
Звіт станом на 01.01.2019 

щодо виконання Міністерством фінансів України 

заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи "Разом проти 

корупції", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 5 жовтня 2016 р. № 803-р 

 

Захід № 43 «Запровадження відкритого доступу до реєстрів проектів соціального і 

економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних 

фінансових організацій» 

Відповідальна особа (міністр/заступник 

міністра, керівник/заступник керівника 

іншого центрального органу виконавчої 

влади) 

заступник Міністра фінансів з питань 

європейської інтеграції – Гелетій Юрій Ігорович 

Головний виконавець у міністерстві або в 

іншому центральному органі виконавчої 

влади 

Елішиєва Катерина Абухусайнівна – директор 

Департаменту міжнародних фінансових проектів, 

Міністерство фінансів 

Опис проблем, які повинні бути розв’язані 

за результатами здійснення заходу (чітко 

визначена проблематика, суть корупційних 

ризиків)  

Після набуття чинності постанови КМУ від 

27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, 

реалізації, проведення моніторингу та 

завершення реалізації проектів економічного і 

соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями» набула актуальності необхідність 

ведення Мінфіном реєстру проектів 

економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями. Без належного програмного 

забезпечення ведення повноцінного ведення 

реєстру неможливе.  

Строки здійснення  01.04.2019  

Очікуваний результат  Впроваджено реєстр проектів економічного і 

соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями, що дають можливість забезпечити 

доступ до інформації щодо таких проектів на усіх 

стадіях починаючи від ініціювання та закінчуючи 

завершенням реалізації.  

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, 

яких міністерство, інший центральний 

орган виконавчої влади залучає для 

планування та здійснення заходів  

Департамент інформаційних систем та 

технологій; державна установа «Відкриті 

публічні фінанси»; Донорська спільнота, РПР, 

РПК. 

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення 

заходу  

1) Ресурси на розробку програмного 

забезпечення   

2) Ресурси для забезпечення підтримки ведення 

реєстру 

Джерело фінансування (у разі потреби)  бюджетні кошти, кошти донорських організацій  

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання* 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/70-2016-%D0%BF
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Досягнення попередніх етапів 

імплементації заходу (що зроблено до 

01.01.2019)  

ДУ ВПФ визнано розробником та 

адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ 

№1067 від 27.12.2018) 

Розроблений робочий макет порталу. Проведені 

внутрішні роботи з інтеграції внутрішньої 

інформаційно-аналітичної системи. 

 

На зовнішньому сайті Мінфіну щоквартально 

розміщується інформація щодо проектів 

економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями (в розділі Міжнародне 

співробітництво/новини). 

Актуальне посилання:  
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-
shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-
ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-
finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-
stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-
spivrobitnictvo 

% попередніх етапів у загальному процесі 

виконання (на скільки % захід було 

виконано у попередні періоди) 

70% 

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка  

Етап здійснення заходу № 1 (опис)  Заключення договору з розробником 

Строк  01.10.2018  

Індикатори здійснення заходу  Розробка та погодження технічного завдання 

Розробка та погодження календарного плану 

робіт на створення, впровадження та підтримку 

Реєстру Визначення джерел фінансування 

Проведення тендеру Підписання договору 

Погодження технічного завдання та 

календарного плану робіт 

Комунікаційна кампанія  Координаційні наради  

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

ДУ ВПФ визнано розробником та 

адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ 

№1067 від 27.12.2018) 

% етапу у загальному процесі виконання 30% 

% виконання етапу 25%  

 

Етап здійснення заходу № 2 (опис)  Розробка та налагодження програмного 

забезпечення Реєстру  проектів МФО на серверах  

Строк  31.12.2018 

Індикатори здійснення заходу  Розроблено програмне забезпечення Реєстру 

проектів МФО 

Програмне забезпечення запущене в дослідну 

експлуатацію  

Комунікаційна кампанія  Координаційні наради 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

Розроблений робочий макет порталу 

https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo
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Проведена інтеграція з внутрішньою 

інформаційно-аналітичною системою 

«Держборг» 

 

% етапу у загальному процесі виконання 60% 

% виконання етапу 45% 

 

Етап здійснення заходу № 3 (опис)  Запровадження Реєстру проектів МФО у 

промислову експлуатацію. 

