 

яке забезпечує висвітлення інформації 

щодо планування та використання коштів 

місцевих бюджетів і оприлюднює 

показники місцевих бюджетів та головних 

розпорядників бюджетних коштів місцевих 

бюджетів з метою підвищення прозорості 

та відкритості бюджетного процесу на 

місцевому рівні. Зазначене програмне 

забезпечення впроваджено наказом 

Міністерства фінансів України від 

29.12.2021 № 723 у дослідну експлуатацію. 

Оприлюднення бюджетних документів на 

офіційному державному вебпорталі 

«Бюджет для громадян» 

(https://openbudget.gov.ua) відбувається 

автоматично, у разі погодження дії 

оприлюднення розпорядниками інформації 

та якщо версія документу повністю 

верифікована в інформаційно-аналітичній 

системі управління плануванням та 

виконанням місцевих бюджетів «LOGICA». 

Додатково на вебпорталі 

(https://openbudget.gov.ua/) відображена 

інформація Казначейства про виконання 

місцевих бюджетів – за підсумками місяця, 

кварталу та року. Прикладний програмний 
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Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 
Результат виконання 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

інтерфейс (API) вебпорталу забезпечує 

вивантаження даних про показники 

місцевих бюджетів та головних 

розпорядників бюджетних коштів місцевих 

бюджетів та підтримує завантаження даних 

сторонніми інформаційними системами. 

Розвиток управління людськими ресурсами у сфері державних фінансів 

Запровадження стратегічного підходу та підвищення ефективності управління  

людськими ресурсами у сфері державних фінансів 

72. Розроблення стратегічних 

планів розвитку системи 

управління людськими ресурсами 

центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких 

спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України 

через Міністра фінансів  

Держмитслуж

ба 

Держаудитслу

жба 

Казначейство 

затверджено стратегічні 

плани розвитку системи 

управління людськими 

ресурсами відповідно до 

цілей їх діяльності, 

включаючи впровадження 

сучасних методів управління 

людськими ресурсами на 

основі компетенцій 

 

 

 

 

I квартал 

2022 р. 
Виконується. 

Стратегічний план розвитку системи 

управління людськими ресурсами 

затверджений в Держаудитслужбі, про що 

повідомлено Мінфін листом від 02.05.2022 

№ 000900-15/3102-2022. 

________________________ 


