
Розроблено та прийнято закон про Державний 
бюджет України на 2021 рік. 

Державний бюджет є реалістичним бюджетом 
можливостей для розвитку

Ключові параметри бюджету узгоджені з МВФ 

млрд
грн80,9

млрд
грн100,6
млрд
грн23,8

млрд
грн1 052,7

+3%

Загальний 
обсяг 
фонду

млрд
грн79,1 Виділено коштів відповідно 

до прийнятих Урядом
рішень

млрд
грн51,0 Використано

на 22.12.20

млрд
грн

млрд
грн

116,36 62,9
млрд грн
Профінансовано 
станом на 21.12.2020 

Державного 
дорожнього фонду

20,2
Запозичення під 
державні гарантії

млрд
грн4,66

МФО

млрд
грн28,6

Загального фонду 
державного бюджету

З них кошти

В т.ч.

Створено фонд з мінімізації наслідків COVІD-19 

 

14 грудня Уряд збільшив Фонд боротьби з COVID-19
на 6 млрд грн за рахунок економії видатків державного 
бюджету, а 23 грудня виділив 1,3 млрд грн для закупівлі 
вакцин проти коронавірусу 

За рахунок коштів Фонду також виділено 8,3 млрд грн на 
надання підтримки бізнесу та працівникам, які найбільше 
постраждали від запровадження карантинних обмежень

Спрямовано на підтримку сфери 
охорони здоров’я із загального 
фонду державного бюджету станом 
на 22.12.2020   

З Фонду боротьби
з COVID-19

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

Незважаючи на значні ненадходження до держбюджету
на початку 2020 року (у січні-квітні – 39,5 млрд грн), 
забезпечено виконання його річних показників по доходах 

Це дозволило вчасно фінансувати видатки державного 
бюджету на медицину, освіту, соціальне забезпечення, 
оборону і безпеку, інфраструктурні проєкти та інші 
пріоритетні напрями 

При цьому Державною податковою службою річні планові 
показники були вже виконані за підсумками 11 місяців

Надійшло до 
державного бюджету 
станом на 24.12.2020 

до 
плану +5,4% до факту 

минулого 
року

Або та

Забезпечено запровадження дворівневої моделі 
міжбюджетних відносин з 2021 року

Встановлено взаємовідносини державного 
бюджету з 1438 бюджетами сільських, селищних 
та міських територіальних громад

Всі місцеві бюджети отримали однакові дохідні 
джерела та видаткові повноваження

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ



млрд
грн68

12.06.20 – міжнародним рейтинговим 
агентством Moody’s до рівня «B3» з «Caa1»

03.09.20 – міжнародним рейтинговим 
агентством R&I до «В+» з «В»  

B3
B+

57 406

51,4 млрд 
грн

0,6 млн
дол. США

Отримано заявок на участь
у Програмі 

Загальна сума заявок

млрд
грн15,9

6 864
Підписано кредитних 
договорів

Сума договорів

з них

з них

Залучено рекордний обсяг коштів 
на аукціонах з розміщення ОВДП
15 грудня

Отримано кошти від додаткового 
розміщення єврооблігацій за 
найнижчою за всю історію 
розміщення дохідністю – 6,2%
18 грудня

Започатковано та розширено універсальний та дієвий механізм 
кредитування мікро- та малого бізнесу – державна програма 
«Доступні кредити 5-7-9»

Станом на 21.12.2020

Впроваджено новий механізм підтримки МСП – державні 
гарантії на портфельній основі задля спрощення доступу до 
фінансових ресурсів мікро-, малому та середньому бізнесу

Україна – єдина країна, рейтинг якої було підвищено під час 
пандемії COVID-19 та пов’язаної з нею світової економічної кризи

заробітної плати з 1 вересня, збережено співвідношення 
між розмірами посадового окладу працівника I тарифного 
розряду ЄТС та МЗП 

Медикам забезпечено фінансування підвищених зарплат у 
зв’язку з боротьбою з COVID-19.

З метою підняття рівня доходів 
працюючого населення 
збільшено розмір мінімальної  

Кошти спрямовуватимуться на будівництво доріг, покращення 
транспортної інфраструктури та зв’язку, енергетичної безпеки, 
охорони здоров’я та соціального захисту

Залучено до бюджету кошти від міжнародних партнерів

Підписано 11 договорів з міжнародними фінансовими 
організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ та КfW) щодо 
залучення довгострокових пільгових кредитних 
ресурсів для розвитку

5 000 грн

млрд
дол. США3,5

млрд
євро1,75 млн

дол. США482+

млрд
дол. США2,1

млрд
грн5,5

Загальний 
обсяг

В межах спільної
з МВФ програми 
«Стенд-бай»

млрд
євро0,5 В межах четвертої програми 

макрофінансової допомоги 
ЄС

млрд
євро0,6 В межах нової «виняткової» 

програми макрофінансової 
допомоги ЄС

Додатково спрямовано на доплати 
працівникам з ліквідації наслідків 
хвороби з Фонду боротьби з COVID-19

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ



>4 тис. суб’єктів
господарювання

≈58 тис.
ПРРО

Урядом схвалено Оновлені засади стратегічного 
реформування державного банківського сектору, основні 
(стратегічні) напрями діяльності Ощадбанку, Укрексімбанку, 
Приватбанку на 2020-2024 рр., а також плани державних банків 
по скороченню рівня непрацюючих кредитів

скорочено обсяг 
непрацюючих кредитів 
(NPL)На

Обсяг прибутку 
державних банків
за 10 місяців 2020 року

Розроблено та прийнято всі необхідні нормативно-правові 
документи для переходу ДПС та Держмитслужби до 
функціонування у форматі єдиної юридичної особи

Урегулювано усі необхідні формальності для 
запуску програми авторизованого економічного 
оператора (АЕО) в Україні

Урядом прийнято ряд постанов для імплементації положень 
Конвенції про процедуру спільного транзиту до митного 
законодавства України, що дозволить з часом приєднатися до 
Нової Комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS)

З 16 листопада 2020 року розпочався І етап пілотного проєкту
з тестування роботи національної електронної транзитної 
системи

З 07.11.2020 запроваджено можливості подання перевізниками 
загальної декларації прибуття, як це передбачено Митним 
кодексом України та Митним кодексом ЄС

З травня запущено Пілотний проєкт з автоматичного 
оформлення – забезпечення можливості функціонування 
автоматизованого випуску товарів у відповідний митний 
режим без участі посадової особи митниці

У сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму Комітет MONEYVAL відзначив прогрес України – 
підвищено рейтинги з негативного («Частково відповідає») 
до позитивного рівня («Переважно відповідає») за двома 
ключовими напрямами: 

удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються 
злочину фінансування тероризму

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

З метою імплементації плану дій BEPS в Україні, зокрема в 
частині трансфертного ціноутворення, створено умови для 
отримання інформації  про транскордонні операції в розрізі 
країн для запобігання ухиленню від оподаткування

Забезпечено запровадження з 2021 року єдиного рахунку 
для сплати податків – системи, яка  

має суттєво спростити процедуру їх сплати

надасть можливість платникам податків безперешкодно 
управляти переплатами та помилково сплаченими коштами 
через свій електронний кабінет

млрд
грн25,2
млрд
грн55

З 1 серпня запроваджена можливість повноцінного 
функціонування безкоштовних програмних реєстраторів 
розрахункових операцій (ПРРО)

Передбачено новий формат подання звітності про нарахування 
ЄСВ та ПДФО

Вже 
використовують 
ПРРО

Зареєстровано
>100 млн

документів
Фіскалізовано

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ


