
В умовах глобальної кризи, спричиненої 
пандемією коронавірусу COVID-19, що призвело 
до збільшення дефіциту державного бюджету
у 2020 році більш ніж втричі, забезпечено 
фінансування державного бюджету і 
здійснення вчасно та у повному обсязі всіх 
платежів за борговими зобов’язаннями 
держави

З метою підняття рівня доходів працюючого 
населення збільшено розмір мінімальної заробітної 
плати з 1 вересня, збережено співвідношення між 
розмірами посадового окладу працівника
I тарифного розряду ЄТС та МЗП

Забезпечено безперебійне фінансування 
розвитку дорожнього господарства в рамках 
реалізації проєкту «Велике будівництво»

У межах цілей Середньострокової стратегії 
управління державним боргом на 2019 –2022 

роки здійснено активні операції з управління 
державним боргом, що направлені на 

зменшення ризиків, пов’язаних з державним 
боргом

На сьогодні весь обсяг 
коштів з Фонду відповідно 
до прийнятих рішень Уряду 
розподілено між головними 
розпорядниками коштів

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖБОРГОМ

млрд
грн

млрд
грн

млрд
грн

млрд
грн

246
млрд грн

127,3
млрд грн

66 млрд
дол. США2

млн
дол. США328,8

7,253%

5 000
19,4

Створено фонд із 
мінімізації наслідків 
COVІD-19 

Станом на 01.09.20 фактично використано із загального
фонду держбюджету

Обсяг видатків Державному бюджеті 
України на 2020 рік (зі змінами)

В порівнянні
з минулим 

роком

+ 46,7 млрд грн до 
нормативно 

встановленого 
мінімального 

порогу 
фінансування

в 5% ВВП

Забезпечено стабільне фінансування видатків на безпеку 
і оборону

Україна – єдина 
держава у світі, якій 
підвищили кредитний 
рейтинг під час 
пандемії

12.06.20 – міжнародним 
рейтинговим

агентством Moody’s
до рівня "B3"

з "Caa1"

03.09.20 – японським 
рейтинговим агентством 

Rating and Investment 
Information (R&I) до рівня 

"B+" з "B" 

24.07.2020 здійснено розміщення облігацій зовнішніх 
державних позик (далі – ОЗДП) з одночасним викупом 
ОЗДП 2015 року з погашенням у 2021 – 2022 роках на суму
872 млн дол. США

27.08.20 здійснено додатковий випуск ОЗДП із 
погашенням в 2020 році з метою викупу державних 
деривативів (ВВП-варантів)

під
Загальний обсяг Використано на 03.09.20

B3

129,3

68,96

млрд грн

грн

Передбачено спрямувати
у 2020 році 

Державний дорожній 
фонд

19,3
Запозичення під 
державні гарантії

млрд
грн4,7

МФО

млрд
грн35,89

Загальний фонд 
державного бюджету

млрд
грн0,5

Спеціальний фонд 
державного бюджету

З них

млрд
грн

млрд
грн

65,7

42

млрд грн
Профінансовано станом 
на 03.09.2020 

Державний дорожній 
фонд

12,3
Запозичення під 
державні гарантії

млрд
грн2,58

МФО

млрд
грн8,84

Загальний фонд 
державного бюджету

З них Рейтинг України було підвищено 

ОСНОВНІ 
ДОСЯГНЕННЯ



млрд
грн44

млрд
грн16,2

Ініційовано зміни до законодавства для 
запровадження інструменту державних гарантій 
на портфельній основі, що спрямовані на 
підтримку державою суб’єктів господарювання 
мікро-, малого та середнього підприємництва

Нова програма для України 09.06.2020 
підтримана Радою директорів МВФ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

$5
млрд

$2,1
млрд

Успішно завершено переговори з 
МВФ про започаткування для 
України нової Програми «Стенд 
бай»

Отриманий у червні перший транш 
спрямований на фінансування
держбюджету

Для підтримки бізнесу та мінімізації наслідків 
COVІD-19 розширено Фонд 5-7-9%

23.07.2020 укладено Меморандум про 
взаєморозуміння і Кредитну Угоду з ЄС, які були 
ратифіковані Верховною Радою України 25.08.2020

