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ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ



МІНФІН 2021
ДЕРЖБЮДЖЕТ-2021

доходів загального 
фонду держбюджету 
за 2021 рік у порівнянні
з 2020 

зросли видатки за 2021 рік 
проти 2020 року 

приріст склав 15,7%

до 1490,3 
млрд грн  

23,5%приріст   

Фактичний дефіцит 
бюджету у 2021 році 

Збільшено планові видатки 
загального фонду завдяки 
перевиконанню планових 
надходжень 

на 94,3

3,8% ВВП  

млрд 
грн  

Профінансовано всі пріоритетні видатки, вчасно та в повному обсязі



МІНФІН 2021
Бюджетна декларація 
2022-2024

Запровадження 
середньострокового 
бюджетного 
планування



МІНФІН 2021
Пріоритети Бюджету-2022
Інвестиції в людину, країну, майбутнє

Зниження 
дефіциту

до 3,5% 
ВВП 

Зростання 
зарплат лікарів

Черги ветеранів 
АТО забезпечені 
житлом

Мінімальна 
стипендія

Більше на 
цифровізацію

в 2,4 раза100%

2 000 грн

+8,3
Інфраструктура

млрд
грн

Стипендія 
відмінників

2 910 грн
Підготовка до 
Всеукраїнського 
перепису 
населення 

+35%
Зростання 
видатків на 
інклюзивну 
освіту

Сектор 
безпеки та 
оборони

6% ВВП

в 1,6 раза

Охорона здоров’я, освіта, інфраструктура, цифровізація, безпека та оборона



МІНФІН 2021
ДОВІРА МІЖНАРОДНИХ 
ПАРТНЕРІВ

Успішний перегляд Програми МВФ «Стенд-бай»:

700
млн дол. США  

600 млн євро  

Залучено довгострокових пільгових кредитів 
для розвитку економіки

1,2

продовження 
програми 

до червня 2022 

можливість 
отримання 

ще 2,2 млрд дол. США

Другий транш макрофінансової допомоги ЄС

млрд євро та 1,1 млрд дол. США

300 млн євро  
Позики на політику розвитку від МБРР



МІНФІН 2021
ЕФЕКТИВНА БОРГОВА ПОЛІТИКА

до 43,6%

Вперше розміщено 
довгострокові єврооблігації 
на Лондонській фондовій 
біржі з дохідністю 6,875%

1,75 
млрд дол. США  

до 49,1%

Зниження державного боргу 
по відношенню до ВВП (третій 
квартал 2021 року)

Зниження державного 
та гарантованого 
державою боргу України 
до ВВП (третій квартал 
2021 року)

Україна отримала премію 
GlobalCapital Bond Awards 
2021 та зайняла друге 
місце в категорії 
«Найбільш вражаючий 
емітент 
з регіону СНД 
та колишніх членів СНД»

Збільшено частку боргу 
у національній валюті 

до 40%



МІНФІН 2021
ЕФЕКТИВНА БОРГОВА ПОЛІТИКА

Державні гарантії 
на портфельній основі у 
2021 році

Міжнародне рейтингове 
агентство Fitch покращило 
рейтинговий прогноз 
України зі стабільного 
на позитивний

8,1 млрд грн   

Затверджено Стратегію 
управління державним 
боргом на 2022-2024 роки

Випущено перші «зелені 
єврооблігації» (Green 
and Sustainability-linked 
bonds) під державну 
гарантію

825 млндол.США



114,3 тис.
ФОПів

МІНФІН 2021
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

підвищення ефективності 
використання природних 
ресурсів

які використовують РРО/ 

ПРРО. + 35% з минулого 
року

Законопроект 
5600   про внесення змін до 

Конвенцій про уникнення 
подвійного оподаткування 
з Нідерландами та ОАЕ

Підписано протоколи:

про внесення змін до 
Конвенцій про уникнення 
подвійного оподаткування 
з Катаром та Данією

Запуск одноразового 
добровільного 
декларування

Ратифіковано Протоколи:

формування прозорого 
конкурентного середовища

Протидія «скруткам» 

Задекларовано активів на 
більше ніж 1 млрд грн. 
(станом на 24 грудня)



Покращено 
адміністрування 
і забезпечено дієвий 
контроль за повнотою 
здійснення розрахунків 
з боку ДПС 

надходження 
до бюджету від ДПС у 2021 
році перевищують планові 
показники, або на 2,8%. 
Це на 84,6млрд грн більше 
аніж у 2020 році.

