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
Зміст основного
завдання

Найменування заходу

Строк
виконання

Відповідальні за
виконання

Індикатори виконання

Статус виконання
(коментарі, проблемні питання, існуючі ризики
невиконання, можливі порушення строків та ін.)
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I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі
1. Підвищення
1) розроблення Стратегії
IV квартал
Мінфін
схвалено Кабінетом
стабільності та
розвитку податкової
2017 р.
ДФС
Міністрів України Стратегію
прогнозованості
системи на
Мінекономроз- розвитку податкової системи
податкової системи
середньострокову
витку
на середньострокову
перспективу, що
Мінсоцполіти- перспективу
узгоджується з
ки
пріоритетами
економічного розвитку,
реформуванням
бюджетного процесу та
пенсійної системи

Виконується
Відповідно до завдань, визначених планом заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління державними
фінансами на 2017–2020 роки, Стратегія має узгоджуватись із
пріоритетами економічного розвитку, реформуванням бюджетного
процесу та пенсійної системи.
З метою запровадження реформ у вказаних сферах Верховною
Радою України було схвалено ряд законів України, зокрема:
- Про внесення зміни до розділу VI Прикінцеві та перехідні
положення" Бюджетного кодексу України щодо запровадження
середньострокового бюджетного планування" від 23.03.2017 №
1974-VIII, яким встановлено перехід на середньострокове
бюджетне планування, тобто передбачається формування бюджету
і
прогнозів
відразу
на
подальші
три
роки;
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій від 03.10.2017 № 2148-VIII, який дає початок
реалізації пенсійної реформи та відновлює диференціацію розмірів
пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу;
запроваджується перегляд умов перерахунку (індексації) пенсій, а
також щорічний перерахунок пенсій шляхом збільшення
показника
середньої заробітної плати.
Водночас наразі Урядом здійснюється підготовка Плану
пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, яким будуть встановлені,
зокрема, основні напрями реформ у податковій сфері, що надасть
можливість визначити подальший вектор розвитку у вказаній
сфері
на короткостроковий період.
Окрім того, при розробці Стратегії доцільно визначити
концептуальні кроки щодо удосконалення спрощеної системи
оподаткування на середньостроковий період з урахуванням
необхідності перегляду категорій осіб, яким дозволено
застосовувати вказаний спеціальний режим оподаткування, видів
діяльності, граничного обсягу доходу та ставок єдиного податку з
метою мінімізації можливостей для її використання як
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2. Підвищення
якості та
ефективності
податкового
адміністрування
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2) розроблення плану
заходів з реалізації
Концепції реформування
системи органів, що
реалізують державну
податкову та митну
політику, на
середньострокову
перспективу, який,
зокрема, відповідатиме
Стратегії реформування
системи управління
державними фінансами
на 2017-2020 роки
1) здійснення постійного
контролю за реалізацією
плану інституційних змін
діяльності ДФС, у тому
числі на основі
моніторингу основних
показників ефективності,
визначених Мінфіном

II квартал
2017 р.

Мінфін
ДФС

затверджено план заходів з
реалізації Концепції
реформування системи
органів, що реалізують
державну податкову та
митну політику, на
середньострокову
перспективу

щомісяця

ДФС
Мінфін

забезпечено опублікування
на офіційному веб-сайті
ДФС щомісячного звіту про
досягнення основних
показників ефективності
ДФС

6
інструментарію для мінімізації сплати податків, а також з
урахуванням запровадження податку на виведений капітал.
Оскільки сфера дії вказаної Стратегії стосуватиметься значної
кількості суб'єктів господарювання, вважаємо за необхідне
забезпечити її розробку із залученням представників бізнесспільноти, галузевих асоціацій, наукових кіл, громадськості та
експертів у сфері оподаткування.
З огляду на викладене, а також з метою внесення узгодженого
проекту Стратегії, Мінфін звернувся до Прем’єр-міністра України
Гройсмана В. Б. з проханням перенести термін виконання заходу
на 2018 рік (лист від 29.12.2017 № 11120-03-3/37055).
Виконується
29.03.2017 рішенням Уряду було схвалено Концепцію
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, на середньострокову перспективу.
Відповідно до рішення Уряду від 11.01.2018 було скасовано
рішення Уряду від 29.03.2017 про схвалення Концепції
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику. На даний час Концепція
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, на середньострокову перспективу
готується для подання на розгляд КМУ.

Виконується щомісячно
Забезпечено опублікування на офіційному веб-сайті ДФС
щомісячного звіту про досягнення основних показників
ефективності ДФС.
Звіти
публікуються
на
сайті
ДФС
за
посиланням:
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/291179.html
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3) розроблення
додаткових IT-рішень
для покращення
камеральних перевірок

4) впровадження
електронних податкових
перевірок (e-аудит) із
застосуванням
відповідного
програмного
забезпечення

3
II квартал
2018 р.

4
ДФС

IV квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

5
запроваджено додаткові ITрішення для покращення
камеральних перевірок

забезпечено функціонування
електронних податкових
перевірок (е-аудит)

6
Виконується
ДФС підготовлено заявку на доопрацювання підсистеми
«Податковий аудит» ІС «Податковий блок» в 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».
Триває процес розробки відповідного програмного забезпечення.
Виконується
Відповідно до розпорядження ДФС від 31.03.2017 №50-р «Про
створення робочої групи» створено робочу групу з питань
впровадження здійснення контролюючими органами електронного
аудиту.
З 13 по 15 червня 2017 року представниками ДФС було здійснено
робочий візит до Державної податкової інспекції при Міністерстві
фінансів Республіки Литва (м. Вільнюс) для вивчення досвіду
впровадження програмних продуктів при проведенні електронних
перевірок платників податків.
Крім того, були розроблені 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.
На сьогодні вивчається питання щодо визначення оптимального
програмного продукту для його придбання або розробки з метою
проведення електронного аудиту як частини документальної
перевірки платника податків.
Запропонованими зазначеним законопроектом змінами, зокрема,
передбачено встановлення обов’язку платників податків (крім
суб’єктів малого підприємництва):
- забезпечити ведення та зберігання регістрів синтетичного та
аналітичного бухгалтерського обліку, формування звітних даних в
електронному
вигляді
за
допомогою
інформаційних
(автоматизованих) систем, які дозволяють формувати дані в
електронному вигляді у порядку та форматі, встановленому
центральним органом, що забезпечує формування державної
фінансової політики;
- забезпечити надання з дотриманням вимог законодавства про
електронні
документи
та
електронний
документообіг
контролюючим органам на їх запит під час проведення перевірок
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7) стандартизація
порядку виконання
основних функцій та
процедур ДФС, зокрема:
здійснення аналізу
існуючих функцій та
процедур ДФС;

IV квартал
2017 р.

ДФС
Мінфін

5

здійснено аналіз існуючих
функцій та процедур ДФС

6
інформації та даних, що знаходяться в інформаційних
(автоматизованих)
системах,
які
забезпечують
ведення
бухгалтерського обліку та формування звітних даних, а також
інших первинних документів, які пов’язані з обчисленням податків
та зборів та створюються платником в електронному вигляді.
Згідно зі статтею 9 Закону первинні та зведені облікові документи
можуть бути складені у паперовій або в електронній формі.
Виконується
19.07.2017 Урядом прийнято постанову про внесення змін до
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 "Про
Державну фіскальну службу України", доручивши Мінфіну
оформити
її
відповідно
до
регламентних
вимог.
27.07.2017 листом Мінфіну № 11100-05-3/20268 до Кабінету
Міністрів України надіслано оформлений відповідно до
регламентних вимог проект постанови. Очікується підписання
постанови
Прем'єр-міністром
України
В.
Гройсманом.
За інформацією ДФС, з метою наближення процесів ДФС щодо
податкового адміністрування до європейських стандартів та
зважаючи на висловлену під час неодноразових зустрічей з
Представництвом Європейського Союзу в Україні зацікавленість
підготовлено та надіслано до Представництва Європейського
Союзу в Україні лист від 22.12.2017 № 21742/5/99-99-01-04-02-151 з проханням надати ДФС експертну допомогу у проведенні
аналізу основних робочих процесів ДФС.
Разом із цим, ДФС постійно здійснює поточний аналіз існуючих
функцій та процедур з метою їх оптимізації та приведення до
вимог внесених у законодавство змін.
Зокрема, у грудні 2017 р. наказом ДФС від 01.12.2017 № 801 були
внесені зміни до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265 «Про
функціональні повноваження структурних підрозділів ДФС» (із
змінами).
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8) створення системи
оцінки рівня задоволення
платників податків
якістю обслуговування
ДФС

3
IV квартал
2017 р.

4
Мінфін
ДФС

5
створено систему оцінки
рівня задоволення платників
податків якістю
обслуговування ДФС і
забезпечено опублікування
на офіційному веб-сайті
Мінфіну щорічних звітів за
результатами її проведення