Строк  1 квартал 2019 р. 

Індикатори здійснення заходу  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну 

України Реєстру проектів МФО  

Передача майнових прав на ПЗ Мінфіну 

Комунікаційна кампанія  Розміщення інформації на сторінці Міністерства 

у соціальних мережах 

% етапу у загальному процесі виконання 10% 

% виконання етапу 0 

 

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка  

(починаючи з 01.01.2019)* 

Етап здійснення заходу № 1 (опис)  Заключення договору з розробником 

Строк  01.10.2018 

Індикатори здійснення заходу  Розробка та погодження технічного завдання 

Розробка та погодження календарного плану 

робіт на створення, впровадження та підтримку 

Реєстру Визначення джерел фінансування 

Проведення тендеру Підписання договору 

Погодження технічного завдання та 

календарного плану робіт 

Що буде зроблено з 01.01.2019 Підписання договору 

Погодження технічного завдання та 

календарного плану робіт  

Комунікаційна кампанія  Координаційні наради  

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого результату- 

100% та з урахуванням досягнення 

попереднього періоду виконання заходу до 

01.01.2019) 

5% 

 

Етап здійснення заходу № 2 (опис)  Розробка та налагодження програмного 

забезпечення Реєстру  проектів МФО на серверах  

Строк  31.12.2018 

Індикатори здійснення заходу  Розроблено програмне забезпечення Реєстру 

проектів МФО 

Програмне забезпечення запущене в дослідну 

експлуатацію  

Що буде зроблено з 01.01.2019 Розробка бекенду та фронтенду 

Комунікаційна кампанія  Координаційні наради 

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого результату- 

15% 
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100% та з урахуванням досягнення 

попереднього періоду виконання заходу до 

01.01.2019) 

 

Етап здійснення заходу № 3 (опис)  Запровадження Реєстру проектів МФО у 

промислову експлуатацію. 

Строк  1 квартал 2019 р. 

Індикатори здійснення заходу  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну 

України Реєстру проектів МФО  

Передача майнових прав на ПЗ Мінфіну 

Комунікаційна кампанія (як міністерство, 

інший центральний орган виконавчої влади 

комунікуватиме про процес виконання)  

Розміщення інформації на сторінці Міністерства 

у соціальних мережах 

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого результату- 

100% та з урахуванням досягнення 

попереднього періоду виконання заходу до 

01.09.2018) 

10% 
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Захід №  43a «Забезпечення регулярного та детального звітування на офіційному веб-

сайті Міністерства фінансів України про основні показники діяльності банків 

державного сектору, стан практичного впровадження ними «Засад стратегічного 

реформування державного банківського сектору», виконання індивідуальних 

стратегій, роботу з портфелями проблемних активів» 

Відповідальна особа (міністр/заступник 

міністра, керівник/заступник керівника 

іншого центрального органу виконавчої 

влади) 

заступник Міністра фінансів з питань 

європейської інтеграції – Гелетій Юрій 

Головний виконавець у міністерстві або в 

іншому центральному органі виконавчої 

влади 

Департамент фінансової політики 

Опис проблем, які повинні бути 

розв’язані за результатами здійснення 

заходу (чітко визначена проблематика, 

суть корупційних ризиків)  

Зважаючи на значну долю банків державного 

сектору в національній банківській системі, 

рівень капіталізації цих банків, суспільний 

інтерес до них та з метою забезпечення 

прозорості та доступності інформації актуальним 

стає впровадження та забезпечення розміщення 

інформаційно-аналітичних звітів про їх основні 

показники діяльності, стан практичного 

впровадження ними «Засад стратегічного 

реформування державного банківського 

сектору», виконання індивідуальних стратегій, 

роботу з портфелями проблемних активів. 

Строки здійснення  31.12.2018 

Очікуваний результат  Забезпечення доступності інформації про 

функціонування державного банківського 

сектору. 

