
Стратегія реформування 
системи управління 
державними фінансами 
на 2022-2025 роки



Пріоритетні завдання 
на 2022 рік



Розроблення законопроекту щодо розбудови системи державного прогнозування 
та стратегічного планування економічного і соціального розвитку, узгодженого 
з бюджетним плануванням

Удосконалення підходів до середньострокового планування пріоритетних 
державних інвестицій

Підготовка Бюджетної декларації на 2023-2025 роки з урахуванням досвіду 
попереднього року (додаткова робота над цілями державної політики                     
та показниками їх досягнення) та розроблення проекту бюджету на 2023 рік 
на її основі

Оновлення підходів до складання бюджетних програм та інструкцій з підготовки 
бюджетних документів (державного і місцевих бюджетів)

Якісне та взаємоузгоджене планування
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Удосконалення інструменту оглядів видатків для їх кращої інтеграції у бюджетний 
процес (методологія, політична підтримка)

Розроблення органами управління підпорядкованих суб’єктів господарювання 
за погодженням з Мінфіном планів дій щодо мінімізації найбільших фіскальних 
ризиків, пов’язаних з діяльністю таких підприємств

Забезпечення функціонування Боргового агентства (перегляд моделі, визначеної 
Бюджетним кодексом, для забезпечення практичної реалізації)

Розроблення методичних рекомендацій щодо управління фіскальними ризиками 
місцевих бюджетів та місцевим боргом

Відповідальні та обґрунтовані фінансові
рішення
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Посилення вимог щодо фінансово-економічної обґрунтованості проектів актів 
та їх відповідності бюджетному законодавству



Розроблення та упровадження сучасної 
стратегії дотримання податкової 
дисципліни (комплаєнса), спрямованої на 
просування концепції добровільної сплати 
податків, та ефективне управління 
ризиками

Ефективна мобілізація коштів платників
податків та підзвітність за їх використання
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Розроблення необхідної нормативної бази 
для приєднання України до 
багатосторонньої угоди про автоматичний 
обмін фінансовою інформацією

Забезпечення приєднання до Конвенції 
про процедуру спільного транзиту та 
розвиток програми спеціальних спрощень

Удосконалення механізму бюджетного 
вирівнювання та аналіз можливих 
варіантів зміни підходів до зарахування 
ПДФО

Аналіз та концепція переходу Казначейства 
на функціонування у форматі єдиної 
юридичної особи (удосконалення робочих 
процесів, процедур та структури)

Започаткування процесу національної 
сертифікації внутрішніх аудиторів державних 
органів

Аналіз повноважень органів, що здійснюють 
контроль за дотриманням вимог бюджетного 
законодавства щодо місцевих бюджетів, у 
контексті реформи децентралізації

Публікація паспортів бюджетних програм ГРК.  
та звітів про їх виконання у машинозчитуваному
форматі, а також інформації з бюджетних 
запитів місцевих бюджетів, паспортів та звітів 
про їх виконання, рішень та прогнозів у формі 
відкритих даних



Реалізація пріоритетних ІТ-проектів відповідно до Стратегії цифровізації СУДФ:

Початок розробки нової інформаційно-аналітичної системи для планування та моніторингу 
виконання державного бюджету (е-бюджет)

Визначення концепції підвищення рівня професійної компетентності працівників 
фінансової системи, включаючи:

Посилення інституційної та фахової
спроможності
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Впровадження автоматизованої системи прийняття рішень з управління ліквідністю 
(е-ліквідність)

Продовження ІТ-трансформації митниці та податкової

Розроблення стратегії розвитку Державного податкового університету як сучасного науково-
освітнього закладу для підготовки кадрів для сфери публічних фінансів

Підготовку пропозицій щодо утворення центру професійної комунікації в системі УДФ

Впровадження платформи для дистанційного навчання у сфері УДФ