6

Виконується
За повідомленням ДФС, з метою покращення якості обслуговування
платників податків та підвищення рівня довіри громадян до фіскальної
служби організовано проведення щорічних опитувань платників податків.
Зокрема, у 2016 році ДФС за підтримки Німецького товариства з
міжнародного співробітництва (GIZ) було ініційовано проект із
визначення індексу задоволеності клієнтів (CSI – Customer Satisfaction
Index) шляхом проведення всеукраїнського он-лайн опитування
платників, яке здійснювалося за допомогою програмного модуля
«Анкетування»
офіційного
веб-порталу
ДФС.
За результатами проведеного опитування було підготовлено План заходів
щодо удосконалення системи обслуговування платників з урахуванням
отриманих результатів проведеного всеукраїнського он-лайн опитування
платників податків, який направлено для виконання структурним
підрозділам
та
територіальним
органам
ДФС.
Результати проведеного опитування платників податків було розміщено
на
офіційному
веб-порталі
ДФС
(http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/279438.html) та у журналі «Вісник. Офіційно про податки».
У серпні – вересні 2017 року з метою оцінки задоволеності суб’єктів
господарювання та виявлення ключових проблем взаємодії з органами
ДФС проведено опитування платників методом комп'ютеризованих
телефонних інтерв’ю, у яких взяли участь 508 юридичних та 345 фізичних
осіб.
Крім цього, з метою впровадження системи фіксації задоволеності
інформаційно-довідковими послугами (далі – система фіксації) для
користувачів Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)
введено систему авторизації зареєстрованих користувачів, реєстрацію
нових користувачів ЗІР, розроблено критерії оцінки якості наданих
послуг, здійснюється автоматичне формування статистичних даних,
запроваджено попередній перегляд модератором результатів оцінювання.
Система фіксації надає можливість користувачам ЗІР оцінити якість
уніфікованих відповідей на запитання щодо оподаткування, митної
справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого
покладено на органи ДФС, що містяться у розділі «Запитання – відповіді з
Бази
знань»
на
офіційному
веб-порталі
ДФС.
Кожна оцінка фіксується в ЗІР автоматично. Кількість оцінених запитань
– відповідей та середнє значення зафіксованого результату задоволеності
користувачів ЗІР відображається безпосередньо на головній сторінці ЗІР у
вигляді
інтерактивних
індикаторів.
Також найближчим часом платники податків матимуть можливість
оцінити якість відповідей, наданих на питання, що надійшли електронною
поштою. Станом на сьогодні вказаний сервіс працює у тестовому режимі.
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9) проведення оцінки
основних компонентів
податкового
адміністрування з
використанням
Методики діагностики
податкового
адміністрування
(TADAT)

12) запровадження
єдиної уніфікованої
форми податкової
звітності з податку на
доходи фізичних осіб та
єдиного соціального
внеску

3
IV квартал
2017 р.

4
Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

ДФС
Мінфін

5
підготовлено звіт та
рекомендації за результатами
проведеної оцінки

запроваджено єдину
уніфіковану форму
податкової звітності з
податку на доходи фізичних
осіб та єдиного соціального
внеску
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Виконується
На виконання зазначеного пункту Плану заходів ДФС направлено
лист від 16.11.2017 № 19511/5/99-99-01-04-02-15-1 до
Представництва Європейського Союзу в Україні з проханням
надати ДФС експертну допомогу у проведенні оцінки основних
компонентів податкового адміністрування з використанням
Методики діагностики податкового адміністрування (TADAT).
Представництво Європейського Союзу в Україні висловило
готовність у проведенні такої оцінки основних компонентів
податкового адміністрування у ДФС у лютому 2018 року.
На цей час ДФС ведеться підготовча робота. Так, у листопаді
поточного року організовано заходи з ознайомлення її
структурних підрозділів з основними цілями та використанням
TADAT. Проведено установчу зустріч та 9 тематичних зустрічей
представників структурних підрозділів ДФС з експертом ЄС
Хельдером Консейсао за окремими напрямами оцінки.
До того ж у грудні 2017 року підготовлено проект розпорядчого
документа ДФС «Про організацію роботи з проведення оцінки
TADAT». З огляду на зазначене Мінфін звернувся до Прем'єрміністра України Гройсмана В. Б. з проханням перенести термін
виконання заходу на 2018 рік (лист від 26.12.2017 № 11120-033/36592).
Виконується
З метою об’єднання та подання єдиної звітності з єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку
на доходи фізичних осіб у Верховній Раді України зареєстровано
розроблені Мінфіном та ДФС проекти законів:
- "Про внесення змін до 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 від 26.12.2017);
- "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" (рестр. №7445 від 26.12.2017).
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3. Розширення бази
оподаткування

1) розроблення плану
заходів з реалізації плану
протидії стратегіям та
практикам розмивання
бази оподаткування та
виведення прибутків зпід оподаткування
(ВЕРS) за такими
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
3) перегляд умов
застосування спрощеної
системи оподаткування
щодо категорій осіб,
видів діяльності,
граничного обсягу
доходу та ставок податку

3
IV квартал
2017 р.

4
Мінфін
ДФС
Національний
банк (за
згодою)

IV квартал
2017 р.

Мінфін
ДФС

5
затверджено Мінфіном план
заходів з реалізації плану
протидії стратегіям та
практикам розмивання бази
оподаткування та виведення
прибутків з-під
оподаткування (ВЕРS)

розроблена та представлена
на розгляд Кабінету
Міністрів України концепція
законодавчих ініціатив, які
стосуються спрощеної
системи оподаткування

6
Виконано.
Наказом Мінфіну від 01.12.2017 № 996 затверджено План заходів з
реалізації плану протидії стратегіям та практикам розмивання бази
оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування
(BEPS). З метою імплементації Плану дій BEPS та приведення
положень Податкового кодексу України у відповідність до вимог
Організації економічного співробітництва та розвитку в частині
боротьби з розмиванням оподатковуваної бази та виведенням
прибутку з-під оподаткування, Мінфіном розроблено відповідний
законопроект, який листом від 21.11.2017 №11020-10-5/31976
направлено на погодження до Мінекономрозвитку, ДФС та НБУ
(наразі його погоджено лише ДФС).
Слід відмітити, що 27.12.2017 Кабінет Міністрів України схвалив
проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження
О. Данилюка на підписання Багатосторонньої конвенції щодо
виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з
метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню
прибутку з-під оподаткування», який 28.12.2017 було подано до
Адміністрації Президента України для підпису Президентом
України.

Виконується
При розробці Стратегії розвитку податкової системи на
середньострокову перспективу, виконання якої визначено
підпунктом 1 завдання 1 цього Плану заходів, доцільно визначити
концептуальні кроки щодо удосконалення спрощеної системи
оподаткування на середньостроковий період з урахуванням
необхідності перегляду категорій осіб, яким дозволено
застосовувати вказаний спеціальний режим оподаткування, видів
діяльності, граничного обсягу доходу та ставок єдиного податку з
метою мінімізації можливостей для її використання як
інструментарію для мінімізації сплати податків, а також з
урахуванням запровадження податку на виведений капітал.
Оскільки сфера дії вказаної Стратегії стосуватиметься значної
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4. Підвищення рівня
дотримання вимог
податкового
законодавства
платниками
податків

2

3

4

5

4) визначення непрямих
методів контролю
доходів громадян

IV квартал
2017 р.

Мінфін
ДФС

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до Податкового кодексу
України

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
2) вдосконалення
інформаційнодовідкових послуг, що
надаються ДФС, та
сервісів, розміщених на
офіційному веб-сайті
ДФС, з метою сприяння
добровільному

II квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
відповідний законопроект

постійно

ДФС
Мінфін

забезпечено оприлюднення
ДФС інформації про
інформаційно-довідкові
послуги, які надаються
платникам податків

6
кількості суб’єктів господарювання, вважаємо за необхідне
забезпечити її розробку із залученням представників бізнесспільноти, галузевих асоціацій, наукових кіл, громадськості та
експертів у сфері оподаткування.
З огляду на зазначене, Мінфін звернувся до Прем'єр-міністра
України Гройсмана В. Б. з проханням перенести термін виконання
заходу на 2018 рік (лист від 29.12.2017 № 11120-03-3/37055).
Порушене питання буде розглянуте під час опрацювання проекту
Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік згідно з резолюцією
Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубіва до листа Мінфіну від
19.12.2017 №11220-03-3/35749. З метою комплексного вирішення
питання детінізації доходів, у тому числі іноземних, фізичних осіб
– резидентів доцільно подавати законодавчі зміни щодо
запровадження
непрямих
методів
контролю
разом
із
законодавчими змінами, передбаченими Планом ВЕРS, які
передбачають, зокрема, забезпечення умов для приєднання
України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін
фінансовою інформацією.
За інформацією ДФС відповідно до доручення Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017 № 113/129/1-15 строк виконання заходу
перенесено на IV квартал 2018 року.
Виконується
Мінфіном підготовлено законопроект "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо
критеріїв визначення осіб з високими статками", який надіслано на
погодження із заінтересованими ЦООВ (листи від 12.01.2018 №3111220-16-5/987, від10.01.2018 №11220-16-10/710, від 04.01.2018
№11220-16-10/348).
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.
Оприлюднення та підтримка у актуальному стані інформації про

9
1

2

5

3

4

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
ДФС

затверджено план заходів з
реалізації Концепції
реформування системи
органів, що реалізують
державну податкову та
митну політику, на
середньострокову
перспективу у частині
реформи митниці

2) запровадження
централізованого
адміністрування митних
платежів (єдиний

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

забезпечено сплату митних
платежів на єдиний рахунок

дотриманню платниками
податків вимог
податкового
законодавства

5. Удосконалення
системи митного
контролю та
сприяння
сумлінним
суб’єктам
зовнішньоекономічної
діяльності

6
інформаційно-довідкові послуги, що надаються платникам
здійснюється на офіційному веб-порталі ДФС у розділах
«Інформаційно-довідковий департамент ДФС», «Сервіс «Пульс»
та контакти.
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (далі 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.
Крім того, інформацію щодо роботи Контакт-центру ДФС та
сервісу «Пульс» розміщено на субсайтах територіальних органів
ДФС.
Виконується
Мінфіном 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. Разом з цим, відповідно до рішення
Уряду від 11.01.2018 було скасовано рішення Уряду від 29.03.2017
про схвалення Концепції реформування системи органів, що
реалізують державну податкову та митну політику. Концепція
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, на середньострокову перспективу
готується для подання на розгляд КМУ.
Виконано
З метою запровадження єдиного рахунку для всіх митниць ДФС,
відкритого на ім’я ДФС, який дозволить підприємствам
сплачувати митні платежі в будь-якій митниці на території
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3) створення системи
контролю за введенням в
обіг товарів, включаючи
розширене використання
реєстраторів
розрахункових операцій

I квартал 2018
р.