Експертні, громадські кола, 

стейкхолдери, яких міністерство, інший 

центральний орган виконавчої влади 

залучає для планування та здійснення 

заходів  

Національний банк України, представники банків 

державного сектору. 

Оцінка необхідних ресурсів для 

здійснення заходу  

 

Джерело фінансування (у разі потреби)   

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання* 

Досягнення попередніх етапів 

імплементації заходу (що зроблено до 

01.01.2019)  

Мінфін з 01.11.2018 оприлюднює інформацію по 

кожному з 4-х банків та агреговані показники 

% попередніх етапів у загальному процесі 

виконання (на скільки % захід було 

виконано у попередні періоди) 

92% 

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 
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Етап №1 (опис): Оприлюднення формату нової інформаційно-

аналітичної звітності банків державного сектору 

на зовнішньому сайті Мінфіну. 

Строк: 01.10.2018 

Індикатори виконання  1. Створено інформаційно-аналітичний звіт та 

розміщено його в тестовому режимі на 

зовнішньому сайті Мінфіну. 

2. Громадське обговорення формату 

Комунікаційна підтримка: Оприлюднення на сайті Мінфіну та громадське 

обговорення 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

1. Формат нової інформації оприлюднено 

01.09.2018 на сайті Мінфіну 

% етапу у загальному процесі виконання 20% 

% виконання етапу 20% 

  

Етап №2 (опис): Оприлюднення розширеного звіту (на 

щоквартальній, щопіврічній основі) 

інформаційно-аналітичної звітності банків 

державного сектору на зовнішньому сайті 

Мінфіну. 

Строк: 01.11.2018 

Індикатори здійснення заходу Створено розширений інформаційно-аналітичний 

звіт та розміщено його на зовнішньому сайті 

Мінфіну. 

Комунікаційна підтримка: Новини на сайті та в соціальних мережах 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

Перший звіт опубліковано 01.11.2018 

% етапу у загальному процесі виконання 40% 

% виконання етапу 40% 

 

Етап №3 (опис): Створення та початок функціонування окремого 

розділу на зовнішньому сайті Мінфіну, де буде 

акумульовані інформація про функціонування 

державного банківського сектору: поточні звіти 

діяльності, стратегії та звіти про процес їх 

реалізації, результати роботи з проблемними 

активами, актуалізовану інформацію по судовим 

процесам та зверненням до правоохоронних 

органів. 

Строк: 31.12.2018 

Індикатори здійснення заходу  Створено окремий розділ про функціонування 

банків державного сектору з деталізацією на 

зовнішньому сайті Мінфіну. 

Комунікаційна підтримка: Новини на сайті та в соціальних мережах 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

На сайті виокремлено розділ Державні банки, де 

розміщені, формати звітності та перший звіт  

% етапу у загальному процесі виконання 30% 

% виконання етапу 30% 

 

Етап №4 (опис): Оприлюднення звітності про діяльність банків 

державного сектору у форматі відкритих даних 
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Строк: 01.04.2019 

Індикатори здійснення заходу  Наявність звітності про банки державного 

сектору на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних  

Комунікаційна підтримка: Новини на сайті та в соціальних мережах 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

ДУ ВПФ визнано розробником та 

адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ 

№1067 від 27.12.2018) 

% етапу у загальному процесі виконання 10% 

% виконання етапу 2% 

 

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

(починаючи з 01.01.2019)* 

 

Етап №4 (опис): Оприлюднення звітності про діяльність банків 

державного сектору у форматі відкритих даних 

Строк: 01.04.2019 

Індикатори здійснення заходу  Наявність звітності про банки державного 

сектору на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних  

Комунікаційна підтримка: Новини на сайті та в соціальних мережах 

Що буде зроблено з 01.01.2019 Підписання договору з розробником та 

адміністратором реєстру даних по держ.банках 

(ДУ ВПФ) 

Погодження технічного завдання та календарного 

плану робіт  

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого результату- 

100% та з урахуванням досягнення 

попереднього періоду виконання заходу до 

01.09.2018) 

8% 
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Захід № 44/1: Створення і адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних 

коштів (Е-data)  

Відповідальний за реалізацію: Міністр фінансів Маркарова Оксана Сергіївна 

Особа, відповідальна за розробку (ПІБ, посада, телефон, електронна пошта): Державна 

установа «Відкриті публічні фінанси» Міністерства фінансів України (ДУ «ВПФ»); 

Матюшенко Микола  в.о. директора  департаменту інформаційних систем та технологій 

Міністерства фінансів України  

Опис проблем, які будуть розв’язані в 

результаті здійснення заходу: 

Забезпечення вільного та безоплатного доступу 

громадського суспільства до інформації про 

використання публічних коштів розпорядниками 

та одержувачами коштів державного та місцевого 

бюджетів. 

