
ЗВІТ  

про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами  

на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р  

за ІІІ квартал 2018 року  

      

Зміст основного 

завдання 

Найменування 

заходу  

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатори 

виконання 

Статус виконання  

(коментарі, проблемні питання, існуючі ризики невиконання, 

можливі порушення строків тощо) 
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I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі 

1. Підвищення 

стабільності та 

прогнозованості 

податкової системи 

1) розроблення 

Стратегії розвитку 

податкової системи 

на 

середньострокову 

перспективу, що 

узгоджується з 

пріоритетами 

економічного 

розвитку, 

реформуванням 

бюджетного 

процесу та 

пенсійної системи 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін  схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

Стратегію 

розвитку 

податкової 

системи на 

середньострокову 

перспективу 

Виконується. 

Оскільки сфера дії вказаної Стратегії стосується значної 

кількості суб'єктів господарювання, а також враховуючи, що вона 

має узгоджуватись із пріоритетами економічного розвитку, 

реформуванням бюджетного процесу та пенсійної системи, має 

бути забезпечено її розробку із залученням представників бізнес-

спільноти, галузевих асоціацій, наукових кіл,  громадськості та 

експертів у сфері оподаткування. Враховуюче вищесказане, наразі 

Мінфіном опрацьовується питання щодо внесення змін до плану 

заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів від 24.05.2017 № 415-р. в 

частині перенесення терміну виконання розробки Стратегії 

розвитку податкової системи на середньострокову перспективу на 

2019 рік. 

ДФС  

2) розроблення 

плану заходів з 

реалізації Концепції 

реформування 

системи органів, що 

реалізують 

II квартал 

2017 р. 

Мінфін  затверджено план 

заходів з 

реалізації 

Концепції 

реформування 

системи органів, 

Виконується.  
24 травня 2018 року, оформлений відповідно до регламентних 

вимог, проект Концепції поданий на розгляд Уряду. На сьогодні 

проект доопрацьований із Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України, підготовлено для повторного внесення на розгляд Уряду. 
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державну 

податкову та митну 

політику, на 

середньострокову 

перспективу, який, 

зокрема, 

відповідатиме 

Стратегії 

реформування 

системи управління 

державними 

фінансами на 2017–

2020 роки 

ДФС що реалізують 

державну 

податкову та 

митну політику, 

на 

середньострокову 

перспективу 

У разі прийняття Концепції на засіданні Уряду Мінфіном буде 

розроблено План заходів щодо її реалізації. 05 вересня 2018 року 

протокольним рішенням Кабінету Міністрів України доручено 

Мінфіну внести на розгляд Уряду Концепцію інституційної 

реформи системи органів, що реалізують державну податкову і 

митну політику, з урахуванням проведених з експертами місії 

Міжнародного валютного фонду консультацій. Відповідно до 

вказаного рішення Уряду 20.09.2018 Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України повернуто проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування 

системи органів, що реалізують державну податкову та митну 

політику». На сьогодні тривають консультації з експертами місії 

Міжнародного валютного фонду, зокрема з питань, пов’язаних з 

реформуванням ДФС. За підсумками консультацій Мінфіном буде 

підготовлено концептуальні напрями реформи ДФС, метою яких 

має стати інституційне, структурне та функціональне оновлення 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику. Після схвалення відповідної 

Концепції буде розроблено план заходів з її реалізації. 

2. Підвищення 

якості та 

ефективності 

податкового 

адміністрування 

1) здійснення 

постійного 

контролю за 

реалізацією плану 

інституційних змін 

діяльності ДФС, у 

тому числі на 

основі моніторингу 

основних 

показників 

ефективності, 

визначених 

Мінфіном 

щомісяця ДФС  забезпечено 

опублікування на 

офіційному веб-

сайті ДФС 

щомісячного звіту 

про досягнення 

основних 

показників 

ефективності 

ДФС 

Виконується щомісячно. 

У 2017 році ДФС було забезпечено опублікування на офіційному 

веб-сайті (посилання http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-

/291179.html) щомісячного (а також річного) звіту про досягнення 

основних показників ефективності ДФС.                                                                                                                                                                                                                                  

Мінфіном здійснювався постійний моніторинг зазначених 

показників. 

Мінфін 
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3) розроблення 

додаткових IT-

рішень для 

покращання 

камеральних 

перевірок 

II квартал 

2018 р. 

ДФС запроваджено 

додаткові IT-

рішення для 

покращання 

камеральних 

перевірок 

Виконується. 

ДФС підготовлено заявку на доопрацювання підсистеми 

«Податковий аудит» ІТС «Податковий блок» у частині створення 

нового режиму (вкладки) «Несвоєчасна реєстрація акцизних 

накладних / розрахунків коригування до таких акцизних накладних 

в ЄРАН» та автоматичного складання податкового повідомлення-

рішення за формою «ПС» у розділі «Перевірки» та заявку на 

створення програмного забезпечення щодо ведення  Журналу 

обліку погашення податкових векселів, авальованих банком. 

Заявки включено до складу Технічних вимог до послуг із розробки 

програмного забезпечення для модифікації та розширення 

функціональності ІТС «Податковий блок» за процедурою 

відкритих торгів, які адаптовані для публікації на сайті електронної 

системи публічних закупівель «Prozorro». Найближчим часом 

заплановано заключення договору із переможцем торгів для 

реалізації до кінця 2019 року вказаних заявок. 

Крім того, з метою підвищення якості проведення камеральних 

перевірок податкових декларацій про майновий стан і доходи 

розроблено заявку на створення програмного забезпечення ITC 

«Податковий блок» щодо коригування облікових показників 

інтегрованої картки платника податків при самостійному 

визначенні платником грошові зобов’язання у прив’язці до 

первинного документу. 

4) впровадження 

електронних 

податкових 

перевірок (e-аудит) 

із застосуванням 

відповідного 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін забезпечено 

функціонування 

електронних 

податкових 

перевірок (е-

аудит) 

Виконується. 

Розпорядженням ДФС від 31.03.2017 № 50-р «Про створення 

робочої групи» створено робочу групу, до складу якої включено 

працівників відповідних департаментів ДФС. Проведено обмін 

досвідом з ДПІ при Міністерстві фінансів Республіки Литва та з 

Міністерством фінансів Португалії з питань проведення 

електронних документальних перевірок та впровадження 
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програмного 

забезпечення 

ДФС стандартного аудиторського файлу для цілей оподаткування  

(SAF-T). Проведено зустрічі з провідними аудиторськими 

компаніями з питань підготовки бізнес-середовища до позитивного 

сприйняття впровадження електронного аудиту. 

ДФС вивчається питання щодо визначення формату подання 

платниками податків документів в електронному вигляді та 

оптимального програмного продукту для його придбання або 

розробки з метою проведення електронного аудиту як частини 

документальної перевірки платника податків. 

На сьогодні наказом ДФС від 20.09.2018 року № 605 затверджено 

Концепцію впровадження електронних перевірок (е-аудиту) (далі – 

Концепція). Зазначена Концепція передбачає впровадження е-

аудиту у 8 етапів до IV кварталу 2020 року з урахуванням 

необхідності законодавчих змін, внесення змін у підзаконні 

нормативно-правові акти,  придбання та впровадження 

програмного забезпечення та інше. 

Водночас на виконання зазначеного пункту Плану заходів 

03.11.2017 ДФС були надані пропозиції щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України та Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які 

необхідні для впровадження електронного аудиту в Україні. 

Мінфіном опрацьовано зазначені законопроекти і повідомлено про 

необхідність доопрацювання запропонованих змін. Також 

Мінфіном опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення адміністрування податків», 

розробленого ДФС з метою виконання рекомендацій, наданих 

експертами Офісу технічної допомоги Казначейства США, який, 

зокрема,  містив положення щодо запровадження проведення 

контролюючими органами електронних перевірок (е-аудиту). За 

результатами опрацювання Мінфіном надано зауваження до 

проекту. 
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5) створення 

єдиного рахунка 

для сплати податків 

і зборів платниками 

податків 

II квартал 

2017 р. 

Мінфін  схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

та подано до 

Верховної Ради 

України 

законопроект про 

створення єдиного 

рахунка для 

сплати податків і 

зборів 

Виконано. 

Станом на сьогодні законопроекти “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування” (реєстр. №7034) та “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного 

рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (реєстр.   

№ 7035) не прийняті. 

Законопроект № 7034 розглянуто у відповідних комітетах 

Верховної Ради України та зареєстрований 27.11.2017р. 

Законопроект № 7035 у комітетах Верховної Ради України не 

розглядався. 

Казначейство  

ДФС 

7) стандартизація 

порядку виконання 

основних функцій 

та процедур ДФС, 

зокрема: 

здійснення аналізу 

існуючих функцій 

та процедур ДФС; 

IV квартал 

2017 р. 

ДФС здійснено аналіз 

існуючих функцій 

та процедур ДФС 

Виконується. 

На сьогодні тривають консультації з експертами місії 

Міжнародного валютного фонду, зокрема з питань, пов’язаних з 

реформуванням ДФС. За підсумками консультацій Мінфіном буде 

підготовлено концептуальні напрями реформи ДФС, метою яких 

має стати інституційне, структурне та функціональне оновлення 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику. 