ДФС
Мінфін

забезпечено функціонування
системи контролю за обігом
товарів

рахунок)

6
України, та для удосконалення порядку зарахування коштів, що
вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а
також інших платежів в національній валюті, шляхом
використання авансових рахунків, відкритих на ім’я митниць
ДФС, прийнято наказ Міністерства фінансів України від
01.11.2017 № 898 «Про затвердження Порядку перерахування до
державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 р. за
№ 1429/31297.
Виконується
Для забезпечення виконання заходу необхідне запровадження
єдиного підходу до кодування товарів (відповідно до УКТЗЕД),
використання цих кодів при реєстрації продажу товарів через РРО
та
передачі
відповідної
інформації
до
ДФС.
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 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 до 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
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6. Узгодження
строків підготовки
та перегляду
макроекономічного
прогнозу з
бюджетним циклом
у контексті
середньострокового
бюджетного
планування
7. Забезпечення
неупередженості та
деполітизація
процесу
прогнозування

3) здійснення оцінки
відхилень фактичних
показників доходів
бюджету від планових з
метою виявлення причин
відхилення

щокварталу
починаючи з
III кварталу
2017 р.

Мінфін

1) аналіз та визначення
оптимального механізму
зовнішнього оцінювання
макроекономічного
прогнозу та прогнозу
доходів бюджету

III квартал
2017 р.

Мінекономроз
витку
Мінфін

5

забезпечено оприлюднення
висновків за результатами
оцінки показників доходів
бюджету

у проекті Закону України
“Про державне стратегічне
планування” закріплено
необхідність здійснення
незалежного зовнішнього
оцінювання
макроекономічного прогнозу
та прогнозу доходів бюджету
і визначено відповідні
повноваження стратегічної
ради

6
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.
Виконано у IV кварталі
Здійснено оцінку відхилень фактичних показників доходів
бюджету від планових за результатами І-ІІІ кв. 2017 р. Висновки
оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів
(рубрика "Бюджет" - підрубрика "Дохідна політика" - розділ
"Податки")

Виконано
Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про
державне стратегічне планування» (далі – проект Закону), яким
передбачено створення Ради незалежних експертів. Згідно із
статтею 18 проекту Закону діяльність Ради незалежних експертів
спрямована на проведення публічної експертної оцінки проектів
Прогнозу економічного і соціального розвитку України, Стратегії
розвитку України, Середньострокової бюджетної декларації,
Державного бюджету України на плановий період та прогнозу
Державного бюджету України на наступні за плановим два
бюджетні періоди, а також внесення змін до них.
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1
8. Удосконалення
інструментів
прогнозування

2
1) аналіз моделей
макроекономічного
прогнозування, повноти і
доступності необхідних
даних та оновлення
відповідних процесів та
інструментів

2) аналіз моделей
бюджетного
прогнозування, повноти і
доступності необхідних
даних та оновлення
відповідних процесів та
інструментів
9. Посилення
координації з
питань розроблення
макроекономічного
та бюджетного
прогнозів

проведення регулярних
міжвідомчих
консультацій з питань
макроекономічного
прогнозування на рівні
спеціалістів

3
IV квартал
2017 р.

4
Мінекономроз
витку

IV квартал
2017 р.

Мінфін

щокварталу
починаючи з
III кварталу
2017 р.

Мінекономроз
витку
Мінфін
Національний
банк (за
згодою)

5
удосконалено інструментарій
макроекономічного
прогнозування

удосконалено інструментарій
бюджетного прогнозування

забезпечено проведення
консультацій

6
Виконано
З метою удосконалення інструментів прогнозування було
здійснено:
- удосконалення складових модельних розрахунків Інтегрованої
(комплексної) моделі України з прогнозування основних
макропоказників, зокрема, проведено оновлення окремих
оціночних рівнянь взаємозв’язків макроекономічних показників та
інших складових модельних розрахунків з урахуванням наявної
статистичної інформації, перевірку коректності розрахунків та
відповідні коригування;
- оновлення та розширення моделі оцінки потенційного ВВП,
зокрема, актуалізовано бази даних, оціночні залежності річної
моделі та створено блок оцінки потенційного ВВП на квартальній
основі;
- удосконалення модельного апарату прогнозування та аналізу
заходів політики, побудованого на базі таблиць «витрати-випуск»,
зокрема, створено додатковий блок оцінки впливу (на зміну
зайнятості та обсягу основних фондів) в рамках технічної
допомоги за підтримки проекту «Консультаційний фонд
впровадження реформ» (GIZ);
- розроблення короткострокової моделі прогнозування ВВП на
основі випереджаючих індикаторів в рамках технічної допомоги за
підтримки проекту «Консультаційний фонд впровадження
реформ» (GIZ).
Виконано
В рамках Програми ЄС із реформування державного управління та
фінансів Світовому банку передані методики прогнозування по
окремих податках, а також оновлені динамічні ряди показників, які
використовуються для прогнозування по основних податках.
Фахівці Управління прогнозування доходів бюджету, в рамках
зазначеної програми, пройшли перший етап навчання та тренінги
із прогнозування доходів за допомогою програмного забезпечення
Eviews
Виконано у IV кварталі
08.12.2017 Мінекономрозвитку за сприяння Програми розвитку
ООН в Україні проведено консенсус-семінар з питань оцінки та
аналізу економічного і соціального розвитку Донецької та
Луганської областей, а також впливу розвитку цих двох областей
на макроекономічні показники в цілому.
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Держстат
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10. Впровадження
середньострокової
бюджетної
декларації як
інструменту
поєднання
стратегічних
пріоритетів держави
з можливостями
державного
бюджету

1) запровадження
процедури визначення
пріоритетів політики на
середньострокову
перспективу та
відповідного розподілу
ресурсу в рамках
діяльності Кабінету
Міністрів України
(стратегічної ради)
3) розроблення змін до
Бюджетного кодексу
України щодо
впровадження
середньострокового
бюджетного планування,
зокрема щодо змісту
бюджетної декларації,
повноважень та
відповідальності
головних розпорядників
бюджетних коштів у
бюджетному процесі
3) розроблення
програмного
забезпечення для
здійснення
середньострокового
бюджетного планування

у місячний
строк після
прийняття
Закону
України “Про
державне
стратегічне
планування”

Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
Мінекономроз
витку
Мінфін
Мін’юст

внесено зміни до Регламенту
Кабінету Міністрів України

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Мін’юст
Мінекономроз
витку

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до Бюджетного кодексу
України

Виконується
18.12.2017 законопроект про внесення змін до Бюджетного
кодексу України направлено на розгляд до Кабінету Міністрів
України (лист від 18.12.2017 №04330-04-3/35628). 18 січня 2018
року законопроект було розглянуто та схвалено на засіданні
Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової
політики,
розвитку
паливно-енергетичного
комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після
проведення узгоджувальної наради законопроект буде подано для
розгляду на найближче засідання КМУ.

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Казначейство
ДФС

затверджено технічне
завдання на розроблення
програмного забезпечення

Виконується
Вимоги до програмного забезпечення для здійснення
середньострокового бюджетного планування розроблені у складі
ТЗ на модернізацію АІС "Держбюджет", вимоги можуть бути
уточнені
за результатами впровадження в експлуатацію у
поточному році.

11. Створення
надійних
середньострокових
рамок для
планування
бюджету

6
Крім того, в рамках обговорення макроекономічного прогнозу та
проекту інфляційного звіту Національного банку України за
участю фахівців Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінагрополітики
проводилися консультації з питань прогнозування основних
макроекономічних показників.
Виконується
Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про
державне стратегічне планування" та
погоджено із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
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IV квартал
2017 р.

4
Мінфін
Мін’юст
Мінекономроз
витку

5

12. Посилення ролі
головних
розпорядників
бюджетних коштів
у бюджетному
процесі

1) розроблення
пропозицій щодо
оптимізації кількості
головних розпорядників
бюджетних коштів

у системі центральних
органів виконавчої влади до
головних розпорядників
бюджетних коштів
відносяться лише
міністерства та центральні
органи виконавчої влади із
спеціальним статусом
схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект про внесення
змін до Бюджетного кодексу
України

13. Затвердження
оновленого
календарного
плану-графіка
підготовки
державного
бюджету

визначення строків для
окремих стадій
бюджетного процесу з
метою узгодження
середньострокового
бюджетного планування
та однорічного бюджету

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Мін’юст
Мінекономроз
витку

14. Підвищення
рівня бюджетної
дисципліни шляхом
запровадження
фіскальних правил

1) аналіз та визначення
найбільш прийнятних до
запровадження
фіскальних правил
(наприклад, рівень
дефіциту, державні
гарантії та інші)

II квартал
2018 р.

Мінфін
Мін’юст
Мінекономроз
витку

підготовлено пропозиції
щодо встановлення
фіскальних правил

2) закріплення на
законодавчому рівні
фіскальних правил

IV квартал
2018 р.