Відповідальний за виконання: ДУ «Відкриті публічні фінанси» 

Контроль виконання: Кабінет Міністрів України 

Строки виконання: Кінець 2018 року 

Очікуваний результат: Впровадження та забезпечення повного 

функціоналу Єдиного веб порталу використання 

публічних коштів https://spending.gov.ua/ проекту 

Е-data з метою забезпечення доступності 

інформації про державні витрати для суспільних 

потреб із забезпеченням відкритої звітності за 

всіма коштами, використаними розпорядниками 

та одержувачами бюджетних коштів. 

Експертні, громадські кола, які міністерство 

планує залучати для спільної роботи: 

Міжнародні фонди, веб-портали, активні 

громадяни, журналісти, міжнародні організації і 

проекти  

Ключові стейкхолдери, які мають бути 

залучені до обговорення: 

Керівництво Мінфіну, відповідальний 

ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські 

організації, команда Е-data, міжнародні фонди 

Оцінка ресурсів, необхідних для реалізації 

ініціативи: 

Керівництво Мінфіну, відповідальний 

ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські 

організації, міжнародні фонди 

Джерело фінансування (у разі потреби): Донорська спільнота, міжнародні фонди GIZ та 

Фонд Східна Європа, бюджетні кошти 

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання* 

Досягнення попередніх етапів 

імплементації заходу (що зроблено до 

01.129.2018)  

15.09.2015 створено і запущено в дослідну 

експлуатацію портал www.spending.gov.ua 
15.09.2017 портал введено в промисловому 

експлуатацію 

 2017-2018 роки доопрацьовується та створюється 

новий функціонал для полегшення роботи на 

порталі для бухгалтерів (розпорядників) та 

громадян. 

Постійне удосконалення роботи на Порталі, 

зокрема: створено АРІ для облікових систем для 

вивантаження звітів напряму з облікових систем 

в кабінет користувача Порталу, створені 

довідники контрагентів в кабінеті Користувача. 

https://spending.gov.ua/
https://www.facebook.com/EastEuropeFoundation/
http://www.spending.gov.ua/
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% попередніх етапів у загальному процесі 

виконання (на скільки % захід було 

виконано у попередні періоди) 

100% 

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

Етап №1 (опис): Створення офіційного порталу публічних 

фінансів України E-DATA.GOV.UA  на якому 

оприлюднюються: 

 - Трансакції казначейства 

 - Звітність та договори розпорядників, державних 

цільових фондів, державних та комунальні 

підприємств 

Строк: IV квартал 2015 року – І квартал 2016 року 

Індикатори виконання (що буде зроблено): Створення і початок функціонування порталу у 

тестовому режимі 

Комунікаційна підтримка: Координаційні наради між інформаційним 

департаментом, ДП «Головфінтех» та командою 

E-data, проведення круглих столів, брифінгів та 

семінарів із залученням керівництва Мінфіну 

% етапу у загальному процесі виконання 60% 

% виконання етапу 60% 

 

Етап №2 (опис): Створення нового функціоналу для полегшення 

роботи на порталі для бухгалтерів 

(розпорядників) та громадян. 

Строк: 31.12.2018 

Індикатори здійснення заходу 1. Модифіковано розділи, створено новий 

функціонал відповідно до плану робіт на 2018 рік 

Комунікаційна підтримка: Координаційні наради між інформаційним 

департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси», 

громадських організацій, проведення круглих 

столів, брифінгів та семінарів із залученням 

керівництва Мінфіну 

Досягнення етапу імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

1. Модифікація розділу "Пошук за 

трансакціями": контекстний пошук  по полю 

"призначення платежу", "назва платника", "назва 

одержувача", "сума трансакції з…по" 

 2. Створено АРІ для облікових систем для 

вивантаження звітів напряму з облікових систем 

в кабінет користувача Порталу. 