40 258

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

ДЕРЖАВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

Станом на 31.08.2020

Отримано заявок на участь у 
Програмі 

Прибуток банків державного 
сектору в І півріччі 2020 року

Загальна сума заявок

млрд
грн6,1

млрд
грн6,1

2 603
Підписано кредитних 
договорів

Сума договорів

з них

з них

скорочено обсяг 
непрацюючих 
кредитів (NPL)

Мінфіном у тісній співпраці з 
міжнародними експертами в рамках 
виконання зобов’язань перед МВФ 
розроблено Оновлені засади 
стратегічного реформування державного 
банківського сектору 

Оновлені засади схвалено Урядом 
на засіданні 02.09.2020

На

Здійснено необхідні кроки для прийняття 
ЄС остаточного рішення щодо надання 
Україні «виняткової» макрофінансової 
(кредитної) допомоги для подолання 
наслідків кризи, спричиненої пандемією 
COVID-19

€1,2
млрд

ОСНОВНІ 
ДОСЯГНЕННЯ

Ревізія та перевірка 
за квітень-липень 
2020 року 

Сума втрат фінансових
і матеріальних ресурсів 
від виявлених 
фінансових порушень

Сума упущених 
вигод/неотриманих доходів або 
непродуктивних/зайвих витрат 
через виявлені неефективні 
управлінські дії (рішення) або 
ризикові операції

Проведено моніторингів 
закупівель органами 
Держаудитслужби 
протягом з 01.04.20
по 26.08.20

відміни
торгів

розірвання 
договорів

Сума усунутих 
фінансових 
порушень

Оозпочато ревізії 
фінансово-
господарської 
діяльності 

Держмитслужби, ДПС та 
ДФС, їх 15 територіальних 
органів, АТ «НАК «Нафтогаз 
України», АТ «Укртрансгаз»

251

Державні 
фінансові 
аудити54

≈660
млн грн

>1,1 млрд 
грн

4,1
млрд грн

1,1
млрд грн

4,3
тис.

>147,6
млн грн

Одним із 
пріоритетних 
напрямів аудиту
є контроль 

за цільовим і ефективним 
використанням коштів Фонду 
боротьби з COVID-19, зокрема  
Держаудитслужбою 
проводиться ревізія 
діяльності МОЗу щодо 
використання виділеного 
ресурсу

Сума порушень 
законодавства 
в сфері 
закупівель

40,7
млрд грн
Сума порушень, попереджених шляхом 



Підвищення якості адміністрування митних 
платежів до Держбюджету

Врегулювано усі формальності для запуску 
інституту авторизованого економічного оператора 
(АЕО) в Україні

За три останні місяці 
відбувся «перелом» 
негативної тенденції 
з надходження 
митних платежів 

Вдалося вперше з 
початку року  
виконати плани по 
доходах митниці Розпочато відновлення та посилення 

управлінської вертикалі ДМС 

Регулярне 
засідання 
колегій

Як наслідок, у серпні 2020 року при падінні оподатковуваного 
імпорту на 7% (в доларовому еквіваленті до серпня 2019 року) 
державний бюджет в доларовому еквіваленті отримав митних 
платежів на 5% більше, ніж у серпні 2019 року (1,19 млрд дол. США 
та 1,13 млрд дол. США відповідно)

Серпень 2019 Серпень 2020

Початок року Квітень 2020

За рахунок покращення адміністрування митних платежів з квітня 
2020 року податкове навантаження на імпорт (в доларовому 
еквіваленті) зросло до 28%, порівняно із 25% на початку року, коли 
падіння економіки ще не було таким глибоким і падіння імпорту було 
мінімальним (січень-березень 2020 року: -4,7%)

Податкове 
навантаження на 
імпорт (в доларовому 
еквіваленті)

Митні платежі
(в доларовому 
еквіваленті)

Запущено експериментальний проєкт щодо оцінки 
кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів

100%

Щоденні звіти 
про виконану 
роботу

Нова структура 
центрального 
апарату ДМС
та митниць

Кадрові 
ротації

Удосконалення кримінально-правових норм, що 
стосуються злочину фінансування тероризму;

Посилення санкцій щодо фінансових установ та 
інших суб'єктів за недотримання законодавства 
про протидію відмиванню коштів і фінансуванню 
тероризму.