Мінфін
Мін’юст
Мінекономроз
витку

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект про

6
Виконується
Листом від 22.12.2017 № 04110-04-3/36267 направлено інформацію
до Кабінету Міністрів України щодо:
зменшення кількості
головних розпорядників у законі про
державний бюджет на 2018 рік;
подальшої оптимізації кількості головних розпорядників.
Виконується
Розроблено законопроект про внесення змін до Бюджетного
кодексу, який містить положення щодо нових строків для окремих
стадій
бюджетного
процесу
з
метою
запровадження
середньострокового
бюджетного
планування.
Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України
направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України (лист від
18.12.2017 №04330-04-3/35628).
18 січня 2018 року законопроект було розглянуто та схвалено на
засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та
правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після
проведення узгоджувальної наради законопроект буде подано для
розгляду на найближче засідання КМУ.
Виконано
Положення щодо фіскальних правил включено до положень
проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України».
Законопроект направлено на розгляд до Кабінету Міністрів
України (лист від 18.12.2017 №04330-04-3/35628). 18 січня 2018
року законопроект було розглянуто та схвалено на засіданні
Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової
політики,
розвитку
паливно-енергетичного
комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після
проведення узгоджувальної наради законопроект буде подано для
розгляду на найближче засідання КМУ.
Виконується
Положення щодо фіскальних правил включено до положень
проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України».
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встановлення фіскальних
правил

15. Посилення
відповідальності
суб’єктів
законодавчої
ініціативи та
суб’єктів
нормотворення за
проведення оцінки
впливу на бюджет
проектів
законодавчих та
інших нормативноправових актів, що
розробляються
(розглядаються)
Кабінетом Міністрів
України

1) посилення
моніторингу якості
оцінки впливу прийняття
проектів законів та
нормативно-правових
актів на бюджет

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
центральні
органи
виконавчої
влади

всі проекти законів та
нормативно-правових актів
проходять оцінку впливу на
бюджет відповідно до
затвердженої методики

6
Законопроект направлено на розгляд до Кабінету Міністрів
України (лист від 18.12.2017 №04330-04-3/35628). 18 січня 2018
року законопроект було розглянуто та схвалено на засіданні
Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової
політики,
розвитку
паливно-енергетичного
комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після
проведення узгоджувальної наради законопроект буде подано для
розгляду на найближче засідання КМУ.
Виконується
З метою встановлення єдиних методологічних вимог до
проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці
проекту акта Кабінету Міністрів та законопроекту, що вноситься у
порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на
розгляд Верховної Ради України, наказом Міністерства фінансів
України від 21.03.2008 № 428, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 11.04.2008 за № 297/14988,
затверджено
Методику проведення фінансово-економічних розрахунків при
підготовці проекту акта Кабінету Міністрів та законопроекту, що
вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів
України (далі – Методика).
На виконання заходу 1 завдання 15 розділу I плану заходів з
реалізації
Стратегії
реформування
системи
управління
державними фінансами на 2017 – 2020 роки окремим дорученням
державного секретаря Міністерства фінансів України від
12.09.2017 №15010-06/86 керівникам самостійних структурних
підрозділів Міністерства фінансів доручено при підготовці
висновків до проектів актів, що пропонуються до розгляду на
засіданнях Уряду зазначати інформацію щодо проведення
головним розробником фінансово-економічних розрахунків
відповідно до Методики.
За результатами проведеного моніторингу здійснення оцінки
впливу прийняття проектів законів та нормативно-правових актів
на бюджет встановлено, що головні розробники проектів актів не
дотримуються вимог Методики (жодного нормативного акту не
було подано відповідно до Методики за підсумком IV кварталу
2017 року), більше того, трапляються випадки, коли на засідання
Уряду вносяться проекти актів без фінансово-економічних
розрахунків.
Міністерством фінансів України з метою удосконалення Методики

16
1

2

3

4

5

2) визначення порядку
здійснення повноважень
Міністра фінансів під час
розгляду на засіданнях
Кабінету Міністрів
України проектів законів
та нормативно-правових
актів у випадку
порушення вимог до
оцінки впливу таких
актів на бюджет або за
відсутності відповідних
компенсаційних
механізмів для
збалансування
видаткової та дохідної
частин бюджету

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України

внесено зміни до Регламенту
Кабінету Міністрів України
щодо визначення порядку
здійснення повноважень
Міністра фінансів

6
опрацьовано зміни до бюджетного законодавства України та
розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 21 березня 2008 року №428»,
який 18.12.2017 розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
для обговорення.
Виконується
Термін перенесено на 01.02.2018. Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України", який листом Мінфіну від 10.01.2018
№ 13040-09-5/739 направлений до Міністерства юстиції України
для проведення правової експертизи.

17
1

2
3) посилення ролі
експертного висновку
Кабінету Міністрів
України щодо впливу
законопроекту на
показники бюджету та
його відповідність
законам, що регулюють
бюджетні відносини

3
IV квартал
2017 р.

4
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
центральні
органи
виконавчої
влади

5
розроблено пропозиції щодо
внесення змін до
нормативно-правових актів
забезпечено опублікування
експертних висновків
Кабінету Міністрів України
до законопроектів,
ініційованих народними
депутатами України

6
Виконується
Наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Бондаренка В. В. від 9 листопада 2017 р. № 189 затверджено
міжвідомчу робочу групу для забезпечення виконання окремих
завдань плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017—2020 роки, до складу
якої включено представників Секретаріату Кабінету Міністрів
України, офісу реформ, Секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, Міністерства фінансів України. За
результатами роботи зазначеної групи підготовлено доручення
Прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 28 грудня 2017 р.
№52438/1/1-17, яким доручено Міністрам, іншим керівникам
центральних органів виконавчої влади під час підготовки проекту
експертного висновку по суті законопроекту, ініційованого
суб’єктами права законодавчої ініціативи та надісланого Кабінету
Міністрів Верховною Радою, обов’язково зазначати надану
Мінфіном оцінку впливу законопроекту на показники бюджету та
його відповідність законам, що регулюють бюджетні відносини.
Крім того доручено Мінфіну, Мін'юсту та Мінекономрозвитку
забезпечити проведення узгоджувальних процедур щодо проекту
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
Регламенту Кабінету Міністрів України та подати його в
установленому порядку на розгляд Уряду. Зазначеним проектом
пропонується доповнити Регламент нормою, яка передбачатиме,
що експертний висновок Кабінету Міністрів по суті
законопроекту, надісланого Верховною Радою, має містити оцінку
впливу законопроекту на показники бюджету і відповідність
законам, якими регулюються бюджетні відносини, а також
доповнення Регламенту нормою, що передбачає обов'язкове
розміщення експертного висновку Кабінету Міністрів по суті
законопроекту на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України.
На виконання пункту 3 доручення Прем’єр-міністра України В.
Гройсмана від 28.12.2017 № 52438/1/1-17 Міністерством фінансів
надіслано на погодження до Мінекономрозвитку відповідний
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Регламенту Кабінету Міністрів України» листом від 04.01.2018
№ 15020-06-5/299.
Станом на 18.01.2018 отримано пропозиції Мінекономрозвитку та
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5
готується направлення
Міністерства юстиції.

6
відповідного

пакету

документів

до

18. Покращення
міжвідомчої
координації в
управлінні
фіскальними
ризиками

покращення обміну
інформацією та
міжвідомчої координації
щодо фіскальних
ризиків, передусім
пов’язаних з об’єктами
державної власності, та
уточнення обов’язків
усіх заінтересованих
органів щодо підготовки
та надання відповідної
інформації

III квартал
2017 р.

Мінфін
Мінекономроз
витку
Фонд
державного
майна
центральні
органи
виконавчої
влади

внесено зміни до відповідних
нормативно-правових актів

Виконано
У Міністерстві фінансів була створена міжвідомча робоча група з
питань методології оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з
діяльністю суб’єктів господарювання, до складу якої включено
представників зацікавлених міністерств. Діяльність робочої групи
була спрямована на покращення обміну інформацією та
міжвідомчої
координації
щодо
фіскальних
ризиків.
Також Міністерством фінансів були підготовлені зміни до
Стратегії
підвищення
ефективності
діяльності
суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 662,
що були прийняті Урядом, якими встановлені норми щодо
можливості отримання Мінфіном від органів управління
інформації стосовно фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання державного сектору економіки для визначення
впливу фіскальних ризиків, пов'язаних з їх діяльністю, на
показники
Державного
бюджету
України.
В рамках вказаної співпраці здійснювалась міжвідомча
координація щодо фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю
суб’єктів господарювання.
У ІІІ кварталі 2017 року з метою оцінки фіскальних ризиків
Мінфіном разом з експертами місії МВФ проводилися робочі
зустрічі з органами управління, суб'єктами господарювання на
яких обговорювали, зокрема, питання щодо покращення обміну
інформацією та міжвідомчої координації стосовно управління
фіскальними ризиками.
Листом від 26.09.2017 № 24010-10-3/25885 Міністерство фінансів
доповідало
Кабінету Міністрів України щодо виконання
зазначеного пункту.

19. Посилення
захисних механізмів
під час надання
державних гарантій

1) внесення змін до
Бюджетного кодексу
України щодо:
обмеження на видачу
нових гарантій

IV квартал
2017 р.

Мінфін

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до статті 17 Бюджетного

Виконується
Положення щодо захисних механізмів під час надання державних
гарантій включено до положень проекту Закону України «Про
внесення
змін
до
Бюджетного
кодексу
України».
Законопроект направлено на розгляд до Кабінету Міністрів
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22. Створення умов
для зниження
частки державного
боргу, номінованого
в іноземній валюті,
шляхом розвитку
ринку облігацій
внутрішньої
державної позики,
номінованих у

(наприклад, 5 відсотків
обсягу доходів
загального фонду
державного бюджету);
обмеження гарантованої
суми зобов’язання
(наприклад, до 100
відсотків зобов’язання з
повернення основної
суми кредиту або 80
відсотків зобов’язання з
повернення основної
суми та обслуговування
кредиту);
визначення
відповідальності
центральних органів
виконавчої влади щодо
моніторингу ризиків, що
випливають з державних
гарантій;
встановлення вимог до
оцінки ризиків та
розкриття інформації про
державні гарантії
розроблення плану
заходів з розвитку
первинного ринку
державних цінних
паперів, що
забезпечуватиме:
побудову кривої
дохідності, яка
слугуватиме орієнтиром
для визначення

3

4

5
кодексу України щодо
надання державних гарантій

III квартал
2017 р.