Мінфін 

8) створення 

системи оцінки 

рівня задоволення 

платників податків 

якістю 

обслуговування 

ДФС 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін створено систему 

оцінки рівня 

задоволення 

платників 

податків якістю 

обслуговування 

ДФС і 

забезпечено 

опублікування на 

офіційному веб-

сайті Мінфіну 

щорічних звітів за 

Виконано. 

З метою поліпшення якості обслуговування платників податків та 

підвищення рівня довіри громадян до фіскальних органів ДФС 

організовано проведення щорічних опитувань. Звіт за результатами 

проведення оцінки рівня задоволення платників податків якістю 

обслуговування ДФС, надісланий листом ДФС від 27.04.2018  

№ 1282/4/99-99-08-04-01-13, оприлюднено на офіційному веб-сайті 

Мінфіну.  

ДФС 
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результатами її 

проведення 

9) проведення 

оцінки основних 

компонентів 

податкового 

адміністрування з 

використанням 

Методики 

діагностики 

податкового 

адміністрування 

(TADAT) 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін підготовлено звіт 

та рекомендації за 

результатами 

проведеної оцінки 

Виконано. 

Відповідно до розпорядження ДФС від 27.12.2017 № 187-р «Про 

організацію роботи з підготовки та проведення оцінки TADAT», 

організовано підготовчу роботу до проведення місії оціночної 

групи TADAT та представників Європейського Союзу, яка 

відбулася 12 – 26 лютого 2018 року. 

14 травня 2018 року експертами оціночної групи надано 

остаточний звіт TADAT про результати оцінки ДФС.  Звіт 

опубліковано на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/339853.html. 

Рекомендації зі звіту TADAT знайшли відображення в 

Стратегічних ініціативах розвитку ДФС до 2020 року та проекті 

Плану з їх реалізації, а також в Концепції організації діяльності 

ДФС з управління ризиками у податковій сфері (затверджено 

наказом ДФС від 03.07.2018 № 433), та передбачають реалізацію 

заходів в таких напрямах як: розробка та впровадження сервісу 

попереднього заповнення податкових декларацій; створення 

системи оцінки рівня задоволення платників; розробка концепції 

добровільної сплати податків та зборів; визначення непрямих 

методів контролю доходів громадян; усунення недоліків у сфері 

управління ризиками. 

Листом від 06.08.2018 № 11120-03-3/20912 Мінфін звернувся до 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. з проханням зняти з 

контролю виконання підпункту 9 пункту 2 розділу І Плану заходів 

з реалізації Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017–2020 роки щодо проведення 

оцінки основних компонентів податкового адміністрування з 

використанням Методики діагностики податкового 

адміністрування (TADAT), як такого що виконано. 

ДФС 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/339853.html
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11) проведення 

перевірки 

(психологічного 

відбору, контролю 

кваліфікації та 

здібностей 

співробітників, 

психометричного і 

поліграфічного 

тестування тощо) 

працівників ДФС та 

її територіальних 

органів, у тому 

числі 

співробітників 

підрозділів, які 

виконують 

контролюючі 

функції, 

оприлюднення 

результатів 

проведеної 

перевірки на 

офіційному веб-

сайті ДФС 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін  проведено 

систематичні 

перевірки 

(психологічний 

відбір, контроль 

кваліфікації та 

здібностей 

співробітників, 

психометричне і 

поліграфічне 

тестування тощо) 

працівників ДФС 

та її 

територіальних 

органів, у тому 

числі 

співробітників 

підрозділів, які 

виконують 

контролюючі 

функції  

опубліковано 

результати 

проведених 

перевірок на 

офіційному веб-

сайті ДФС 

Виконується. 

За інформацією ДФС, протягом 9 місяців 2018 року проведено: 

- 68 тестувань щодо інтелектуальних, морально- ділових, 

психологічних якостей особистості з кандидатами на посади до 

підрозділів внутрішньої безпеки; 

- 31 психофізіологічне інтерв'ю із використанням поліграфа із 

працівниками територіальних органів ДФС та внутрішньої 

безпеки. 

ДФС 

12) запровадження 

єдиної уніфікованої 

форми податкової 

звітності з податку 

на доходи фізичних 

I квартал 

2018 р. 

ДФС запроваджено 

єдину уніфіковану 

форму податкової 

звітності з 

податку на доходи 

фізичних осіб та 

єдиного 

Виконується. 

Урядом внесені на розгляд Верховної Ради України розроблені 

Мінфіном законопроекти «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку 

на доходи фізичних осіб» (реєстр. № 7445), «Про внесення змін до 
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осіб та єдиного 

соціального внеску 

Мінфін соціального 

внеску 

деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності 

з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстр. № 7444). 

Цими законопроектами передбачається запровадження єдиного 

уніфікованого документа шляхом об’єднання окремих форм 

звітності з ЄСВ і ПДФО, що на сьогодні подаються суб’єктами 

господарювання – податковими агентами та страхувальниками у 

різні строки (передбачені для місячного і квартального звітних 

податкових періодів).  

Після прийняття Верховною Радою України вищезазначених 

законопроектів будуть створені законодавчі підстави для 

розроблення протягом шести місяців після їх прийняття 

відповідних нормативно-правових актів щодо подання єдиної 

звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. 

3. Розширення бази 

оподаткування 

1) розроблення 

плану заходів з 

реалізації плану 

протидії стратегіям 

та практикам 

розмивання бази 

оподаткування та 

виведення 

прибутків з-під 

оподаткування 

(ВЕРS) за такими 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін затверджено 

Мінфіном план 

заходів з 

реалізації плану 

протидії 

стратегіям та 

практикам 

розмивання бази 

оподаткування та 

виведення 

прибутків з-під 

Виконано.  

Прийнято наказ Мінфіну від 01.12.2017р. № 996 із змінами від 

21.09.2018 № 774 та виконуються заходи Плану заходів протидії 

стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та 

виведення прибутків з-під оподаткування (ВЕРS): 

1) розроблено законопроект «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням 

з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази 

оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування».  

ДФС 
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напрямами:  

боротьба з 

податковими 

зловживаннями, 

пов’язаними з 

використанням 

спеціальних 

режимів 

оподаткування;  

уникнення 

зловживань під час 

застосування 

податкових 

конвенцій;  

збільшення 

ефективності 

механізмів 

вирішення спорів 

щодо застосування 

договорів про 

уникнення 

подвійного 

оподаткування між 

країнами 

Національний 

банк (за 

згодою) 

оподаткування 

(ВЕРS) 

Зазначений законопроект пройшов процедуру погодження із 

заінтересованими міністерствами та відомствами, передбачену 

Регламентом Кабінету Міністрів України. Однак, враховуючи те, 

що впровадження інших кроків Плану дій BEPS є передумовою для 

лібералізації валютного регулювання, що відповідає зобов’язанням 

України в рамках Угоди про асоціацію із ЄС, було прийнято 

рішення щодо підготовки законопроекту щодо імплементації 

решти кроків Плану дій BEPS.  

З цією метою наказом Міністерства фінансів України від 

20.08.2018 № 703 було створено робочу групу з питань реалізації 

плану протидії стратегіям та практикам розмивання бази 

оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування. На 

сьогодні зазначеною робочою групою фіналізується законопроект, 

який передбачає норми щодо: 

- контролю за трансфертним ціноутворенням (кроки 8–10, 13);  

- оподаткування контрольованих іноземних компаній (Крок 3); 

- обмеження витрат за фінансовими операціями з пов’язаними 

особами (Крок 4); 

- запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів 

про уникнення подвійного оподаткування (Крок 6); 

- запобігання уникненню статусу постійного представництва та 

оподаткування постійних представництв (Крок 7); 

- застосування процедури взаємного узгодження (Крок 14); 

2) видано розпорядження Президента України від 07.07.2018  

№ 98/2018-рп «Про уповноваження О. Маркарової на підписання 

Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які 

стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню 

бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування».  

23 липня 2018 року у м. Лондон в. о. Міністра фінансів України 

Маркарова Оксана Сергіївна від імені України підписала 

відповідну Багатосторонню конвенцію. Мінфіном розроблено та 

узгоджено із заінтересованими органами проект Закону України 

«Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання 

заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії 
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розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під 

оподаткування», який буде внесено на розгляд Президенту 

України. 

Прийняття зазначеного проекту Закону дозволить виконати  

внутрішні державні процедури, необхідні для набрання 

Багатосторонньою конвенцією чинності та імплементувати кроки 6 

«Недопущення зловживання пільгами, передбаченими 

двосторонніми угодами» та 14 «Удосконалення процедури 

взаємного узгодження шляхом вирішення спорів» Плану дій BEPS. 

3) перегляд умов 

застосування 

спрощеної системи 

оподаткування 

щодо категорій 

осіб, видів 

діяльності, 

граничного обсягу 

доходу та ставок 

податку 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін розроблена та 

представлена на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

концепція 

законодавчих 

ініціатив, які 

стосуються 

спрощеної 

системи 

оподаткування 

Виконується. 