3. Створені довідники контрагентів в кабінеті 

Користувача. 

 

1. Створення та впровадження статусів реєстрації 

службових кабінетів (створення можливості 

контролю за реєстрацією та наповненням 

кабінетів). Передумова: наявність точки 

інтеграції з ЄДР та наявність точки інтеграції з 

ДКСУ. зі сторони Мінфіну роботи виконані. 

Реалізація після впровадження Трембіти 

2. Розробка (створення) інтеграції баз даних 

Мінекономрозвитку (електронна система 
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закупівель), Мінфіну (єдиний веб-портал 

використання публічних коштів) та Державної 

казначейської служби України. Інтеграція на 

рівні id-договору, який проходить через три 

системи: електронна система закупівель, ДКСУ, 

Єдиний веб-портал використання публічних 

коштів. Створення зв'язку Договір - Трансакція. 

Передумова: співпраця з МЕРТ, ДКСУ  

3. Зі сторони Мінфіну технічне налаштування для 

інтеграції готове. Але тристоронній наказ на 

співпрацю досі не підписаний (МЕРТ ініціатор) 

4. Розробка (створення) окремого модулю 

адміністрування оприлюднення інформації для 

звітування окремих розпорядників з ієрархічною 

структурою підпорядковування та географічною 

віддаленістю (Оприлюднення інформації ЗДУ 

МЗС України). Передумова: співпраця з боку 

МЗС.). Передбачає зміну рольової моделі 

суб’єктів оприлюднення Зі сторони Мінфіну 

функціонал розроблений та впроваджений. 

Проведений вебінар. Але пілоти не розпочались 

через не активність МЗС 

% етапу у загальному процесі виконання 40% 

% виконання етапу 40% 
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Захід № 44/2: Створення і адміністрування інформаційно аналітичної системи «Прозорий 

бюджет»  

Відповідальний за реалізацію: Міністр фінансів Маркарова Оксана Сергіївна 

Особа, відповідальна за розробку (ПІБ, посада, телефон, електронна пошта): Державна 

установа «Відкриті публічні фінанси» Міністерства фінансів України (ДУ «ВПФ»); 

Матюшенко М.В. в.о. директора Департаменту інформаційних систем та технологій 

Міністерства фінансів України . 

 

Опис проблем, які будуть розв’язані в 

результаті здійснення заходу: 

Забезпечення вільного та безоплатного доступу 

громадського суспільства до інформації про 

планування доходів та видатків, бюджетного 

процесу розпорядниками та одержувачами 

коштів державного та місцевого бюджетів. 

Відповідальний за виконання: ДУ «Відкриті публічні фінанси» 

Контроль виконання: Кабінет Міністрів України 

Строки виконання: Кінець 2020 року 

Очікуваний результат: Впровадження та забезпечення повного 

функціоналу інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Прозорий бюджет» з метою 

забезпечення доступності інформації про 

державні фінанси для суспільних потреб із 

забезпеченням відкритої звітності за всіма 

коштами, використаними розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів. 

Експертні, громадські кола, які міністерство 

планує залучати для спільної роботи: 

Міжнародні фонди, веб-портали, активні 

громадяни, журналісти, міжнародні організації і 

проекти  

Ключові стейкхолдери, які мають бути 

залучені до обговорення: 

Керівництво Мінфіну, відповідальний 

ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські 

організації, команда Е-data, міжнародні фонди 

Оцінка ресурсів, необхідних для реалізації 

ініціативи: 

Керівництво Мінфіну, відповідальний 

ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські 

організації, міжнародні фонди 

Джерело фінансування (у разі потреби): В частині розробки програмного забезпечення - 

бюджетні кошти, в частині інформування та 

просування - Донорська спільнота, міжнародні 

фонди GIZ та Фонд Східна Європа 

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання* 

Досягнення попередніх етапів 

імплементації заходу (що зроблено до 

01.01.2019)  

Розроблене технічне завдання на один із модулів 

ІАС, а саме на модуль «Бюджет для громадян». 