Мінфін
НКЦПФР (за
згодою)
Національний
банк (за
згодою)

наявні актуальні цінові
орієнтири за результатами
розміщень облігацій
внутрішньої державної
позики, номінованих у
гривнях, строком від трьох
місяців до п’яти років

6
України (лист від 18.12.2017 №04330-04-3/35628). 18 січня 2018
року законопроект було розглянуто та схвалено на засіданні
Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової
політики,
розвитку
паливно-енергетичного
комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після
проведення узгоджувальної наради законопроект буде подано для
розгляду на найближче засідання КМУ.

Виконано
Затведжено План заходів з розвитку первинного ринку державних
цінних паперів наказом Мінфіну від 28.12.2017 №1168 та
надіслано листом на КМУ від 29.12.2017 №12020-03-3/37080.
Також надсилались листи щодо перенесення терміну виконання на
29.12.2017:
- від 29.09.2017 №12020-03-3/26349
- від 31.10.2017 №12020-03-3/29603
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національній валюті

дохідності решти
інструментів;
підвищення ліквідності
облігацій внутрішньої
державної позики,
зокрема, шляхом
розвитку інституту
первинних дилерів
6) забезпечення
функціонування
підрозділу з управління
ліквідністю та розвиток
ефективної
спроможності
прогнозувати рух коштів

24. Удосконалення
механізму
прогнозування руху
коштів

26. Покращення
координації між
процесами
управління
ліквідністю та
управління боргом

інтеграція функцій з
управління ліквідністю
та управління боргом для
кращого узгодження
стратегій випуску
боргових інструментів та
інвестування вільних
залишків коштів

5

3

4

IV квартал
2017 р.

Мінфін

підвищено аналітичну
спроможність підрозділу з
управління ліквідністю
Мінфіну
проведено навчання

Виконується
В Мінфіні створено підрозділ з управління ліквідністю із
залученням міжнародної експертної допомоги з метою
забезпечення спроможності прогнозування руху коштів.

IV квартал
2017 р.

Мінфін

узгоджено плани випуску
короткострокових боргових
інструментів з прогнозами
руху коштів на єдиному
казначейському рахунку та
валютних рахунках уряду

Частково виконано
Випуск боргових інструментів відбувається відповідно до
затвердженого графіка розміщень ОВДП на відповідний квартал,
який публікується на офіційному сайті Міністерства фінансів
України.
Ведеться робота із забезпечення прогнозування руху коштів.

II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики
1. Законодавче
1) розроблення проекту
IV квартал
Мінекономроз схвалено Кабінетом
визначення нової
Закону України “Про
2017 р.
витку
Міністрів України та подано
сучасної чіткої
державне стратегічне
Секретаріат
до Верховної Ради України
системи документів планування”, що
Кабінету
проект Закону України “Про
державного
визначатиме:
Міністрів
державне стратегічне
стратегічного
систему документів
України
планування”
планування
державного
інші
стратегічного
міністерства
планування;
центральні
вимоги щодо
органи

6

Виконується
Мінекономрозвитку розроблено проекти законів України «Про
державне стратегічне планування» і «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» і листом від 26.12.2017 № 303303/48500-03 направлено їх до Мін’юсту для отримання
юридичного висновку.
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2. Запровадження
розроблення
середньострокових
стратегічних планів
міністерств як
основного
інструменту для
узгодження
стратегічного та
бюджетного
планування

цілевизначення,
цілепокладання та
взаємозв’язку між
такими документами;
основні вимоги до
документів,
повноваження та
відповідальність
учасників стратегічного
планування;
правовий статус, порядок
утворення і
повноваження
стратегічної ради
1) внесення змін до
бюджетного
законодавства та
законодавства щодо
діяльності Уряду та
урядових інституцій
щодо:
встановлення чітких
вимог до розроблення
середньострокових
стратегічних планів для
міністерств та
центральних органів
виконавчої влади із
спеціальним статусом;
визначення на
законодавчому рівні ролі
таких планів в процесі
стратегічного
планування та
бюджетному процесі;
визначення повноважень,
відповідальності та
процедурних питань
щодо розроблення,

3

4
виконавчої
влади

5

6

IV квартал
2017 р.

Мінекономроз
витку
Мінфін
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до Бюджетного кодексу
України та Законів України
“Про Кабінет Міністрів
України” та “Про центральні
органи виконавчої влади”
щодо середньострокових
стратегічних планів,
узгоджених із змінами до
Бюджетного кодексу
України стосовно
запровадження
середньострокового
бюджетного планування

Виконується
Мінекономрозвитку розроблено проекти законів України «Про
державне стратегічне планування» і «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України».
Згідно із статтею 11 проекту Закону України «Про державне
стратегічне планування» середньостроковий стратегічний план
(далі – план) діяльності центрального органу виконавчої влади
обов’язково має місію, цілі, завдання, заходи та показники
виконання завдань План, зокрема:
- складається на п’ять років і переглядається щорічно, а за
підсумками трьох років – з продовженням строку на наступні три
роки;
- розробляється і переглядається центральним органом виконавчої
влади
та
затверджується
керівником
цього
органу;
- в частині бюджетного фінансування приводиться у відповідність
з показниками Державного бюджету України у місячний строк
після опублікування закону про Державний бюджет України.
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3. Запровадження
обов’язкової оцінки
вартості реалізації
нових стратегічних
документів

2
узгодження,
затвердження,
моніторингу та оцінки
виконання (досягнення
цілей) стратегічних
планів і звітування про
результати
1) розроблення та
впровадження загальних
підходів до оцінки
вартості реалізації
документів державного
стратегічного
планування та
покладення
відповідальності за
проведення такої оцінки
відповідно до
затверджених підходів на
розробників, а за
перевірку дотримання
встановлених до оцінки
вимог - на Секретаріат
Кабінету Міністрів
України
2) посилення
інституційної і кадрової
спроможності для
проведення оцінки
вартості реалізації
документів державного
стратегічного
планування в усіх
міністерствах і
центральних органах
виконавчої влади

3

4

5

6
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Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
Мінекономроз
витку
Мінфін
центральні
органи
виконавчої
влади

проекти документів
державного стратегічного
планування містять оцінку
вартості реалізації відповідно
до нових вимог

Виконується
Проведено аналіз існуючої системи документів стратегічного
планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу та
підготовлено пропозиції щодо удосконалення системи документів
стратегічного планування та процедури їх підготовки.

постійно

Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
НАДС
центральні
органи
виконавчої
влади

проводяться навчання щодо
оцінки вартості реалізації
документів державного
стратегічного планування,
здійснюється постійна
методологічна підтримка
відсоток співробітників, що
пройшли навчання

Виконання завдання розпочнеться після розроблення та
впровадження загальних підходів до оцінки вартості реалізації
документів державного стратегічного планування, що передбачено
заходом 1 цього завдання.
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1
4. Посилення
інституційної
спроможності для
здійснення
стратегічного
планування

2
1) утворення стратегічної
ради, яка
забезпечуватиме
дотримання балансу
інтересів,
взаємоузгодження
політичних документів і
документів державного
стратегічного
планування,
розглядатиме та
надаватиме рекомендації
Уряду щодо прийняття
(коригування,
скасування) документів
державного
стратегічного
планування, готуватиме
висновки за
стратегічними
документами аналізу
політики та новими
стратегічними
ініціативами
2) забезпечення
існування дієздатної
вертикалі структурних
підрозділів із
стратегічного
планування

3
у тримісячний
строк після
прийняття
Закону
України “Про
державне
стратегічне
планування”

4
Мінекономроз
витку
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
Мінфін

II квартал
2018 р.

Міністр
Кабінету
Міністрів
України
vіністри
керівники
центральних
органів
виконавчої
влади

5
утворено стратегічну раду

існує дієздатна вертикаль
структурних підрозділів із
стратегічного планування,
включаючи Секретаріат
Кабінету Міністрів України,
міністерства та центральні
органи виконавчої влади із
спеціальним статусом

6
Виконується
Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про
державне
стратегічне
планування",
та
погоджено
із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Виконується
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.17
№ 644 «Деякі питання упорядкування структури Секретаріату
Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади» у 10 міністерствах
утворено директорати стратегічного планування та європейської
інтеграції – для виконання завдань, пов'язаних із стратегічним
плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із
забезпечення формування державної політики у сферах
компетенції міністерства, та затверджено Типове положення про
зазначений Директорат.
Також відповідно до зазначеної постанови у структурі
Секретаріату Кабінету Міністрів утворено Директорат координації
державних політик та стратегічного планування.
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1

2
3) посилення кадрової
спроможності персоналу
щодо стратегічного
планування, аналізу
політики, підготовки
аналітичних документів

3
постійно

4
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
НАДС
центральні
органи
виконавчої
влади

5
проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання, здійснюється
постійна методологічна
підтримка

5. Підвищення
відповідальності
головних
розпорядників
бюджетних коштів
за результати
діяльності у
відповідних сферах
та результативність
бюджетних програм

запровадження
обов’язкової участі
головних розпорядників
коштів на етапі
звітування про
виконання державного
бюджету за попередній
рік та розгляду проекту
бюджетної декларації на
плановий та два наступні
періоди, включаючи
представлення своїх
стратегічних цілей та
звітування щодо їх
досягнення

IV квартал
2017 р.