З метою створення однакових економічних умов для господарської 

діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 

сфері ресторанного господарства, незалежно від їх організаційно-

правових форм та системи оподаткування Мінфіном були 

розроблені проекти Законів України «Про внесення зміни до статті 

296 Податкового кодексу України щодо застосування реєстраторів 

розрахункових операцій» та «Про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг». Зазначені 

законопроекти 15 вересня 2017 року були схвалені на засіданні 

Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до норм розроблених законопроектів передбачається 

створити рівні умови для ведення господарської діяльності, що 

сприятиме добросовісній конкуренції та ліквідує можливість для 

ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску 

фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного 

податку та здійснюють діяльність у сфері ресторанного 

господарства. 

ДФС 
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4) визначення 

непрямих методів 

контролю доходів 

громадян 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

та подано до 

Верховної Ради 

України 

законопроект 

щодо внесення 

змін до 

Податкового 

кодексу України 

Виконується. 

21 червня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», який набрав 

чинності 7 липня 2018 року. Частиною одинадцятою статті 16 

«Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону передбачено 

Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком 

України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України 

законопроекти щодо здійснення одноразового декларування 

активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в 

галузі оподаткування. Відповідно до пункту 4 Плану організації 

підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 

Закону України «Про валюту і валютні операції», схваленого на 

засіданні Кабінету Міністрів України 11 липня 2018 року (протокол 

№ 27) доручено Мінфіну, ДФС, МЕРТ, Мін’юсту, МЗС спільно з 

НБУ подати до 05 грудня 2018 року в установленому порядку на 

розгляд Уряду, зокрема, законопроект щодо здійснення 

одноразового декларування активів фізичних осіб. Також слід 

зазначити, що одноразове декларування та непрямі методи 

контролю повинні вводитися разом з підсиленням інституційної 

спроможності та реформою ДФС. В іншому випадку, одноразове 

декларування може бути використано платниками для легалізації 

доходів, отриманих без оподаткування, а нові повноваження ДФС 

можуть бути використані контролюючим органом як інструмент 

тиску. Крім того, при недостатній спроможності ДФС 

адмініструвати процес декларування та контролю витрат, держава 

не отримає нічого, проте мільйони громадян будуть вимушені 

подавати декларації. 

Отже, питання запровадження одноразового декларування буде 

опрацьоване під час підготовки проектів актів, необхідних для 

забезпечення реалізації Закону України «Про валюту і валютні 

операції». 

ДФС 
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5) розроблення 

критеріїв 

визначення осіб з 

високими статками 

і надання 

повноважень ДФС 

отримувати доступ 

до інформації про 

їх банківські 

рахунки за умов 

належного захисту 

таких даних 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

та подано до 

Верховної Ради 

України 

відповідний 

законопроект 

Виконується. 

Мінфіном розроблені та подані на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекти «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо критеріїв визначення осіб з високими 

статками» і «Про внесення змін до статті 62 Закону України «Про 

банки та банківську діяльність» (лист Мінфіну від 23.06.2018 

№11220-03-3/17001). Водночас заходи з посилення контролю за 

доходами фізичних осіб з високими статками та повнотою сплати 

податків зазначеною категорію осіб будуть реалізовані в рамках 

розроблення проектів законів щодо здійснення одноразового 

декларування активів фізичних осіб та імплементації Плану 

протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування, в рамках яких будуть посиленні 

вимоги до декларування доходів фізичними особами. 

ДФС 

4. Підвищення 

рівня дотримання 

вимог податкового 

законодавства 

платниками 

податків 

2) вдосконалення 

інформаційно-

довідкових послуг, 

що надаються ДФС, 

та сервісів, 

розміщених на 

офіційному веб-

сайті ДФС, з метою 

сприяння 

добровільному 

дотриманню 

платниками 

податків вимог 

постійно ДФС забезпечено 

оприлюднення 

ДФС інформації 

про 

інформаційно-

довідкові послуги, 

які надаються 

платникам 

податків 

Виконується постійно. 

З метою удосконалення надання інформаційно-довідкових послуг 

наказом ДФС від 12.07.2017 № 475 затверджено Порядок надання 

інформаційних послуг Контакт-центром ДФС, відповідно до якого 

інформаційні послуги Контакт-центру ДФС надаються за єдиними  

багатоканальним номером телефону 0800501007 та електронною 

адресою idd@sfs.gov.ua. 

Здійснюється підтримка в актуальному стані інформації про 

інформаційно-довідкові послуги, що надаються платникам 

податків, розміщеної на офіційному веб-порталі ДФС у розділах 

«Інформаційно-довідковий департамент ДФС», «Сервіс «Пульс», 

«Загальнодоступний інформаційно довідковий ресурс» (далі - ЗІР), 

mailto:idd@sfs.gov.ua
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податкового 

законодавства 

Мінфін «Корисні посилання». ЗІР розміщено на головній сторінці 

офіційного веб-сайту ДФС. Інформація про порядок його 

використання платниками податків для самостійного отримання 

інформаційно-довідкових послуг за допомогою ЗІР розміщена і 

постійно актуалізується у розділі «Про ресурс» ЗІР. З метою 

актуалізації інформації, що міститься у розділі «Запитання-

відповіді з Бази знань» ЗІР у звітному періоді внесено 1356 нових 

редакцій питань-відповідей та обмежено термін дії 1093 питань-

відповідей з причини внесення змін до законодавства.  

Також надано можливість пошуку питань-відповідей за типами 

платників (юридичні особи, фізичні особи, самозайняті особи) та 

створено вкладку «Нове у розділі» для ознайомлення користувачів 

з питаннями-відповідями, розміщеними протягом останніх 7 днів. 

Постійно проводиться моніторинг оцінювання користувачами ЗІР 

запитань-відповідей та у разі необхідності – оперативне реагування 

на зауваження та виправлення недоліків. Для зручності 

користувачів ЗІР їм  надано можливість здійснювати швидкий 

перехід до розділів офіційного веб-порталу ДФС «Єдиний реєстр 

ІПК» та «Електронний кабінет» через розділ ЗІР «Єдиний реєстр 

ІПК, Електронний кабінет та письмові звернення» за допомогою 

прямих посилань на зазначені розділи. Щомісячно оновлюється 

статистична інформація щодо надання інформаційно-довідкових 

послуг Контакт-центром ДФС, роботи сервісу ДФС «Пульс» та 

Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС. 

У звітному періоді оновлено сайт Акредитованого центру 

сертифікації ключів ІДД ДФС, а саме: здійснено перехід на новий 

дизайн сайту; додано нові розділи «Системи, в яких працює ЕЦП 

АЦСК ІДД ДФС», «Поширені запитання», «Вакансія». 

Крім цього, інформацію щодо роботи Контакт-центру ДФС та 

сервісу «Пульс» розміщено на субсайтах територіальних органів 

ДФС. 
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5. Удосконалення 

системи митного 

контролю та 

сприяння 

сумлінним 

суб’єктам 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

1) розроблення 

плану заходів з 

реалізації Концепції 

реформування 

системи органів, що 

реалізують 

державну 

податкову та митну 

політику, на 

середньострокову 

перспективу у 

частині реформи 

митниці 

I квартал 

2017 р. 

Мінфін затверджено план 

заходів з 

реалізації 

Концепції 

реформування 

системи органів, 

що реалізують 

державну 

податкову та 

митну політику, 

на 

середньострокову 

перспективу у 

частині реформи 

митниці 

Виконується. 

Мінфіном у 2017 році за участі народних депутатів України, 

представників ДФС, бізнесу, експертного середовища та 

громадськості підготовлено попередній проект плану заходів 

реалізації схваленої Урядом 29.03.2017 Концепції реформування 

системи органів, що реалізують державну податкову та митну 

політику, у митному напрямку та розміщено на офіційному сайті 

Мінфіну для публічного обговорення. Проект плану також було 

перекладено і направлено для оцінки експертам ЄС. 

ДФС 

 3) створення 

системи контролю 

за введенням в обіг 

товарів, включаючи 

розширене 

використання 

реєстраторів 

розрахункових 

операцій 

I квартал 

2018 р. 

ДФС забезпечено 

функціонування 

системи контролю 

за обігом товарів 

Виконано. 

ДФС листом від 25.04.2017 № 1343/4/99-99-14-05-01-13 було 

надано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до наказу Мінфіну 

від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та 

зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, 

пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання 

книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» в 

частині запровадження єдиного підходу до кодування усіх товарів 

та послуг при реєстрації їх продажу через реєстратори 

розрахункових операцій (далі - РРО), зокрема, встановлення 

обов’язкового реквізиту в чеку РРО – коду відповідної класифікації 
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Мінфін для товарів (відповідно до УКТЗЕД) та послуг (Державний 

класифікатор продукції та послуг). 

Крім того, ДФС листом від 29.05.2017 № 1758/4/99-99-15-01-01-13 

надано пропозиції Мінфіну щодо усунення виявлених технічних та 

логічних неузгодженостей норм у п. 11 ст. 3 Закону України від 

06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» (далі – Закон № 265). 