Рекомендації 5 «Злочин фінансування тероризму», 
внаслідок змін у Законі в частині боротьби із 
тероризмом та його фінансуванням

Рекомендації 35 «Санкції», за рахунок суттєвого 
збільшення відповідальності для підзвітних 
установ за порушення вимог законодавства
у сфері ПВК/ФТ, яка встановлюється Законом

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 
№ 665 «Деякі питання функціонування 
авторизованих економічних операторів» 
(затверджено форми документів та порядок 
врегулювання питань отримання авторизації АЕО 
підприємствами)

Митних 
декларацій 
оформлено
в автоматичному 
режимі

12 серпня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо 
запровадження процесу надання транзитних спрощень, що 
стане наступним етапом імплементації положень Конвенції 
про процедуру спільного транзиту до митного 
законодавства України та дозволить приєднатися до Нової 
Комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS)

У травні запущено пілотний проєкт з 
автоматичного митного оформлення експорту
(без участі митників) Підвищено рейтинги з негативного («Частково 

відповідає») до позитивного рівня («Переважно 
відповідає») відповідності щодо таких 
Рекомендацій FATF

Комітет MONEYVAL відзначає прогрес України за 
двома ключовими напрямами

підприємство залучено до Проєкут, серед яких: 

ТОВ «Сандора», ПрАТ «Чумак», ТОВ «Церсаніт Інвест», 
ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ПрАТ 
«Київський картонно-паперовий комбінат», ПрАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» та інші

51

>6,3

28%25%

Середній час 
оформлення 

≈10
Митних декларацій в 
середньому оформлюється 
щодня

МИТНА СФЕРА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ 
ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Триває робота над підготовкою Держмитслужби України до 
функціонування у форматі єдиної юридичної особи

Станом на 27.08.2020:

$1,13
млрд

$1,19
млрд

ОСНОВНІ 
ДОСЯГНЕННЯ

тис.
хв.

≈100



Четвертий місяць поспіль надходження від сплати 
податків за зборів перевищують планові показники

Досягнуто конкретних результатів боротьби з 
тіньовими схемами зі сплати ПДВ і фіктивного 
податкового кредиту

Попри падіння реального ВВП у ІІ кварталі поточного 
року на 11,4 % у червні податкова ефективність з ПДВ 
досягла найвищого свого показника за півтора роки

Створено нову оптимізовану структуру ДПС (менше 
підрозділів - більше ефективності), забезпечено 
керованість регіональних підрозділів ДПС

Триває робота над підготовкою ДПС 
до функціонування у форматі єдиної 
юридичної особи

З 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для 
програмного РРО буде доступний для 
повноцінного використання для всіх бажаючих
на безоплатний основі

ПОДАТКОВА СФЕРА

+16,7 млрд
грн

млрд грн

млрд грн

+3,6

млрд грн

44,2

18,4+6,4
травень 2020

1 травня 2020

1 вересня 2020

червень 2020

млрд грн
+5,6

липень 2020

млрд грн
+14

серпень 2020

Майже на 26 млрд грн 
скорочено невиконання 
планових показників 
доходів загального 
фонду держбюджету, 
яке накопичилось за 
перші чотири місяці 
року

Підписано Спільну декларацію про двостороннє 
співробітництво між Україною і Польщею у 
сфері обміну податковою інформацією, зокрема 
в частині адміністрування ПДВ, а також у сфері 
транскордонного економічного співробітництва

При зменшенні обсягів поставок товарів і послуг 
у травні–серпні 2020 року на 14,2% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року сплачено 
ПДВ на 8,1% більше аналогічного періоду 
минулого року

Розрахункових документів (чеків) 
передано до фіскального сервера ДПС 
для фіскалізації (реєстрації) під час 
здійснення розрахункових операцій 
цими суб’єктами господарювання 
засобами ПРРО 

Суб’єктів господарювання протягом місяця 
скористались безкоштовними програмними 
рішеннями від ДПС 

Зареєстровано програмних 
реєстраторів розрахункових 
операцій (ПРРО)

Юридичні 
особи

Фізичні особи - 
підприємці

Додаткових надходжень 
податку порівнянно
до минулого року

Квітень 2020 Червень 2020

400 

>12,6 

100
25% 75%

300

Юридичні 
особи

Фізичні особи - 
підприємці

31,9
25%

0,3
1%

32,2 

Травень-серпень 2019 Травень-серпень 2020

75,5
млрд грн

81,6
млрд грн

ОСНОВНІ 
ДОСЯГНЕННЯ

тис.

млн

тис. тис.


