ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ
ФІНАНСАМИ У 2017-2020 РОКАХ

СТАН ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ
*попередні дані станом на 31.12.2020
Стан реалізації Стратегії
Заходи

ВИКОНАНО

75 %

Починаючи з 2017 року виконано 121
захід, в тому числі 20 таких, що
виконуються постійно (мають термін
виконання щороку, щокварталу і т. д.)
Ще 41 захід в процесі виконання.

Індикатори

ДОСЯГНУТО

70 %

За попередніми даними, досягнуто
18* індикаторів із 26**.
* ряд показників розраховано виходячи з
очікуваних даних. Остаточні дані будуть
доступні не раніше лютого-березня поточного
року.

** не враховано 7 індикаторів, які неможливо
визначити через зміну методології або
відсутність даних.
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I. Дотримання загальної бюджетно-податкової
дисципліни у середньостроковій перспективі
ОСНОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ

ПОДАТКОВА СИСТЕМА (ТА МИТНА СПРАВА):
- Затверджено концептуальні напрями реформування податкових та митних органів, забезпечено запуск ДПС та Держмитслужби, прийнято всі
необхідні нормативно-правові акти для їх діяльності у форматі єдиних юридичних осіб;
- Запроваджено відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, запущено СМКОР;
- Розширено перелік онлайн послуг в Електронному кабінеті, запроваджено єдину звітність з ЄСВ та ПДФО, а також безкоштовні ПРРО;
- Імплементовано основні положення плану дій BEPS, ратифіковано FATCA;
- Створено єдиний рахунок для сплати митних платежів;
- Урегулювано усі необхідні формальності для запуску програми АЕО, розпочався пілотний проект з тестування роботи NCTS.
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ:
- Удосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного прогнозування по доходам;
- Узгоджено строки підготовки та перегляду макроекономічного прогнозу з бюджетним циклом у контексті середньострокового
бюджетного планування.
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ:
- Запроваджено середньострокове бюджетне планування;
- Змінами до Бюджетного кодексу посилено ролі головних розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- Запроваджено нові бюджетні правила.
УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ:
- Впроваджено оцінку фіскальних ризиків, зокрема щороку проводиться оцінка фіскальних ризиків проекту державного бюджету;
- Створено реєстр фіскальних ризиків;
- Запроваджено нові правила щодо надання державних гарантій.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ:
- Затверджена та впроваджується Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019 – 2022 роки;
- Значно покращились кредитні рейтинги України;
- Створено законодавчі підстави для створення Боргового агентства України.
- У 2020 році Міжнародне видання GlobalMarkets нагородило Україну в номінації «Найкращий офіс з управління державним боргом в
Центральній та Східній Європі».
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ:
- Схвалено Концепцію з управління ліквідністю на 2020-2023 роки.

3

II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів
на рівні формування державної політики
ОСНОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ:
- Внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України в частині підготовки програмних та концептуальних документів;
- Плани діяльності ЦОВВ на середньострокову перспективу розробляються в т. ч. відповідно до вимог оновленого Бюджетного кодексу
України.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД:
- Започатковано та впроваджено в постійну практику огляди витрат державного бюджету;
- Оновлено вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ:
- Запроваджено дворівневу модель міжбюджетних відносин - становлено взаємовідносини державного бюджету з 1438 бюджетами
сільських, селищних та міських територіальних громад;
- Розмежовано сфери відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання загальноосвітніх, професійно-технічних та
інших навчальних закладів та закладів охорони здоров’я;
- Прийнято низку законодавчих актів, спрямованих на розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих
бюджетів.
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III. Забезпечення ефективного виконання
бюджету
ОСНОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ

СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
- Внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі», що сприяють удосконаленню закупівельного процесу та створенню передумов для
розвитку конкурентного середовища в сфері публічних закупівель;
- Проведена робота в напрямку інтеграції електронної системи закупівель (ЕСЗ) з іншими реєстрами, що значно полегшує проведення тендерів,
удосконалено саму ЕСЗ, впроваджено он-лайн моніторинг процедур закупівель Держаудитслужбою та її територіальними органами;
- У 2019 році Україну обрано головуючою країною у Робочій програмі зі збору та звітності статистичних даних СОТ (Work Programme on collection
and reporting of statistical data);
- Розширено коло вищих навчальних закладів, які займаються викладанням дисциплін/освітніх програм з публічних закупівель.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ:
- Затверджено єдині процедури ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів, які потребують державних інвестицій, та методичні рекомендації
щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту;
- Впроваджено систему моніторингу державних інвестиційних проектів для виявлення проектів з високим ризиком невиконання;
- У складі Мінекономіки утворено та забезпечено функціонування Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку,
забезпечено відбір проектів для фінансування з державного бюджету на основі повної інформації про майбутні витрати на їх реалізацію на 3 роки.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ:
- Схвалено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року;
- Проведено ряд заходів з метою навчання фахівців суб'єктів державного сектору щодо практичного застосування повного пакету національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БОДС.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ:
- Створено та забезпечено функціонування у Мінфіні центрального підрозділу гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю;
- Прийняті зміни до Бюджетного кодексу та схвалені рішення Уряду, що сприяють наближенню внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
до міжнародних стандартів, зокрема, встановлено основні принципи внутрішнього контролю на основі моделі COSO.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ:
- Затверджено програми розвитку діючих та запроваджено нові напрями аудиту в Держаудитслужбі та їх стандартизації;
- Прийняті рішення щодо поновлення структури міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, яка забезпечить здійснення
державного фінансового контролю на державному та місцевому рівні;
- Впроваджено заходи з реформування відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного
фінансового контролю до 2020 року.
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ):
- Розроблено та затверджено Стратегію розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки.
- Затверджено Методичні рекомендації щодо проведення фінансового аудиту, які базуються на положеннях Міжнародної організації вищих органів
фінансового контролю.
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IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності
в управлінні державними фінансами
ОСНОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ:
- Створено та запущено в експлуатацію Єдиний веб-портал використання публічних коштів (spending.gov.ua), що відображає всі
транзакції, здійснені за рахунок бюджетних коштів;
- Впроваджено в експлуатацію «Державний веб-портал бюджету для громадян» (openbudget.gov.ua), який представляє дані з виконання
Державного та місцевих бюджетів у доступній формі;
- Запроваджено аналітичний інструмент для бюджетних показників BOOST;
- Опубліковано «дешборди» про функціонування закладів освіти;
- Забезпечено публічний доступ через вебпортал до даних реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ:
- За підтримки Світового банку проведено ІТ-аудит інформаційних систем органів СУДФ;
- Схвалено Концепцію ІТ-централізації в системі управління державними фінансами;
- Проведено роботу щодо удосконалення інформаційно-технологічних систем в органах СУДФ.
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