Мінфін розглянув надані пропозиції та листом від 08.08.2017  

№ 11120-08-10/21559 доручив ДФС обговорити пропозиції щодо 

внесення змін до ст. 3 Закону № 265, щодо запровадження 

програмування в РРО кодів УКТЗЕД або кодів послуги згідно з 

Державним класифікатором продукції та послуг при реалізації всіх 

товарів та послуг (а не тільки пального), під час засідань 

міжвідомчої робочої групи, створеної для напрацювання змін до 

діючого законодавства з метою спрощення системи 

функціонування та обслуговування РРО. 

Наказом Мінфіну від 19.02.2018 року № 288 внесено зміни до 

Положення про форму і зміст розрахункових документів, 

затвердженого наказом Мінфіну від 21.01.2016 № 13, згідно з 

якими передбачається, що у разі торгівлі пальним у касовому чеку 

РРО має обов’язково зазначатися  код товарної підкатегорії згідно 

з УКТЗЕД. 

Листом ДФС від 10.04.2018 № 1064/4/99-99-15-01-01-13 надано 

Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до Закону України  

№ 265/95-ВР від 06 липня 1995 року, зокрема в частині 

запровадження єдиного підходу до кодування усіх товарів та 

послуг при реєстрації їх продажу через РРО – проводити 

розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з 

використанням режиму попереднього програмування, цін товарів 

(послуг) та обліку їх кількості, при цьому перед назвою товару 

зазначається код УКТ ЗЕД, що йому належить, для послуг – код 

послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. 

Разом з цим з метою повноцінного аналізу звітних даних РРО ДФС 

підготовлено заявку на удосконалення системи ІТС «Податковий 

блок», зокрема створення  програмного забезпечення для відбору 

та формування в ІТС «Податковий блок» інформації у розрізі 

проведених розрахункових операцій при продажу товарів (послуг). 
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6. Узгодження 

строків підготовки 

та перегляду 

макроекономічного 

прогнозу з 

бюджетним циклом 

у контексті 

середньострокового 

бюджетного 

планування 

2) здійснення 

оцінки 

справдження 

припущень та 

показників 

макроекономічного 

прогнозу під час 

його перегляду та 

оприлюднення 

відповідних 

висновків 

щокварталу 

починаючи 

з II 

кварталу 

2018 р. 

Мінекономрозв

итку 

забезпечено 

оприлюднення 

висновків за 

результатами 

оцінки 

макроекономічног

о прогнозу під час 

його перегляду 

Виконано у ІІІ кварталі. 

Оцінка справдження припущень, на основі яких проводились 

прогнозні розрахунки, є системною роботою над розробленням 

проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

наступний та два подальші роки. 

Так, в процесі підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2019–2021 роки», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» 

(зі змінами), було здійснено оцінку справдження припущень, 

закладених до прогнозних розрахунків (зокрема показників, 

наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 

01.12.2017 № 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на  

2018–2020 роки»), інформація щодо оцінки справдження 

припущень наведена у розділі 1 «Загальна частина» проекту 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–

2021 роки. 

Також було здійснено відповідне коригування показників 

макроекономічного прогнозу, у т. ч. з урахуванням більш 

актуальної інформації й чинників, що з’явилися після 

затвердження постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 

№ 906. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–

2021 роки» було направлено на розгляд Уряду (лист від 05.07.2018 

№ 3011-01/29018-01) та схвалено постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.07.2018 № 546 “Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки”. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki
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Крім того, згідно з Бюджетним кодексом та на виконання пункту 1 

доручення Прем’єр-міністра України від 18.01.2016 № 262/1/1-16 

щодо подання інформації про оцінку відповідності основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України показникам, врахованим під час затвердження Державного 

бюджету України на відповідний бюджетний період, щоквартально 

(на 45-й день після звітного періоду) до Кабінету Міністрів України 

подаються звітні матеріали. 

7. Забезпечення 

неупередженості та 

деполітизація 

процесу 

прогнозування 

3) оприлюднення 

короткого опису 

модельного апарату 

та основних 

підходів до 

макроекономічного 

прогнозування, які 

використовуються 

II квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку 

оприлюднено 

короткий опис 

модельного 

апарату та 

основних 

принципів 

(підходів) до 

макроекономічног

о прогнозування 

та прогнозування 

доходів бюджету 

Виконується. 

Підготовлено презентаційні матеріали «Моделі прогнозування 

економічного розвитку» щодо модельного апарату та основних 

підходів до макроекономічного прогнозування, що 

використовуються МЕРТ, які наразі перебувають на стадії 

оприлюднення.  

4) оприлюднення 

короткого опису 

модельного апарату 

та основних 

підходів до 

прогнозування 

доходів бюджету, 

які 

використовуються 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін оприлюднено 

короткий опис 

модельного 

апарату та 

основних 

принципів 

(підходів) до 

прогнозування 

доходів бюджету 

Виконано. 

27.06.2018 оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства 

фінансів України в мережі Інтернет (Розділ І: Бюджет/Дохідна 

політика) Опис модельного апарату та основних підходів, які 

використовуються, до прогнозування доходів бюджету. 

8. Удосконалення 

інструментів 

прогнозування 

4) посилення 

спроможності у 

сфері 

прогнозування 

показників 

бюджету 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін проведено 

навчання щодо 

особливостей 

застосування 

удосконаленого 

інструментарію 

бюджетного 

Виконано. 

І етап навчання проведено 06–10 листопада 2017 року;  

ІІ етап навчання проведено 19–23 березня 2018 року.  

Встановлено програмне забезпечення на персональні комп’ютери 
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прогнозування із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання 

працівників Управління та проведено ІІІ етап навчання  

08–12 жовтня 2018 року. 

9. Посилення 

координації з 

питань розроблення 

макроекономічного 

та бюджетного 

прогнозів 

проведення 

регулярних 

міжвідомчих 

консультацій з 

питань 

макроекономічного 

прогнозування на 

рівні спеціалістів 

щокварталу 

починаючи 

з III 

кварталу 

2017 р. 

Мінеконом-

розвитку 

забезпечено 

проведення 

консультацій 

Виконано у ІІІ кварталі. 

21.09.2018 в МЕРТ відбулася чергова дискусія з питань 

макроекономічного аналізу та прогнозування, на якій 

представниками прогнозуючих організацій обговорювались 

можливі сценарії розвитку економіки України на 2018–2022 роки, 

можливі ризики та загрози, а також розглядались питання стосовно 

нової світової кризи (вірогідність настання, причини, «осередки 

займання» та наслідки для України). Крім цього, на постійній 

основі проводилися технічні консультації з фахівцями 

Мінекономрозвитку, Національного банку України та Мінфіну з 

питань прогнозування основних макроекономічних показників. 

На базі Національного банку України із залученням фахівців 

Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінагрополітики 25.06.2018 

проводилися консультації з питань прогнозування основних 

макроекономічних показників, а саме відбулося представлення 

оновленого прогнозу НБУ та обмін думками щодо впливу подій, 

що відбулись з моменту публікації попереднього квітневого 

Інфляційного звіту НБУ. 

Мінфін 

Національний 

банк (за 

згодою) 

Держстат 

10. Впровадження 

середньострокової 

бюджетної 

декларації як 

4) запровадження 

бюджетної 

декларації як 

основного 

III квартал 

2018 р. 

Мінфін проект 

Державного 

бюджету України 

на 2019 рік 

Виконано. 

Для розробки у 2018 році Основних напрямів бюджетної політики 

на середньостроковий період та забезпечення безперервності 
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інструменту 

поєднання 

стратегічних 

пріоритетів 

держави з 

можливостями 

державного 

бюджету 

стратегічного 

документа 

бюджетно-

податкової 

політики 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

базується на 

відповідних 

показниках 

бюджетної 

декларації на 

2018–2020 роки, 

будь-які 

відхилення 

пояснено 

процесу переходу до середньострокового бюджетного планування 

Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін 

до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України» (реєстр. № 8175 від 21.03.2018). Проте вказаний 

законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України не 

розглядався і Міністерство фінансів підготувало проект Основних 

напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки відповідно до 

вимог статті 33 чинної редакції Бюджетного кодексу України. 

Зазначений проект встановлює підходи до формування бюджетів, 

визначає завдання бюджетної політики, у тому числі на 

середньострокову перспективу, але не містить бюджетних 

показників на середньостроковий період. Вказаний проект 

схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.04.2018 № 315-р та поданий на розгляд Верховною Радою 

України (реєстр. № 8357 від 16.05.2018). 

Проект Державного бюджету України на 2019 рік розроблено з 

урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики на 

2019–2021 роки та враховує виконання завдань бюджетної 

політики, передбачених у проекті Основних напрямів бюджетної 

політики на 2018–2020 роки та спрямованих на досягнення 

стратегічних цілей держави, визначених відповідно до програмних 

(стратегічних) документів економічного і соціального розвитку. 

У цілому впровадження середньострокової бюджетної декларації 

як інструменту поєднання стратегічних пріоритетів держави з 

можливостями державного бюджету передбачено проектом Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового 

бюджетного планування) (реєстр. № 8044 від 15.02.2018), який 

18.10.2018 прийнято Верховною Радою України у першому 

читанні. 

11. Створення 

надійних 

середньострокових 

рамок для 

2) аналіз 

можливості 

запровадження 

бюджетної маржі та 

її застосування для 

III квартал 

2018 р. 