Мінфін
головні
розпорядники
бюджетних
коштів
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України

забезпечено представлення
міністрами цілей своєї
діяльності під час розгляду
Бюджетної декларації на
2018-2020 роки Верховною
Радою України
схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до законодавчих актів
щодо звітування головних
розпорядників бюджетних
коштів (керівників) перед
Верховною Радою України

6. Запровадження
комплексної оцінки
ефективності та
доцільності
видатків для
забезпечення
економії та
вивільнення
ресурсів для нових
пріоритетів

2) проведення з
міжнародними
організаціями
секторальної оцінки
ефективності та
доцільності видатків з
метою виявлення
неефективних або
неактуальних видатків та
підвищення ефективності
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міністерства
Мінфін

проведено секторальну
оцінку ефективності та
доцільності видатків на базі
п’яти пілотних міністерств

6
Виконується постійно
На даний час Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
реалізується тренінгова програма підвищення кваліфікації фахівців
з питань реформ, в рамках якої, зокрема, передбачено навчання з
питань формування політики, стратегічного планування та
управління змінами.

Виконується
1) Положення щодо звітування головними розпорядними про їх
стратегічні цілі та результати діяльності у Верховній Раді під час
розгляду Бюджетної декларації включено до законопроекту про
внесення змін до Бюджетного кодексу та змін до Регламенту
Верховної Ради України.
Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України
направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України (лист від
18.12.2017 №04330-04-3/35628). 18 січня 2018 року законопроект
було розглянуто та схвалено на засіданні Урядового комітету з
питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку
паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та
правоохоронної діяльності. Після проведення узгоджувальної
наради законопроект буде подано для розгляду на найближче
засідання КМУ.
2) Законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради
України направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України
(лист від 18.12.2017 № 04120-04-3/35629).
Виконується
1) Відповідно до доручення Прем’єр-Міністра України
від
05.10.2017 № 33922/1/1-17 міністерствам доручено надати
пропозиції щодо участі у горизонтальній та секторальній оцінках.
2) Мінфіном надано Кабінету Міністрів України узагальнену
інформацію щодо участі міністерств у огляді видатків (лист від
24.10.2017 № 04120-04-3/28776).
3) Мінфіном розроблено та направлено на розгляд до Кабінету
Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про проведення огляду видатків бюджету в окремих
сферах» (лист від 18.12.2017 № 04120-04-3/35579).
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2

3

4

5

1) перегляд розподілу
повноважень між
центральними органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування за
принципом
субсидіарності

III квартал
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Мінрегіон
центральні
органи
виконавчої
влади
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

схвалено Кабінетом
Міністрів України та подано
до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення
змін до відповідних
законодавчих актів

2) забезпечення
проведення на постійній
основі консультацій між
центральними органами
виконавчої влади та
всеукраїнськими
асоціаціями органів
місцевого
самоврядування щодо
завдань бюджетноподаткової політики,
делегованих
повноважень, їх
фінансового
забезпечення у короткота середньостроковій
перспективі
2) удосконалення
системи інвентаризації
майна та майнових прав

постійно

центральні
органи
виконавчої
влади
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

відбуваються регулярні
консультації

Виконується постійно
Мінфіном
проводилися
консультації
з
всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самоврядування під час
доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік».

IV квартал
2017 р.

ДФС
Мінфін
центральні
органи

внесено зміни до
нормативно-правових актів
щодо налагодження обміну
інформацією між органами

Виконується
На виконання п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу
України в частині передачі органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно відомостей, необхідних для розрахунку та

секторальних політик

9. Чітке
розмежування
повноважень між
органами державної
влади та органами
місцевого
самоврядування

10. Збільшення
власних фінансових
ресурсів органів
місцевого

6
4) 12.01.2018 проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах»
підтримано (з доопрацюванням) на Урядову комітеті з питань
економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливноенергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та
правоохоронної діяльності.
Пропозиції щодо внесення змін до відповідних законопроектів від
Мінрегіону на розгляд Мінфіну не надходили.
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самоврядування

11. Удосконалення
фінансового
забезпечення
видаткових
повноважень, які
передаються
державою на
виконання
місцевому
самоврядуванню

3) перегляд формул
розподілу, а також
порядків та умов надання
медичної та освітньої
субвенцій

IV квартал
2017 р.

4
виконавчої
влади
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

МОЗ
МОН
Мінфін
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

5
місцевого самоврядування та
ДФС за результатами
проведеної інвентаризації
майна та майнових прав

внесено зміни до
нормативно-правових актів
для забезпечення переходу
від утримання мережі
установ до закупівлі послуг
із поетапною оптимізацією
мереж у відповідних
секторах

6
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».
Виконано частково
Формула розподілу освітньої субвенції затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088. Зміни до
Порядку надання освітньої субвенції затверджені на засіданні
Уряду 11.01.2018.
МОЗ: 19 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято
Закон України № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» (далі – Закон) який
визначає державні фінансові гарантії надання необхідних
пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг)
та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів
Державного бюджету України за програмою медичних гарантій. У
межах програми державних гарантій медичного обслуговування
населення (програми медичних гарантій) держава гарантує
громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно
проживають на території України, та особам, яких визнано
біженцями або особами, які потребують додаткового захисту,
повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України
необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з
наданням: екстреної медичної допомоги, первинної медичної
допомоги,
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги,
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної
медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги
дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами.
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1

2

4
Мінфін

3) оптимізація типових
переліків бюджетних
програм місцевих
бюджетів та
удосконалення системи
результативних
показників, зокрема
шляхом запровадження
гендерно орієнтованого
підходу

III квартал
2017 р.

МОН
МОЗ

внесено зміни до відповідних
нормативно-правових актів

5) посилення
інституційної
спроможності органів
місцевого
самоврядування з питань
середньострокового
бюджетного планування,
аналізу бюджетної та
податкової політики і
оцінки результативності
бюджетних програм

постійно

НАДС
Мінфін
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання, забезпечується
постійна методологічна
підтримка

5) поетапний перехід на
взаємовідносини
державного бюджету з
усіма місцевими
бюджетами
12. Запровадження
середньострокового
бюджетного
планування та
удосконалення
програмноцільового методу на
місцевому рівні

5

3
після
завершення
процесу
об’єднання
територіальни
х громад

Мінсоцполітики
Мінкультури
Мінмолодьспорт

збільшено кількість місцевих
бюджетів, що мають
взаємовідносини з
державним бюджетом

6
Виконується
У Державному бюджеті на 2018 рік взаємовідносини з державним
бюджетом встановлено для 665 бюджетів об’єднаних
територіальних громад.
Їх кількість збільшилась на 299 бюджетів об’єднаних
територіальних громад, у яких відбулись перші місцеві вибори у
2017 році.
МОЗ: Оскільки згідно з пунктом 18 Прикінцевих і перехідних
положень Бюджетного кодексу України починаючи з 2017 року на
рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним
бюджетом, у бюджетному процесі застосовується програмноцільовий метод, який є методом управління бюджетними коштами
для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів
бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання
бюджетних
коштів
на всіх стадіях бюджетного процесу,
вважаємо, що питання удосконалення системи результативних
показників для чіткого відображення рівня
досягнення
стратегічних цілей та задоволення потреб отримувачів державних
послуг, у тому числі шляхом запровадження гендерно
орієнтованого підходу, має вирішуватися на рівні місцевих
бюджетів.
Виконується постійно
Відповідно до пункту 4 статті тридцять сьомої Бюджетного
кодексу України НАДС листом від 21 вересня 2017 року №
7906/32-17 направило змінені форми бюджетного запиту до
проекту державного бюджету на 2018 рік за КПКВК 6121020, де
передбачено підвищення кваліфікації за тренінговими програмами
державних службовців з питань управління фінансами.
Також листами від 15 січня 2017 року №12/70/22-18 та №13/70/2218 НАДС в межах повноважень рекомендувало Національній
академії державного управління при Президентові України та її
регіональним інститутам державного управління, обласним та
регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування включити
до професійних програм, програм короткострокових семінарів,
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4
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13. Збільшення
спроможності
органів місцевого
самоврядування у
сфері управління
боргом

2) посилення
інституційної
спроможності органів
місцевого
самоврядування з питань
оцінки
кредитоспроможності
громад, процедур
надання та моніторингу
місцевих гарантій,
методів управління
ризиками та боргом

постійно

НАДС
Мінфін
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн
я (за згодою)

проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання, забезпечується
постійна методологічна
підтримка

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
Держаудитслу
жба
Рахункова
палата (за
згодою)
всеукраїнські
асоціації
органів
місцевого
самоврядуванн

внесено зміни до
нормативно-правових актів з
питань організації та порядку
здійснення моніторингу,
нагляду та контролю
виконання місцевих
бюджетів