Затверджено дизайн та формат подання 

інформації модулю. Проведено тестування 

модулю та підготовлено до введення в дослідну 

експлуатацію 

% попередніх етапів у загальному процесі 

виконання (на скільки % захід було 

виконано у попередні періоди) 

60% 

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

https://www.facebook.com/EastEuropeFoundation/
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Етап №1 (опис): Створення модулю «Бюджет для громадян» 

(OPEN BUDGET) ІАС Прозорий бюджет та 

введення його в дослідну експлуатацію 

Строк: грудень 2018 року 

Індикатори виконання (що буде зроблено): 3. Введення модулю «Бюджет для громадян» в 

дослідну експлуатацію  

Комунікаційна підтримка: Координаційні наради між інформаційним 

департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси» 

та активною громадськістю, проведення круглих 

столів, брифінгів та семінарів із залученням 

керівництва Мінфіну 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

2. Проведено тестування модулю (протокол від 

22.12.2018) 

% етапу у загальному процесі виконання 30% 

% виконання етапу 30% 

  

Етап №2 (опис): Створення нового функціоналу для  

оприлюднення бюджетного процесу, введення 

порталу в промислову експлуатацію 

Строк: Кінець 2020 року 

Індикатори здійснення заходу Створення аналітичної частини Порталу. 

Введення порталу в промислову експлуатацію 

Комунікаційна підтримка: Координаційні наради між інформаційним 

департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси», 

громадських організацій, проведення круглих 

столів, брифінгів та семінарів із залученням 

керівництва Мінфіну 

Досягнення імплементації заходу (що 

зроблено до 01.01.2019) 

3. - сформовано перелік робіт щодо оприлюднення 

показників бюджетного процесу на всіх 

стадіях:  «стелі» видатків, запити, паспорти 

бюджетних програм (в дослідній експлуатації 

оприлюднено паспорти Мінфіну), звіти про 

виконання паспорту;  

4. - проаналізовано до впровадження 

методику Cвітового банку (BOOST) по 

формуванню динамічних звітів 

% етапу у загальному процесі виконання 70% 

% виконання етапу 30% 

 

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

(починаючи з 01.01.2019)* 

 

Етап №2 (опис): Створення нового функціоналу для  

оприлюднення бюджетного процесу, введення 

порталу в промислову експлуатацію 

Строк: Кінець 2020 року 

Індикатори здійснення заходу Створення аналітичної частини Порталу. 

Введення порталу в промислову експлуатацію 

Комунікаційна підтримка: Координаційні наради між інформаційним 

департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси», 

громадських організацій, проведення круглих 
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столів, брифінгів та семінарів із залученням 

керівництва Мінфіну 

Що буде зроблено з 01.01.2019 1. Впровадження сервісу BOOST (аналітична 

система, яка використовується Світовим банком 

в Україні для аналізу державних видатків) – до 

01.06.2019 

2. Створення модулю Сховище аналітичних 

даних та довідників» - до 01.10.2019 

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого результату- 

100% та з урахуванням досягнення 

попереднього періоду виконання заходу 

до 01.01.2019) 

40% 
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Захід № 48: «Передача баз даних ДФС до Мінфіну з метою зменшення корупційних 

ризиків, пов'язаних з адмініструванням інформаційних систем обліку платників податків 

та податкових надходжень». 

Відповідальна особа: заступник Міністра – Верланов Сергій Олексійович. 

Головний виконавець у Міністерстві: Департамент моніторингу баз даних та верифікації 

виплат. 