Мінфін розроблено 

відповідні 

пропозиції 

Виконано. 

За результатами вивчення досвіду застосування резерву 

планування у бюджетних процесах Швеції, Франції та Великої 

Британії, а також з урахуванням пропозицій експертів 
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планування 

бюджету 

створення резерву 

планування 

Міжнародного Валютного Фонду підготовлено аналітичну записку 

керівництву Мінфіну щодо можливості застосування бюджетної 

маржі в Україні. 

5) підвищення 

спроможності для 

планування 

політики та 

бюджетного аналізу 

постійно Мінфін проводяться 

навчання щодо 

планування 

політики та 

бюджетного 

аналізу із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання, 

здійснюється 

постійна 

методологічна 

підтримка 

Виконується постійно. 

З метою ознайомлення головних розпорядників бюджетних коштів 

та структурних підрозділів Мінфіну із запропонованими змінами 

до Бюджетного кодексу України з питань запровадження 

середньострокового бюджетного планування, особливостями 

підготовки Основних напрямів бюджетної політики на  

2019–2021 роки (Бюджетної декларації) та проекту держбюджету 

на 2019 рік 21 березня 2018 проведено семінар на тему: «Бюджетна 

реформа: новації, які впроваджуються законодавством, та 

особливості бюджетного процесу у 2018 році». У семінарі взяли 

участь 123 працівники з 55 ГРК (67% ГРК). 

Для надання підтримки головним розпорядникам коштів 

державного бюджету та посилення їх інституційної спроможності 

під час реалізації бюджетної реформи за підтримки проекту 

«Гендерне бюджетування в Україні» проведено ряд навчальних 

семінарів для міністерств та тренінг для працівників структурних 

підрозділів Мінфіну щодо особливостей застосування ґендерно 

орієнтованого підходу у бюджетному процесі (21 навчальний 

семінар для міністерств протягом червня-липня; тренінг для 

працівників структурних підрозділів Мінфіну 19.06.2018). 

У заходах взяли участь близько 90 представників головних 

розпорядників бюджетних коштів.  

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 
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12. Посилення ролі 

головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

у бюджетному 

процесі 

3) розроблення 

заходів із 

стимулювання 

більш ефективного 

управління 

державними 

активами, 

передусім стосовно 

державних 

підприємств та 

майна, які 

перебувають у 

сфері управління 

головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін внесено зміни до 

відповідних 

нормативно-

правових актів 

Виконано. 

Листом від 29.12.2017 № 24020-10-5/37057 Міністерством фінансів 

України було направлено запити міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади щодо стану виконання 

ними підпункту 3 пункту 12 розділу І Плану заходів. За 

результатами узагальнення поданих звітів встановлено, що  

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у своїй 

діяльності керуються Конституцію України, законами України, 

актами Президента України i Кабінету Міністрів України, а також 

відповідними Положеннями про міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади, розробили відповідні заходи із 

стимулювання більш ефективного управління державними 

активами, передусім стосовно державних підприємств та майна, які 

перебувають у сфері їх управління, а для проведення оцінки 

фіскальних ризиків, пов’язаних із діяльністю суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, керуються 

методикою (постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 

№ 7), згідно якої органи управління проводять постійну роботу з 

виявлення та управління ризиками суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери їх управління. Отже, на сьогодні міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади забезпечено 

вжиття відповідних заходів із стимулювання більш ефективного 

управління державними активами, передусім стосовно державних 

підприємств та майна, які перебувають у сфері їх управління, а 

також внесення необхідних змін до відповідних нормативно-

правових актів (проінформовано Кабінет Міністрів України листом 

від 30.03.2018 № 24020-02-3/8801). 

Мінекономрозв

итку 

Фонд 

державного 

майна  

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

14. Підвищення 

рівня бюджетної 

дисципліни шляхом 

запровадження 

фіскальних правил 

1) аналіз та 

визначення 

найбільш 

прийнятних до 

запровадження 

фіскальних правил 

(наприклад, рівень 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін підготовлено 

пропозиції щодо 

встановлення 

фіскальних 

правил 

Виконано. 

Положення щодо фіскальних правил включено до положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (щодо правового підґрунтя для запровадження 

середньострокового бюджетного планування) (реєстр. № 8044 від 

15.02.2018). 

Мін’юст 

Мінекономрозв

итку 
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дефіциту, державні 

гарантії та інші) 

Зазначений законопроект 18.10.2018 прийнято Верховною Радою 

України у першому читанні. 

2) закріплення на 

законодавчому 

рівні фіскальних 

правил 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

та подано до 

Верховної Ради 

України 

законопроект про 

встановлення 

фіскальних 

правил 

Виконано. 

Положення щодо фіскальних правил включено до положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (щодо правового підґрунтя для запровадження 

середньострокового бюджетного планування) (реєстр. № 8044 від 

15.02.2018). 

Зазначений законопроект 18.10.2018 прийнято Верховною Радою 

України у першому читанні. 

Мін’юст 

Мінекономрозв

итку 

15. Посилення 

відповідальності 

суб’єктів 

законодавчої 

ініціативи та 

суб’єктів 

нормотворення за 

проведення оцінки 

впливу на бюджет 

проектів 

законодавчих та 

інших нормативно-

правових актів, що 

розробляються 

(розглядаються) 

1) посилення 

моніторингу якості 

оцінки впливу 

прийняття проектів 

законів та 

нормативно-

правових актів на 

бюджет 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін всі проекти 

законів та 

нормативно-

правових актів 

проходять оцінку 

впливу на бюджет 

відповідно до 

затвердженої 

методики 

Виконується. 

У Міністерстві фінансів України запроваджено постійний 

моніторинг здійснення головними розробниками оцінки впливу 

прийняття проектів законів та нормативно-правових актів на 

бюджет, які розглядаються на засіданні Уряду. За результатами 

проведеного моніторингу за 9 місяців 2018 року до порядків денних 

засідань Уряду було включено 1538 проектів актів, з них 30 

проектів актів підготовлено з порушенням вимог Методики (1,95% 

від загальної кількості розглянутих проектів) та 60 проектів актів 

без фінансово-економічних розрахунків (3,9% від загальної 

кількості розглянутих проектів). 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

4) посилення 

спроможності 

постійно 

починаючи 

Мінфін проводяться 

навчання щодо 
Виконано у ІІІ кварталі. 
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Кабінетом 

Міністрів України 

суб’єктів 

законодавчої 

ініціативи та 

суб’єктів 

нормотворення під 

час проведення 

оцінки впливу на 

бюджет 

законодавчих та 

інших нормативно-

правових актів 

з I кварталу 

2018 р. 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

оцінки впливу на 

бюджет із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання, 

здійснюється 

постійна 

методологічна 

підтримка 

Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 10.05.2018 

 № 501 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 21 березня 2008 року № 428» (зареєстровано в Мін’юсті 

05.06.2018 за № 669/32121), яким викладено в новій редакції  

Методику проведення фінансово-економічних розрахунків при 

підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та 

законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи 

Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України. 

За підтримки проекту «Гендерне бюджетування в Україні» 

проведено навчання з питання оцінки впливу проектів нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України та законопроектів на 

бюджет, у якому взяли участь близько 190 представників головних 

розпорядників бюджетних коштів та 40 працівників Мінфіну. З 

метою подання Кабінету Міністрів України інформації про 

виконання зазначеного завдання Плану заходів Мінфін листом від 

11.09.2018 № 04330-16-5/23710 звернувся до ЦОВВ із запитом про 

надання інформації щодо проведених ними навчань з 

вищевказаного питання із зазначенням відсотка співробітників, що 

пройшли такі навчання. На вказаний запит Мінфіну відповіді 

надійшли від 21 центрального органу виконавчої влади, з яких 8 

повідомили про проведені навчання, 2 повідомили про заплановане 

проведення навчання на більш пізній період, 11 ЦОВВ навчання не 

проводили. 

16. Включення 

оцінки фіскальних 

ризиків до 

середньострокової 

бюджетної 

декларації 

3) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

розширеної 

методики оцінки 

фіскальних ризиків, 

яка міститиме 

заходи з мінімізації 

фіскальних ризиків 

та включатиме, 

зокрема, ризики, 

пов’язані з:  

макроекономічною 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін прийнято 

відповідний 

нормативно-

правовий акт 

бюджетна 

декларація на 

2019-2021 роки 

містить 

розширену оцінку 

фіскальних 

ризиків, що 

відповідає 

Кодексу 

Виконується. 

Міністерство фінансів України листом від 25.06.2018 № 24010-10-

3/17049 повідомило Кабінет Міністрів України, що згідно із 

вказаним пунктом Плану заходів розширена методика оцінки 

фіскальних ризиків має містити заходи з мінімізації фіскальних 

ризиків та включати, зокрема ризики, пов’язані з 

макроекономічною ситуацією; державними підприємствами і 

управлінням державним майном; державними гарантіями; 

позабюджетними фондами; державно-приватним партнерством. 