6
тренінгів з підвищення кваліфікації державних службовців,
працівників органів місцевого самоврядування модулі/теми з
питань: середньострокового бюджетного планування, аналізу
бюджетної та податкової політики і оцінки результативності
бюджетних програм.
Виконується постійно
Відповідно до пункту 4 статті тридцять сьомої Бюджетного
кодексу України НАДС листом від 21 вересня 2017 року
№7906/32-17 направило змінені форми бюджетного запиту до
проекту державного бюджету на 2018 рік за КПКВК 6121020, де
передбачено підвищення кваліфікації за тренінговими програмами
державних службовців з питань управління фінансами.
Також листами від 15 січня 2017 року №12/70/22-18 та №13/70/2218 НАДС в межах повноважень рекомендувало Національній
академії державного управління при Президентові України та її
регіональним інститутам державного управління, обласним та
регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування включити
до професійних програм, програм короткострокових семінарів,
тренінгів з підвищення кваліфікації державних службовців,
працівників органів місцевого самоврядування модулі/теми з
питань: оцінки кредитоспроможності громад, процедур надання та
моніторингу місцевих гарантій, методів управління ризиками та
боргом.
Виконується
Держаудитслужба розробила проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2007 р. № 698»
та погодила із
заінтересованими органами. Проект постанови буде направлено в
установленому порядку Кабінету Міністрів України до кінця січня
2018 року.
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бюджетів органами
державного фінансового
контролю та
незалежними зовнішніми
аудиторами
III. Забезпечення ефективного виконання бюджету
1. Здійснення
актуалізація плану
IV квартал
заходів,
заходів щодо
2017 р.
визначених Стратегі реалізації Стратегії
єю реформування
реформування системи
системи публічних
публічних закупівель
закупівель
(“дорожньої карти”)
3. Уніфікація
підходів для оцінки
та відбору
пропозицій щодо
фінансування
інвестиційних
проектів

4
я (за згодою)

5

6

Мінекономроз
витку
Антимонополь
ний комітет

оновлено план заходів щодо
реалізації Стратегії
реформування системи
публічних закупівель
(“дорожньої карти”)

Виконано
Мінекономрозвитку проаналізовано стан виконання плану заходів
щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних
закупівель («дорожньої карти») (затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175). На даний час
зазначений план актуалізації не потребує.
Виконано
Мінекономрозвитку розроблена та 13 грудня 2017 року Урядом
затверджена постанова Кабінету Міністрів України № 997 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2012 року № 684 «Про
затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної
ефективності
проектних
(інвестиційних)
пропозицій
та
інвестиційних проектів», якою запроваджено єдині процедури
ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів, які потребують
державних інвестицій.
Виконано
Мінекономрозвитку розробило Методичні рекомендації щодо
підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного
проекту, які затверджені наказом від 22.12.2017 № 1856.

1) застосування єдиних
процедур ухвалення
рішень щодо
інвестиційних проектів,
які потребують
державних інвестицій

IV квартал
2017 р.

Мінекономроз
витку
Мінфін
інші
міністерства

внесено зміни до
нормативно-правових актів

2) розроблення
методичних
рекомендацій з
підготовки та оцінки
державного
інвестиційного проекту з
урахуванням його
масштабності (вартості)
та/або залежно від мети
(отримання прибутку
та/або досягнення
соціального ефекту)

IV квартал
2017 р.

Мінекономроз
витку
Мінфін
Мінінфраструк
тури
Міненергову
гілля
МОЗ

затверджено доопрацьовані
методологічні рекомендації
щодо підготовки державних
інвестиційних проектів,
включаючи економічну
оцінку
затверджено інструкції з
оцінки інвестиційних
проектів для двох найбільш
важливих інфраструктурних
секторів
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4. Удосконалення
організаційних
аспектів та
підвищення
прозорості
реалізації проектів

6.
Інституціоналізація
управління
проектами

2
5) забезпечення розвитку
спроможності галузевих
міністерств здійснювати
аналіз витрат і вигід,
достовірні оцінки
капітальних (та
поточних) витрат на
розроблення та
реалізацію державних
інвестиційних 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

1) розвиток компетенції
та навичок у сфері
управління проектами та
формування постійних
груп кваліфікованих
фахівців для управління
реалізацією державних
інвестиційних проектів

5

3
постійно

4
Мінекономроз
витку
Мінфін
інші
міністерства

постійно

Мінекономрозвитку
головні
розпорядники
бюджетних
коштів

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 державного
інвестиційного плану та
досягнуті результати

Виконується постійно
Мінекономрозвитку
підготовлено
перелік
державних
інвестиційних проектів (далі – Перелік), що фінансуватимуться у
2018-2020 роках за рахунок коштів державного бюджету (підстава
– протоколи Міжвідомчої комісії з питань державних
інвестиційних проектів від 22.06.2017 та від 11.07.2017). Перелік
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.
За даними Мінрегіону, інформація розміщується на офіційному
веб-сайті Мінрегіону в розділі «Державний фонд регіонального
розвитку» та на платформі http://dfrr.minregion.gov.ua

постійно

НАДС
Мінекономрозвитку
інші
міністерства

проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання
утворено постійні групи
фахівців для реалізації
великомасштабних проектів

Виконується постійно
НАДС: Відповідно до пункту 4 статті тридцять сьомої Бюджетного
кодексу України НАДС листом від 21 вересня 2017 року
№7906/32-17 направило змінені форми бюджетного запиту до
проекту державного бюджету на 2018 рік за КПКВК 6121020, де
передбачено підвищення кваліфікації за тренінговими програмами
державних службовців з питань управління фінансами.
Також листами від 15 січня 2017 року №12/70/22-18 та №13/70/2218 НАДС в межах повноважень рекомендувало Національній
академії державного управління при Президентові України та її
регіональним інститутам державного управління, обласним та
регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації

проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання, здійснюється
постійна методологічна
підтримка

6
Виконується постійно
Мінекономрозвитку на постійній основі надає міністерствам,
іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади
методологічну допомогу з питань розроблення державних
інвестиційних проектів та проведення економічної оцінки,
результати якої відображаються в державному інвестиційному
проекті.
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7. Актуалізація
стратегії
реформування
бухгалтерського
обліку у
державному секторі

1) аналіз результатів
реалізації Стратегії
модернізації системи
бухгалтерського обліку в
державному секторі на
2007-2015
роки і Стратегії розвитку
системи управління
державними
фінансами на 2013-2017
роки
2) оновлення Стратегії
модернізації системи
реформування
бухгалтерського обліку у
державному секторі та
визначення подальших
кроків щодо переходу на
ведення бухгалтерського
обліку за методом
нарахувань для операцій
з виконання бюджетів

II квартал
2017 р.

Мінфін
Казначейство

підготовлено аналітичний
звіт

IV квартал
2017 р.

Мінфін
Казначейство

затверджено оновлену
Стратегію модернізації
системи реформування
бухгалтерського обліку у
державному секторі

6
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування включити
до професійних програм, програм короткострокових семінарів,
тренінгів з підвищення кваліфікації державних службовців,
працівників органів місцевого самоврядування модулі/теми з
питань управління проектами з подальшою організацією
відповідного навчання.
Виконується
Міністерством фінансів України спільно з Світовим банком в
рамках Програми ЄС "Реформування державного управління та
фінансів" (EURoPAF) із залученням представників центральних
органів виконавчої влади проведені заходи з оцінки поточного
стану та перебігу реформування бухгалтерського обліку в
державному секторі в Україні, які включені до аналітичного звіту
виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку
в державному секторі на 2007-2015 роки.
Виконується
За результатами участі Міністерства фінансів України у заходах
Програми бухгалтерського обліку та звітності в державному
секторі (PULSAR), започаткованій Світовим банком спільно з
урядами Австрії та Швейцарії
в рамках Програми ЄС
"Реформування державного управління та фінансів" (EURoPAF) з
метою надання підтримки у розвитку систем бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в державному секторі в країнахбенефіціарах (Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і
Герцеговина, Хорватія, Грузія, Македонія, Косово, Молдова,
Чорногорія, Сербія та Україна), розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Змін до Стратегії
модернізації системи реформування бухгалтерського обліку у
державному секторі", який готується до затвердження в
установленому законодавством порядку.
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3
постійно

4
Мінфін
Казначейство

IV квартал
2018 р.

Мінфін

5
забезпечено переклад
міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку в
державному секторі IPSAS
забезпечено актуальність
затверджених національних
положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в
державному секторі та їх
відповідність IPSAS
проведено навчання

6
Виконується постійно
Міністерством фінансів України наказом від 15.11.2017 № 943
затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи».

Виконується
У 2017 році вжито заходів для підвищення інституційної
спроможності
центрального
підрозділу
гармонізації
(Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового
контролю Мінфіну), зокрема, шляхом укомплектування вакантних
посад (станом на 01.01.2018 укомплектовано 14 із 17 посад) та
підвищення кваліфікації працівників Департаменту.
Так, в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо
співробітництва між Міністерством фінансів України та
Міністерством фінансів Королівства Нідерланди та Програми
двостороннього співробітництва проведено 2 навчання («тренінги
для тренерів») для працівників Департаменту гармонізації
державного
внутрішнього
фінансового
контролю.
Також, у листопаді 2017 року представники Департаменту взяли
участь у засіданні міжнародного круглого столу з питань
фінансового управління і контролю, на якому обговорено роль
міністерств фінансів та кроки, які можуть бути вжиті щодо
стимулювання розвитку та посилення фінансового управління та
контролю в державних органах.
З метою вивчення найкращої практики та обміну досвідом у сфері
державного внутрішнього фінансового контролю представники
Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового
контролю брали участь в інших навчальних заходах і робочих
зустрічах з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього
контролю, які організовуються за підтримки міжнародних
організацій (навчання з внутрішнього аудиту за міжнародними
професійними стандартами, яке проводилось за підтримки
компанії HOCK Training; літні курси з управління державними
фінансами у м. Гаага за підтримки Національної академії фінансів
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аудиту
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1) аналіз стану розвитку
та функціональної
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IV квартал
2017 р.