 

Опис проблем, які повинні бути 

розв’язані за результатами здійснення 

заходу (чітко визначена проблематика, 

суть корупційних ризиків) 

Необхідно запровадити контроль, в тому числі 

моніторинг Міністерством фінансів адміністрування 

Державною фіскальною службою баз даних та 

інформаційних ресурсів, що використовуються для 

адміністрування податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів 

Строки здійснення грудень 2019 

Очікуваний результат Запровадження процесів контролю, в тому числі 

моніторингу Міністерством фінансів адміністрування 

Державною фіскальною службою баз даних та 

інформаційних ресурсів, що використовуються для 

адміністрування податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів 

Експертні, громадські кола, 

стейкхолдери, яких міністерство, 

інший центральний орган виконавчої 

влади залучає для планування та 

здійснення заходів 

Експертні організації (Реанімаційний пакет реформ, 

Центр економічної стратегії, Інститут соціально-

економічної трансформації, CASE-Ukraine); Палата 

податкових консультантів; Асоціація податкових 

консультантів; АППУ; платники податків, депутати 

Комітету з питань податкової та митної політики 

Оцінка необхідних ресурсів для 

здійснення заходу 

Буде визначено після прийняття відповідних рішень 

Джерело фінансування (у разі потреби) Бюджетні кошти 

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання* 

 

Досягнення попередніх етапів 

імплементації заходу  

(що зроблено до 01.01.2019) 

Для забезпечення моніторингу було придбано 

програмне забезпечення Oracle BI, наразі триває 

його налаштування.  Наразі завершено тендерну 

процедуру із закупівлі системи безпеки для 

забезпечення контролю (апаратно-програмний 

комплекс). Відповідне обладнання та програмне 

забезпечення було придбано за договором  

від 23.10.18 № 13010-05/166 та вже розпочато його 

впровадження в інформаційно-

телекомунікаційній системі ДФС 

% попередніх етапів у загальному процесі 

виконання (на скільки % захід було 

виконано у попередні періоди) 

61% 

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

 

Етап здійснення заходу № 1 (опис) Організація та проведення аудиту баз даних та 

інформаційних ресурсів, що використовуються 

ДФС 

Строк липень 2017 
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Індикатори здійснення заходу Проведено аудит баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються ДФС 

Комунікаційна кампанія   

Досягнення етапу імплементації заходу 

(що зроблено до 01.09.2018) 

Мінфіном на виконання вимоги абзацу першого 

пункту 5 розділу  ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України від 21.12.2016 

№ 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» та пункту 3 

постанови КМУ від 21.06.2017 № 484 було 

організовано та забезпечено проведення аудиту 

баз даних та інформаційних ресурсів, що 

використовуються ДФС 

% етапу у загальному процесі виконання  25% 

% виконання етапу 25% 

 

Етап здійснення заходу № 2 (опис) Розробка і затвердження регламенту та формату 

обміну інформацією з метою реалізації механізму 

реплікації баз даних та інформаційних ресурсів 

ДФС 

Строк березень 2019 

Індикатори здійснення заходу Затверджені не менше 4 протоколи обміну 

інформацією, що визначають декларацію наміру 

про співпрацю 

Комунікаційна кампанія   

Досягнення етапу імплементації заходу 

(що зроблено до 01.01.2019) 

В межах укладеної Угоди про інформаційне 

співробітництво між Міністерством фінансів 

України та Державною фіскальною службою 

України від 29.06.2016 було розроблено та 

затверджено два протоколи обміну даними 

Наразі триває внутрішне (Мінфін) узгодження 

позицій інших протоколів обміну даними. 

% етапу у загальному процесі виконання  20%; 

% виконання етапу 13% 

 

Етап здійснення заходу № 3 (опис) Технічне забезпечення реалізації механізму 

реплікації баз даних ДФС апаратними 

(обладнання) та програмними засобами 

Строк травень 2019 

Індикатори здійснення заходу Придбання відповідного обладнання та 

програмного забезпечення і їх впровадження в 

інформаційно-телекомунікаційні системи ДФС 

Комунікаційна кампанія   

Досягнення етапу імплементації заходу 

(що зроблено до 01.01.2019) 

Було придбано оптичні комутатори мережі 

зберігання даних (SAN switches), сервери IBM 

Power System S822, програмне забезпечення 

системи бізнес аналітики Oracle, засоби 

криптографічного захисту інформації для 

створення оптоволоконних ліній звязку між 

Мінфіном, ДФС та ДКСУ. 