На цей час Міністерством фінансів України на основі пропозицій, 

отриманих від органів виконавчої влади, Національного банку 

Мінеконом-

розвитку 

Фонд 

державного 

майна  
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ситуацією;  

державними 

підприємствами і 

управлінням 

державним майном;  

державними 

гарантіями;  

позабюджетними 

фондами;  

місцевими 

запозиченнями;  

державно-

приватним 

партнерством 

Центральні та 

місцеві органи 

виконавчої 

влади 

фіскальної 

прозорості МВФ 

України та інших установ, відповідальних за формування, 

реалізацію політики у вищевказаних сферах, розроблений проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Методики оцінювання фіскальних ризиків та внесення зміни до 

Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (далі – 

проект Методики). 

Проектом Методики пропонується встановити механізм 

визначення можливого вартісного впливу фіскальних ризиків на 

показники Державного бюджету України та визначити види 

фіскальних ризиків, які підлягатимуть оцінці згідно із цією 

Методикою, відповідальних за проведення такої оцінки та порядок 

її  проведення, заходи з мінімізації фіскальних ризиків. 

Проект Методики направлено на узгодження  листом від 11.10.2018 

№ 24010-10-5/26442 із заінтересованими органами, у тому числі з 

Національним банком України, Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Пенсійним фондом України та Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Слід зазначити, що пунктом 277 Плану пріоритетних дій Уряду на 

2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018 № 244-р (далі – План дій), передбачено 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту Методики у листопаді 2018 року. 

Враховуючи викладене, проект Методики буде внесений 

Міністерством фінансів України на розгляд Уряду у строки, 

визначені Планом дій, після проведення узгоджувальних процедур 

у відповідності до регламентних вимог. 

фонди 

загальнообов’я

зкового 

державного 

соціального і 

пенсійного 

страхування 
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17. Підвищення 

спроможності 

Мінфіну щодо 

оцінки фіскальних 

ризиків, пов’язаних 

з державними 

підприємствами, та 

розроблення 

заходів з їх 

мінімізації 

1) посилення 

інституційної та 

аналітичної 

спроможності щодо 

оцінки розміру 

ризиків, 

розроблення 

сценаріїв, оцінки 

ймовірності 

виникнення ризику, 

а також його 

очікуваного 

фіскального впливу 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін внесено зміни до 

Положення про 

Міністерство 

фінансів України 

щодо визначення 

повноважень 

Міністерства в 

частині 

управління 

розширеним 

спектром 

фіскальних 

ризиків та інших 

нормативно-

правових актів 

проведено 

навчання 

Виконано. 

Міністерством фінансів України (лист від 15.06.2018 № 24010-02-

3/16361) внесено на розгляд Уряду проект постанови Кабінету 

Міністрів "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про 

Міністерство фінансів України", яким передбачено розширення 

повноважень Міністерства фінансів щодо управління фіскальними 

ризиками.  Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова 

"Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство 

фінансів України" (від 18.07.2018 № 562). 

21. Підвищення 

стійкості 

державного боргу 

удосконалення 

формату 

Середньострокової 

стратегії управління 

державним боргом 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін розроблена в 

оновленому 

форматі стратегія 

управління 

державним 

боргом на 2018–

2020 роки 

Виконано. 

Середньострокову стратегію управління державним боргом на 

2018–2020 роки прийнято Кабінетом Міністрів України 22 серпня 

2018 року. 

24. Удосконалення 

механізму 

прогнозування руху 

коштів 

3) збільшення 

періоду 

прогнозування 

поденного руху 

коштів єдиного 

казначейського 

рахунка з одного 

місяця до трьох 

місяців з 

поступовим 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін наявні достовірні 

поденні прогнози 

руху коштів на 

єдиному 

казначейському 

рахунку на період 

до трьох місяців 

Виконується. 

Казначейством складено прогноз поденного руху коштів на 

єдиному казначейському рахунку на квітень-травень-червень  

2018 року. 

Казначейство 

ДФС 

Національний 

банк (за 

згодою) 
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підвищенням якості 

прогнозів 

4) аналіз 

відхилення 

прогнозних 

показників руху 

коштів (до трьох 

місяців) від 

фактичних 

показників з метою 

підвищення 

аналітичної 

спроможності 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін підготовлено 

аналітичний звіт 

щодо відхилень 

прогнозних 

значень порівняно 

із фактичними, 

установлення 

причин відхилень 

з метою 

підвищення 

точності прогнозів 

Виконується. 

Казначейством проведено аналіз відхилень прогнозних показників 

руху коштів на ЄКР від фактичних показників, проводиться робота 

з підготовки аналітичного звіту 

Казначейство 

ДФС 

Національний 

банк (за 

згодою) 

5) збільшення 

періоду 

прогнозування 

поденного руху 

коштів єдиного 

казначейського 

рахунка до шести 

місяців з 

поступовим 

підвищенням якості 

прогнозів 

III квартал 

2018 р. 

Мінфін наявні достовірні 

поденні прогнози 

руху коштів на 

єдиному 

казначейському 

рахунку на період 

до шести місяців 

Виконується. 

Казначейством складено прогноз поденного руху коштів на 

єдиному казначейському рахунку на липень–серпень–вересень  

2018 р. та жовтень–листопад–грудень 2018 р. 

Казначейство 

ДФС 

Національний 

банк (за 

згодою) 

II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики 

3. Запровадження 

обов’язкової оцінки 

вартості реалізації 

нових стратегічних 

документів 

2) посилення 

інституційної і 

кадрової 

спроможності для 

проведення оцінки 

вартості реалізації 

документів 

постійно Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

проводяться 

навчання щодо 

оцінки вартості 

реалізації 

документів 

державного 

стратегічного 

Виконується постійно. 

За інформацією від НАДС, підвищено кваліфікацію 46 державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 

НАДС 
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державного 

стратегічного 

планування в усіх 

міністерствах і 

центральних 

органах виконавчої 

влади 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

планування, 

здійснюється 

постійна 

методологічна 

підтримка 

відсоток 

співробітників, що 

пройшли 

навчання 

7. Оптимізація 

бюджетних програм 

та посилення їх 

відповідності 

стратегічним цілям 

2) оптимізація 

бюджетних 

програм, напрямів 

використання 

бюджетних коштів 

та їх 

результативних 

показників з 

урахуванням 

стратегічних цілей 

головних 

розпорядників 

коштів та видів 

державних послуг 

III квартал 

2018 р. 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

бюджетні запити 

головних 

розпорядників 

бюджетних 

коштів містять 

оптимізовані 

бюджетні 

програми, 

напрями 

використання 

бюджетних 

коштів та їх 

результативні 

показники з 

урахуванням 

стратегічних цілей 

головних 

розпорядників 

бюджетних 

коштів та видів 

державних послуг, 

що надаються 

Виконується. 

Під час формування головними розпорядниками бюджетних 

коштів бюджетних запитів на 2019–2021 роки Міністерством 

фінансів наголошувалось на необхідності врахування стратегічних 

цілей та результатів діяльності, яких головний розпорядник 

планує досягти у середньостроковому періоді (ключові показники 

ефективності), визначених відповідно до державних пріоритетів. 

Водночас проект Державного бюджету України на 2019 рік, 

поданий 15 вересня на розгляд Верховній Раді України, містить 

515 бюджетних програм (бюджетні програми по видатках та 

наданню кредитів), що на 17 програм менше, ніж в державному 

бюджеті на 2018 рік (передбачено 532 бюджетних програми). 

9. Чітке 

розмежування 

повноважень між 

органами державної 

влади та органами 

2) забезпечення 

проведення на 

постійній основі 

консультацій між 

центральними 

постійно центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

відбуваються 

регулярні 

консультації 

Виконується постійно. 

У вересні проведено консультації із всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування щодо обговорення проекту 
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місцевого 

самоврядування 

органами 

виконавчої влади та 

всеукраїнськими 

асоціаціями органів 

місцевого 

самоврядування 

щодо завдань 

бюджетно-

податкової 

політики, 

делегованих 

повноважень, їх 

фінансового 

забезпечення у 

коротко- та 

середньостроковій 

перспективі 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я (за згодою) 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в 

частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 

10. Збільшення 

власних фінансових 

ресурсів органів 

місцевого 

самоврядування 

1) розроблення 

законодавчих 

ініціатив щодо 

закріплення за 

органами місцевого 

самоврядування 

відрахувань від 

загальнодержавних 

податків 

III квартал 

2017 р. 

Мінфін  схвалено 

Кабінетом 

Міністрів України 

та подано до 

Верховної Ради 

України 

законопроект 

щодо внесення 

змін 

до Бюджетного 

кодексу України 

Виконано. 

З 01.01.2018 до доходів загального фонду місцевих бюджетів 

зараховується 5 відсотків рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату у 

пропорціях: 2 відсотки до обласних бюджетів, 3 відсотки до 

бюджетів міст обласного значення та ОТГ, 2 відсотки до районних 

бюджетів та 1 відсоток до бюджетів сіл, селищ та міст районного 

значення, це близько 2 млрд. грн. (відповідно до Закону України від 

20.12.2016 М91793-VІІІ). 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

2) удосконалення 

системи 

інвентаризації 

IV квартал 

2017 р. 

ДФС  внесено зміни до 

нормативно-

правових актів 

щодо 

налагодження 

Виконується. 