4

Мінфін
центральні
органи
виконавчої
влади

5

розроблено пропозиції щодо
підвищення ефективності
внутрішнього аудиту

6
та економіки Мінфіну Королівства Нідерландів; міжнародний
семінар (конференція) внутрішніх аудиторів оборонних відомств,
який було організовано за підтримки Міністерства оборони
Великої Британії тощо).
Крім того, з метою підвищення інституційної спроможності
центрального підрозділу гармонізації в рамках співробітництва з
Національною Академією фінансів та економіки Мінфіну
Королівства Нідерланди проводяться регулярні робочі зустрічі з
нідерландськими експертами та надається постійна підтримка в
частині удосконалення методології внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту, проведення навчальних заходів, пілотних
проектів тощо.
Виконано
У 2017 році спільно з нідерландськими експертами проведено
оцінку (огляд) загального стану розвитку та функціональної
спроможності підрозділів внутрішнього аудиту в Україні.
Зокрема, проведено електронне опитування керівників підрозділів
внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, обласних та Київської міської державних
адміністрацій (лист Мінфіну від 20.06.2017 № 33020-07-05/16407).
Визначено установи для проведення детальних інтерв’ю та,
відповідно,
проведено
детальні
опитування
(інтерв’ю)
керівників/заступників керівників, які координують роботу
підрозділів внутрішнього аудиту, а також керівників і працівників
підрозділів внутрішнього аудиту, керівників структурних
підрозділів фінансування та бухгалтерського обліку, окремих
структурних підрозділів та установ, які були об’єктами
внутрішнього аудиту, у 15-ти державних органах (Міністерстві
охорони здоров’я, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі,
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Державній
фіскальній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій,
Державному агентстві з питань кіно, Державній службі
фінансового моніторингу, Державній архітектурно-будівельній
інспекції, Державній службі геології та надр, Державному
агентстві водних ресурсів, Пенсійному фонді, Вінницькій,
Дніпропетровській, Львівській обласних та Київській міській
державних адміністраціях).
За результатами проведеної оцінки (огляду) загального стану
розвитку функції внутрішнього аудиту спільно з нідерландськими
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постійно
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Мінфін
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влади

проводяться навчання із
зазначенням відсотка
співробітників, що пройшли
навчання

6
експертами підготовлено відповідні пропозиції та проект звіту.
Інформацію буде надано Кабінету Міністрів України з
урахуванням вимог підпункту 2 пункту 4 наказу Міністерства
фінансів України від 13.07.2017 № 627, зареєстрованого в
Мін’юсті 15.09.2017 за № 1136/31004.
Виконується
Задля ефективної організації навчань і підвищення фахового рівня
працівників підрозділів внутрішнього аудиту Департаментом
гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю
Мінфіну опрацьовано дані міністерств, інших центральних органів
виконавчої
влади,
обласних
та
Київської
міської
держадміністрацій, визначено потребу у проходженні навчальних
курсів (за різними рівнями кваліфікації) з питань внутрішнього
контролю та внутрішнього аудиту працівниками зазначених
органів. З урахуванням цього визначено теми навчальних курсів
(тренінгів), які проведено у 2017 році, та заплановано теми
навчальних курсів (тренінгів) на 2018 рік.
Відповідна інформація також буде використана при розробці
програм підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів.
Виконується
З метою надання практичної допомоги та підвищення фахового
рівня працівників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, обласних та
Київської міської державних адміністрацій, протягом 2017 року
спільно з нідерландськими експертами проведено 7 навчальних
заходів (тренінгів, «круглих столів») з питань державного
внутрішнього фінансового контролю, зокрема:
- «круглий стіл» з питань розвитку державного внутрішнього
фінансового контролю за участю 74 керівників підрозділів
внутрішнього аудиту;
- два базових двотижневих тренінги з внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту, участь у яких взяли 100 внутрішніх
аудиторів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій;
- два тренінги з питань внутрішнього аудиту (другого рівня), в
яких взяли участь 40 внутрішніх аудиторів;
- тренінг з фінансового аудиту для 20 працівників підрозділів
внутрішнього аудиту;
- тренінг з ІТ аудиту, в якому взяли участь 20 працівників
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затверджено програми
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6
підрозділів внутрішнього аудиту.
З метою підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів
здійснюється консультативна та роз'яснювальна робота шляхом
направлення інформаційних та роз'яснювальних листів з питань
внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю (у 2017 році
направлено 30 листів).
Також, у 2017 році на офіційному веб-сайті Мінфіну створено
окремий розділ з питань державного внутрішнього фінансового
контролю, в якому розміщено нормативні акти, методичні
посібники у цій сфері, роз’яснення Мінфіну із зазначених питань, а
також інформацію та матеріали проведених навчальних заходів.
Виконується
Держаудитслужба працює над розробленням програми розвитку
діючих та запровадження нових напрямів (видів та форм) аудиту в
Держаудитслужбі та їх стандартизації.
Держаудитслужба розробила проекти постанов Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 2004 р. № 1017»; «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. №
698»;
«Про затвердження Порядку проведення Державною
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними
органами державного фінансового аудиту інвестиційних
проектів»; «Про затвердження Порядку проведення Державною
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними
органами
державного
фінансового
аудиту
державних
(регіональних) цільових програм»; «Про затвердження Порядку
проведення
Державною
аудиторською
службою,
її
міжрегіональними
територіальними
органами
державного
фінансового аудиту використання коштів і грантів Європейського
Союзу»
та
погодила
із
заінтересованими
органами.
Зазначені проекти постанов буде направлено в установленому
порядку Кабінету Міністрів України.
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6
Виконується постійно
Для підвищення кваліфікації та рівня знань Держаудитслужба
розробила Програму постійного
професійного розвитку
працівників Держаудитслужби, яка затверджена наказом
Держаудитслужби від 22 червня 2017 року
№ 142.
У межах її реалізації у звітному періоді розроблено типову
(примірну) Програму тематичного триденного семінару для
працівників Держаудитслужби «Вдосконалення механізмів
реалізації державних фінансових аудитів в контексті виконання
Стратегії реформування системи управління державними
фінансами». За цією типовою програмою протягом жовтня –
грудня 2017 року на базі ліцензованих навчальних закладів
відбулись заходи з підвищення кваліфікації працівників
центрального апарату Держаудитслужби та її міжрегіональних
територіальних органів.
Крім того, 07 вересня 2017 року проведено перший захід у межах
реалізації програми постійного професійного розвитку працівників
Державної аудиторської служби України – короткотерміновий
(одноденний) тренінг для працівників центрального апарату та
Північного офісу Держаудитслужби.
У межах тренінгу охоплено два навчальні модулі, передбачені
блоком «В» програми ППР, а саме: «Система бухгалтерського
обліку» та «Система внутрішнього контролю».
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IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами
1. Розроблення
1) розроблення та
IV квартал
Мінфін
опубліковано “Бюджет для
“Бюджету для
затвердження структури
2017 р.
Казначейство
громадян”, що містить
громадян”
“Бюджету для громадян”,
макроекономічні показники,
змісту та процедури його
на яких базується бюджет,
складення і
презентацію дохідної та
опублікування
видаткової частин бюджету у
зрозумілій для громадян
формі, політичні рішення, які
мали найбільший вплив на
бюджет, дані про державні
органи, бюджетні видатки
яких змінилися найбільшим
чином
встановлено зворотній
зв’язок з громадянами через
офіційний веб-сайт Мінфіну
щодо змісту “Бюджету для
громадян”
3. Розроблення
розроблення та
III квартал
Мінфін
затверджено стратегічний
стратегічного плану схвалення стратегічного
2017 р.
Казначейство
план розвитку ІТ-систем для
розвитку ІТ-систем
плану розвитку ІТДФС
підтримки реформи
для підтримки
систем для підтримки
Мінекономроз- державних фінансів з
реформи державних реформи державних
витку
переліком завдань, строків їх
фінансів
фінансів, включаючи такі
Держаудитвиконання та відповідальних
компоненти,
служба
виконавців
як: централізація функції
розроблення, закупівлі,
впровадження та
інтеграції ІТ-систем для
планування та виконання
бюджету, оцінки та
моніторингу фіскальних
ризиків, бухгалтерського
обліку, внутрішнього
аудиту, прогнозування
ліквідності, а також
розроблення і
впровадження

6
Частково виконано
На офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України
опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на
2018 рік" та презентацію "Державний бюджет України на 2018 рік"
у зрозумілій для громадян формі.

Виконується
Мінфіном було ініційовано створення Міжвідомчої робочої групи
із розроблення стратегічного плану розвитку ІТ-систем для
підтримки реформи державних фінансів за участі Державної
казначейської служби, Державної фіскальної служби, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі та Державної аудиторської
служби із залученням міжнародних експертів (лист Мінфіну від
29.12.2017 № 20030-07-10/37091).
З метою аналізу поточного стану ІТ систем, в рамках
впровадження гранту Світового банку № TF 0А5324 «Проект
зміцнення управління державними фінансами» здійснені заходи із
підготовки до проведення ІТ-аудиту у трьох відомствах –
Міністерстві фінансів, Державній казначейській службі та
Державній фіскальній службі. Зокрема, розроблено технічне
завдання, проведено тендер та відібрано консалтингову компанію з
найкращою кваліфікацією. Роботи з ІТ-аудиту планується
розпочати наприкінці лютого 2018р. Звіт за результатами ІТаудиту стане основою для розроблення стратегічного плану
розвитку відповідних ІТ-систем.
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інтерфейсів взаємодії із
системами; адмініструва
ння податків, митниці,
публічних закупівель та
управління державними
інвестиціями; розроблен
ня інтегрованої
інформаційної системи
для супроводження на
всіх рівнях процесу
підготовки та
моніторингу виконання
бюджету; створення
інтегрованої бази даних
Мінекономрозвитку
(електронна система
закупівель), Мінфіну
(єдиний веб-портал
використання публічних
коштів) та
Казначейства; покращен
ня обміну інформацією
між Мінфіном, ДФС та
Казначейством; автомати
зація процесів
адміністрування податків
відповідно до визначених
Урядом пріоритетів
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