Для забезпечення моніторингу було придбано 

програмне забезпечення Oracle BI, наразі триває 
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його налаштування. Наразі завершено тендерну 

процедуру із закупівлі системи безпеки для 

забезпечення контролю (апаратно-програмний 

комплекс). Відповідне обладнання та програмне 

забезпечення було придбано за договором  

від 23.10.18 № 13010-05/166 та вже розпочато його 

впровадження в інформаційно-телекомунікаційній 

системі ДФС 

% етапу у загальному процесі виконання  15%; 

% виконання етапу 15% 

 

Етап здійснення заходу № 4 (опис) Розробка механізму реплікації баз даних ДФС з 

метою здійснення контролю та моніторингу їх 

адміністрування ДФС 

Строк вересень 2019 

Індикатори здійснення заходу Впровадження у тестову експлуатацію системи 

контролю, в тому числі моніторингу 

адміністрування ДФС баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються для 

адміністрування податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів 

Комунікаційна кампанія   

% етапу у загальному процесі виконання  25%; 

% виконання етапу 0% 

 

Етап здійснення заходу № 5 (опис) Побудова комплексної системи захисту 

інформації(КСЗІ) ІТС Мінфіну 

Строк грудень 2019 

Індикатори здійснення заходу Впровадження у промислову експлуатацію 

системи контролю, в тому числі моніторингу 

адміністрування ДФС баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються для 

адміністрування податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів 

Комунікаційна кампанія   

Досягнення етапу імплементації заходу 

(що зроблено до 01.01.2019) 

Узгоджено технічне завдання на побудову КСЗІ з 

Держспецзв’язком 

% етапу у загальному процесі виконання 

заходу до 01.01.2019) 

15%; 

% виконання етапу 8% 

 

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка 

(починаючи з 01.01.2019)* 

Етап здійснення заходу № 2 (опис) Розробка і затвердження регламенту та формату 

обміну інформацією з метою реалізації механізму 

реплікації баз даних та інформаційних ресурсів 

ДФС 

Строк березень 2019 

Індикатори здійснення заходу Затверджені не менше 4 протоколи обміну 

інформацією, що визначають декларацію наміру 

про співпрацю 

Комунікаційна кампанія   
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Що буде зроблено з 01.01.2019 Затвердити 2 протоколи обміну інформацією, що 

визначають декларацію наміру про співпрацю 

% етапу у загальному процесі виконання 

(скільки % складає вага цього етапу, у 

співвідношенні до кінцевого 

результату - 100% та з урахуванням 

досягнення попереднього періоду 

виконання заходу  

до 01.01.2019) 

7% 

 

Етап здійснення заходу № 4 (опис) Розробка механізму реплікації баз даних ДФС з 

метою здійснення контролю та моніторингу їх 

адміністрування ДФС 

Строк вересень 2019 

Індикатори здійснення заходу Впровадження у тестову експлуатацію системи 

контролю, в тому числі моніторингу 

адміністрування ДФС баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються для адміністрування 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

Комунікаційна кампанія   

% етапу у загальному процесі 

виконання (скільки % складає вага 

цього етапу, у співвідношенні до 

кінцевого результату - 100% та з 

урахуванням досягнення попереднього 

періоду виконання заходу до 

01.01.2019) 

25% 

 

Етап здійснення заходу № 5 (опис) Побудова комплексної системи захисту інформації 

(КСЗІ) ІТС Мінфіну 

Строк грудень 2019 

Індикатори здійснення заходу Впровадження у промислову експлуатацію системи 

контролю, в тому числі моніторингу 

адміністрування ДФС баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються для адміністрування 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

 

Комунікаційна кампанія   

Що буде зроблено з 01.01.2019 Оголошення та проведення тендеру, вибір 

виконавця та заключення договору – 01.05 

Проведення експертизи згідно з технічним 

завданням – 01.10 

% етапу у загальному процесі 

виконання (скільки % складає вага 

цього етапу, у співвідношенні до 

кінцевого результату - 100% та з 

урахуванням досягнення попереднього 

періоду виконання заходу до 

01.01.2019) 

7% 

 

 