На виконання підпунктів 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 

Податкового кодексу України в частині передачі органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно відомостей, 

Мінфін  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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майна та майнових 

прав 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

обміну 

інформацією між 

органами 

місцевого 

самоврядування 

та ДФС за 

результатами 

проведеної 

інвентаризації 

майна та 

майнових прав 

необхідних для розрахунку та справляння податку фізичними та 

юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта 

нерухомого майна контролюючим органам, постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2017 № 219 «Про внесення змін до 

пункту 4 Порядку подання органами державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця 

проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 

внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

31.05.2012 № 476 «Про затвердження Порядку подання органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що 

здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, 

відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» (далі – постанова Кабінету 

Міністрів України № 476).  

Проведено 3 робочі зустрічі за участі представників ДФС, Мінфіну 

та Фонду держмайна щодо запровадження уніфікованої системи 

ідентифікації об’єктів для цілей державної реєстрації прав 

власності (здійснюється Мін’юстом)  із застосуванням чинного 

Класифікатора. 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я (за згодою) 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 
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11. Удосконалення 

фінансового 

забезпечення 

видаткових 

повноважень, які 

передаються 

державою на 

виконання 

місцевому 

самоврядуванню 

4) оптимізація 

системи пільг та 

переліку пільгових 

категорій громадян 

з подальшим 

переходом до 

адресної грошової 

допомоги 

I квартал 

2018 р. 

Мінсоцполітики  внесено зміни до 

законодавчих 

актів щодо 

оптимізації 

системи пільг 

Виконується. 

Відповідно до пункту 8 Розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні 

положення” Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України” від 6 грудня 2016 року № 1774-IV 

установлено, що передбачені чинним законодавством пільги з 

оплати послуг проїзду усіма видами міського, приміського та 

міжміського транспорту можуть надаватися у готівковій формі у 

розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.  

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

14.03.2018 № 196 „Про встановлення державних соціальних 

нормативів у сфері транспортного обслуговування” (далі – 

Постанова № 196). Постановою № 196 передбачено, що особам які 

відповідно до законодавства мають пільги з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських та 

приміських маршрутах, встановлено соціальну норму у 

мінімальній кількості 30 поїздок на місяць. З урахуванням цієї 

норми пільги будуть надаватися у готівковій формі у разі 

прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування. 

Також для підвищення рівня соціальної підтримки населення 

органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення 

про збільшення кількості поїздок для окремих категорій осіб, які 

мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах. Окрім цього, Урядом прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 14.03.2018 № 197 „Деякі питання надання 

Мінфін  



31 

 
всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

на міських, приміських та міжміських маршрутах” (далі – 

Постанова № 197), якою затверджено Порядок надання пільг у 

готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах (далі – Порядок). Постановою № 197 передбачено, що 

фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг у готівковій 

формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, 

здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. 

Пунктом 4 Порядку передбачено, що розмір щомісячної готівкової 

виплати затверджується обласними, Київською міською 

держадміністраціями та визначається шляхом множення середньої 

вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. 

Києві) на 30 поїздок. 

Таким чином, впровадження монетизації пільг з оплати проїзду 

надає можливість оптимізувати систему пільг на проїзд, усуває 

несправедливість нерівномірного доступу до вказаної пільги, 

унеможливлює виникнення конфліктних ситуацій між 

перевізниками та пільговиками, а пільговикам дає можливість 

витратити гроші на свій розсуд. 

5) поетапний 

перехід на 

взаємовідносини 

державного 

бюджету з усіма 

місцевими 

бюджетами 

після 

завершенн

я процесу 

об’єднання 

територіал

ьних 

громад 

Мінфін збільшено 

кількість місцевих 

бюджетів, що 

мають 

взаємовідносини з 

державним 

бюджетом 

Виконується. 

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 

2019 рік", схваленому Кабінетом Міністрів України 14.09.2018 

(постанова КМУ № 741) та поданому до Верховної Ради України 

(реєстраційний № 9000 від 15.09.2018) передбачено міжбюджетні 

трансферти для 40 новостворених у 2018 році об'єднаних 

територіальних громад. Всього взаємовідносини з державним 

бюджетом встановлено з 1328 місцевими бюджетами. Термін 

виконання не настав (розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25.04.2018 № 267-р перенесено термін виконання цього заходу 

з І кварталу 2018 року на І квартал 2019 року). 
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12. Запровадження 

середньострокового 

бюджетного 

планування та 

удосконалення 

програмно-

цільового методу на 

місцевому рівні 

3) оптимізація 

типових переліків 

бюджетних програм 

місцевих бюджетів 

та удосконалення 

системи 

результативних 

показників, зокрема 

шляхом 

запровадження 

гендерно 

орієнтованого 

підходу 

III квартал 

2017 р. 

МОН  внесено зміни до 

відповідних 

нормативно-

правових актів 

Виконується. 

Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм і результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та наказ МОН 

від 13.02.2018 № 141 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992». 

Мінсоцполітики розроблено та видано наказ, який погоджено з 

Міністерством фінансів України: наказ від 14.05.2018 № 688 „Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі ,,Соціальний захист та соціальне забезпечення”, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за  

№ 685/32137. 

МОЗ  

Мінсоцполітики  

Мінкультури  

Мінмолодьспорт 

5) посилення 

інституційної 

спроможності 

органів місцевого 

самоврядування з 

питань 

середньострокового 

бюджетного 

планування, аналізу 

бюджетної та 

податкової 

політики і оцінки 

результативності 

бюджетних програм 

постійно НАДС  проводяться 

навчання із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання, 

забезпечується 

постійна 

методологічна 

підтримка 

Виконується постійно. 

У Національній академії державного управління при Президентові 

України та її регіональних інститутах, центрах перепідготовки  

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій та Всеукраїнському центрі підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування упродовж 9 місяців 2018 року підвищили 

кваліфікацію 7532 державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування., у тому числі з питань 

середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та 

податкової політики і оцінки результативності бюджетних 

програм. 

Мінфін  

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування  

(за згодою) 

13. Збільшення 

спроможності 

1) розроблення 

методичних 

Мінфін  підготовлено 

методичні 
Виконується.  
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органів місцевого 

самоврядування у 

сфері управління 

боргом 

рекомендацій щодо 

управління 

місцевим боргом 

III квартал 

2018 р. 

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

рекомендації та 

доведено до 

місцевих органів 

влади 

Питання включено для обговорення з експертами МВФ у рамках 

проекту «Фіскальна децентралізація та законодавча база для 

управління фіскальними ризиками та середньострокового 

бюджетного планування» та до завдань нового Проекту технічної 

допомоги від ЄС «ЄC для підсилення державних фінансових 

систем місцевих урядів». 

2) посилення 

інституційної 

спроможності 

органів місцевого 

самоврядування з 

питань оцінки 

кредитоспроможно

сті громад, 

процедур надання 

та моніторингу 

місцевих гарантій, 

методів управління 

ризиками та боргом 

постійно НАДС  проводяться 

навчання із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання, 

забезпечується 

постійна 

методологічна 

підтримка 

Виконується постійно.  

У Національній академії державного управління при Президентові 

України та її регіональних інститутах, центрах перепідготовки  

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій та Всеукраїнському центрі підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування упродовж 9 місяців 2018 року підвищили 

кваліфікацію 7532 державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування., у тому числі з питань 

середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та 

податкової політики і оцінки результативності бюджетних 

програм. 

Мінфін  

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

14. Посилення 

фінансової 

прозорості та 

підзвітності органів 

місцевого 

самоврядування 

1) уточнення 

повноважень 

органів державного 

фінансового 

контролю щодо 

місцевих бюджетів, 

перегляд 

контрольних 

повноважень 

місцевих 

фінансових органів 

(внутрішній 

контроль та аудит), 

уніфікація підходів 

до проведення 

аудиту місцевих 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін  внесено зміни до 

нормативно-

правових актів з 

питань організації 

та порядку 

здійснення 

моніторингу, 

нагляду та 

контролю 

виконання 

місцевих 

бюджетів 

Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 04.07.2018 №578 

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 травня 2007 р. № 698" , якою внесені зміни до основних завдань, 

етапів та методики проведення аудиту місцевих бюджетів. 

Держаудит-

служба  

Рахункова 

палата (за 

згодою)  

всеукраїнські 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 
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бюджетів органами 

державного 

фінансового 

контролю та 

незалежними 

зовнішніми 

аудиторами 

III. Забезпечення ефективного виконання бюджету 

2. Запровадження 

стратегічного 

планування 

державних 

інвестицій 

підготовка та 

затвердження 

середньострокового 

плану пріоритетних 

державних інвестицій 

з дотриманням таких 

принципів: виділення 

коштів на нові 

проекти буде 

здійснюватися лише 

після виділення 

достатнього обсягу 

ресурсів на 

ефективне 

завершення реалізації 

портфеля раніше 

розпочатих і 

відібраних 

державних 

інвестиційних 

проектів; відбір 

проектів для 

фінансування або 

інших форм 

державної підтримки 

буде здійснюватися 

на основі 

економічного аналізу 

I квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку  

запроваджено 

середньострокове 

планування 

державних 

інвестицій в 

рамках 

середньостроково

го бюджетного 

планування 

Виконується. 