Підвищення ефективності 
справляння рентних 
платежів з видобування 
корисних копалин 
та акцизного податку

Успішна протидія 
«скруткам» 
та неповерненню 
валютної виручки

МІНФІН 2021
РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАТКОВОЇ

на 17,8 млрд грн



МІНФІН 2021
РЕФОРМА МИТНИЦІ

Початок роботи 
у форматі 
Держмитслужби 
як єдиної юридичної 
особи

Завершено тестування 
посадових осіб митних 
органів з питань 
кваліфікації та 
благонадійності

Запроваджено в 
Україні програму 
авторизованого 
економічного 
оператора (АЕО)

Запроваджено в Україні 
національну електронну 
транзитну систему 
(перехідний етап до 
впровадження NCTS)



МІНФІН 2021
ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ 
ТА БІЗНЕСУ

За програмою “Доступні 
кредити 5-7-9%” (станом 
на 28 грудня): 
на загальну суму 
62 млрд грн

Отримали виплату 8 тис грн 
у рамках підтримки під час 
обмежувальних заходів 
пов’язаних з COVID-19

350 тис. осіб  

23515 
кредитні договори   

На реалізацію програми у 
Держбюджеті України на 
2021 рік передбачено кошти  
в обсязі 8,0 млрд грн 
та 3,0 млрд у Держбюджеті 
України на 2022 рік

За державною програмою 
“Доступна іпотека 
7%”(станом на 30 грудня): 
на загальну суму 
1,145 млрд грн

1320 
іпотечні договори

Запроваджено Державну програму “Доступний фінансовий лізинг 
5-7-9%” для ММСП

Своєчасно 
оновити дані



Зниження частки 
непрацюючих кредитів 
(NPL) з початку року

на 7,1 відсоткових 
пунктів до 50,3%   Прибуток держбанків за 

січень-жовтень 2021 року, 
що на 16,5% більше 
аніж за аналогічний 
період минулого року

29,4 млрд грн

МІНФІН 2021
РЕФОРМУВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖБАНКІВ

Затверджено основні напрямки діяльності 
держбанків та схвалено стратегії розвитку



На розвиток пасажирських 
перевезень (100 нових 
пасажирських вагонів і 2 
пасажирські маршрути)

4 млрд грн

МІНФІН 2021
ФІНАНСУВАННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

Закладено на реконструкцію, 
будівництво, та утримання  доріг

158,3 млрд грн

На розвиток авіаційної 
інфраструктури

3,1 млрд грн



МІНФІН 2021
ПРОТИДІЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Забезпечено повну 
потребу у вакцинах, 
наявність вакцин 
різних виробників 
та можливість їх 
вибору для населення

Медичні заклади 
забезпечено 
киснем

В рамках програми 
медичних гарантій 
на оплату послуг 
з надання медичної 
допомоги хворим 
з COVID-19 

22,8 млрд грн

На боротьбу
з COVID 

45,6
млрд грн



МІНФІН 2021
ЗАРПЛАТИ, СУБСИДІЇ, ПЕНСІЇ

Профінансовано 
виплату субсидій ЖКГ

47,3 млрд грн 

Доплати 400 грн 
пенсіонерам віком 75+

984
тисячі пенсіонерів

Середньорічна 
мінімальна заробітна 
плата зросла на 25,5% 
у порівнянні 
з 2020 роком

6500 грн 
мінімальна зарплата

Доплати до пенсії 
у розмірі 2 тис грн 
особам, звільненим 
з військової служби 

432
тисячі осіб