Нормативно правовий акт Кабінету Міністрів України щодо 

підготовки та затвердження середньострокового плану 

пріоритетних державних інвестицій буде розроблено у 

тримісячний строк після затвердження та набрання чинності 

проектів Законів України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» (реєстраційний номер законопроекту 8044 від 

15.02.2018) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо запровадження середньострокового бюджетного 

планування» (реєстраційний номер законопроекту 8043 від 

15.02.2018).  

Мінфін  

інші 

міністерства 



35 

 
та повної інформації 

про майбутні вигоди 

та витрати на їх 

реалізацію 

3. Уніфікація 

підходів для оцінки 

та відбору 

пропозицій щодо 

фінансування 

інвестиційних 

проектів 

5) забезпечення 

розвитку 

спроможності 

галузевих 

міністерств 

здійснювати аналіз 

витрат і вигід, 

достовірні оцінки 

капітальних (та 

поточних) витрат 

на розроблення та 

реалізацію 

державних 

інвестиційних 

проектів 

постійно Мінеконом-

розвитку  

проводяться 

навчання із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання, 

здійснюється 

постійна 

методологічна 

підтримка 

Виконується постійно.  

29.08.2018 в МЕРТ для головних розпорядників бюджетних коштів 

та відповідальних виконавців за проектами проведено семінар 

стосовно моніторингу стану розроблення та реалізації державних 

інвестиційних проектів.  

Мінфін  

інші 

міністерства 

4. Удосконалення 

організаційних 

аспектів та 

підвищення 

прозорості 

реалізації проектів 

2) забезпечення 

доступу 

громадськості до 

інформації про хід 

реалізації 

державних 

інвестиційних 

проектів шляхом її 

розміщення на 

офіційних веб-

сайтах головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

та 

Мінекономрозвитку 

постійно Мінекономрозв

итку  

забезпечено 

опублікування раз 

на півроку звіту 

про стан реалізації 

державного 

інвестиційного 

проекту у 

поточному році та 

оглядового звіту 

про хід реалізації 

основних 

інвестиційних 

проектів 

забезпечено 

опублікування 

річного звіту про 

хід виконання 

Виконано у ІІІ кварталі.  

На офіційному веб-сайті міністерства 

(http://www.me.gov.ua/Головна/Діяльність/Інвестиційна політики 

та міжнародне інвестиційне співробітництво/Управління 

державними інвестиційними проектами/Моніторинг стану 

виконання та реалізації державних інвестиційних проектів) 

розміщено: - Протоколи засідань міжвідомчої комісії з питань 

державних інвестиційних проектів від 01.03.2018, 17.04.2018, 

10.07.2018 та від 17.09.2018; - Узагальнена інформація за 

результатами моніторингу стану розроблення та реалізації 

державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних 

розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік, за І квартал 2018 

року станом на 01.04.2018, за 6 місяців 2018 року станом на 

01.07.2018 та за 8 місяців 2018 року станом на 31.08.2018; - Перелік 

відібраних Комісією у 2018 році державних інвестиційних проектів 

та обсяги державних капітальних вкладень на 2019 та 2020-2021 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 
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державного 

інвестиційного 

плану та досягнуті 

результати  

роки з розподілом за сферами відповідно до рейтингу державних 

інвестиційних проектів за їх пріоритетністю у відповідній сфері (за 

головними розпорядниками бюджетних коштів). 

6. 

Інституціоналізація 

управління 

проектами 

1) розвиток 

компетенції та 

навичок у сфері 

управління 

проектами та 

формування 

постійних груп 

кваліфікованих 

фахівців для 

управління 

реалізацією 

державних 

інвестиційних 

проектів 

постійно НАДС  проводяться 

навчання із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання утворен

о постійні групи 

фахівців для 

реалізації 

великомасштабни

х проектів 

Виконується постійно.  

У Національній академії державного управління при Президентові 

України та її регіональних інститутах, центрах перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій та Всеукраїнському центрі підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування упродовж 9 місяців 2018 року підвищили 

кваліфікацію 7532 державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування., у тому з  питань середньострокового 

бюджетного планування, аналізу бюджетної та податкової 

політики і оцінки результативності бюджетних програм. 

Мінеконом-

розвитку  

інші 

міністерства 

2) розроблення 

настанов з 

управління 

проектами 

II квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку 

затверджено 

нормативно-

правові акти 

Виконується. 

Управління проектами здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання 

управління державними інвестиціями». З метою удосконалення 

процедури управління проектами у 2016 та 2017 роках до 

зазначеної постанови було внесені зміни згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 254 від 23.03.2016, № 949 від 

14.12.2016, № 198 від 29.03.2017 та № 452 від 04.07.2017. Разом з 

цим,  розроблення настанов потребує вивчення і врахування 

найкращих міжнародних практик. Для цього зі Світовим банком та 

представництвом ЄС передбачено відповідний компонент в 

спільному проекті МТД, який фінансуватиметься ЄС. Грантову 

угоду планувалося підписати у ІІ півріччі 2018 року.  
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3) посилення 

механізмів 

підзвітності на 

засадах чіткої 

відповідальності за 

реалізацію 

державних 

інвестиційних 

проектів у 

встановлені строки, 

в рамках бюджету 

та згідно з 

установленими 

вимогами 

III квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку  

внесено зміни до 

відповідних 

нормативно-

правових актів 

Виконується. 

Відповідно до рішень Міжвідомчою комісії з питань державних 

інвестиційних проектів (протокол від 17.09.2018): - головним 

розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів до кінця 

поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та 

недопущення відхилень від графіку їх реалізації; - головним 

розпорядникам бюджетних коштів посилити відповідальність 

стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів 

в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника 

коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу 

інформування МЕРТ щодо суттєвих змін вартості проекту або 

графіків, у тому числі зміни технічних рішень, включення 

додаткових компонентів, судові позови або інших умов, що можуть 

вплинути на їх реалізацію; - головним розпорядникам бюджетних 

коштів та виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну 

щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації 

щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту 

подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, 

подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації 

державних інвестиційних проектів. 

Мінфін  

інші 

міністерства 

10. Забезпечення 

функціонування 

центрального 

підрозділу 

гармонізації у 

структурі Мінфіну 

2) підвищення 

інституційної 

спроможності 

центрального 

підрозділу 

гармонізації для 

забезпечення 

ефективного 

функціонування 

системи 

внутрішнього 

контролю та 

внутрішнього 

аудиту у 

міністерствах, 

інших центральних 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін проведено 

навчання 
Виконується. 

З метою подальшого розвитку ДВФК шляхом гармонізації з 

міжнародно визнаними стандартами та методологіями, а також 

найкращою практикою ЄС у ІІІ кварталі 2018 року вжито заходів 

для підвищення інституційної спроможності Центрального 

підрозділу гармонізації. 

Задля обміну інформацією, найкращою практикою та досвідом у 

сфері ДВФК та відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та 

Міністерством фінансів Королівства Нідерланди (далі – 

Меморандум) продовжувалась співпраця з Національною 

Академією фінансів та економіки Міністерства фінансів 

Королівства Нідерланди.  
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органах виконавчої 

влади 

У рамках виконання Меморандуму та Програми двостороннього 

співробітництва в липні-вересні 2018 року проведено 2 робочі 

зустрічі працівників Департаменту гармонізації ДВФК Мінфіну із 

представниками Національної академії фінансів та економіки 

Мінфіну Королівства Нідерланди, на яких обговорювались питання 

організації та проведення заходів із внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту, передбачених у рамках двостороннього 

співробітництва, а також питання підготовки звіту за результатами 

оцінки (огляду) стану функціонування систем внутрішнього 

контролю тощо. 

Також представники Департаменту гармонізації ДВФК 

підвищують свою кваліфікацію шляхом участі у навчальних 

програмах, тематичних тренінгах і семінарах. Зокрема, в ІІІ 

кварталі поточного року 5 працівників Департаменту взяли участь 

у семінарах і тренінгах, на яких розглядалися питання щодо 

сучасної методології внутрішнього аудиту, організації та 

проведення аудиту ефективності, стилів управління та управління 

змінами, підготовки прогнозу впливів. Крім того, 2 працівники 

Департаменту у вересні поточного року розпочали навчання за 

програмами «Управління публічними фінансами» та «Train of 

Trainer (ТоТ)». 

11. Посилення 

ефективності 

внутрішнього 

аудиту 

3) проведення 

навчальних заходів 

та підвищення 

кваліфікації для 

внутрішніх 

аудиторів 

постійно 

починаючи 

з III 

кварталу 

2018 р. 

Мінфін  проводяться 

навчання із 

зазначенням 

відсотка 

співробітників, що 

пройшли 

навчання 

Виконується. 

З 17 по 26 вересня 2018 року в рамках двостороннього 

співробітництва між Міністерством фінансів України та 

Міністерством фінансів Королівства Нідерланди, а також 

відповідно до Програми розвитку внутрішніх аудиторів 

державного сектору України на 2018 рік проведено базовий тренінг 

з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для 25 

працівників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади.  

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

 


