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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

Міністерства фінансів України із забезпечення складання  

Бюджетної декларації на 2020–2022 роки та проекту Державного бюджету 

України на 2020 рік  

№ 

пор. 
Зміст заходів Термін виконання 

І етап: підготовка Бюджетної декларації на 2020–2022 роки 

1.  Підготовка інструктивного листа головним 

розпорядникам бюджетних коштів щодо надання 

інформації для формування Бюджетної декларації на 

2020–2022 роки з урахуванням нових політик (реформ) та 

розрахунком обсягів видатків для реалізації кожної 

політики 

До 22 січня 2019 року 

   

2.  Забезпечення отримання від головних розпорядників 

бюджетних коштів інформації для формування 

Бюджетної декларації на 2020–2022 роки 

До 11 лютого 2019 року 

   

3.  Опрацювання підготовлених Мінекономрозвитку 

спільно з Національним банком, іншими державними 

органами попереднього прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2020–2022 роки та 

доведення їх до структурних підрозділів Мінфіну 

До 1 березня  2019 року 

   

4.  Отримання від Національного банку орієнтовної 

інформації про розрахунок показників частини чистого 

прибутку 

До 1 березня 2019 року 

   

5.  Отримання від Вищої Ради правосуддя пріоритетних 

завдань фінансового забезпечення судової влади та її 

незалежності 

До 1 березня 2019 року 

   

6.  Отримання від Мінсоцполітики на 2020–2022 роки 

показників розміру: 

До 1 березня 2019 року 

 мінімальної заробітної плати, посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки; 

 

 прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення  

7.  Подання до Департаменту прогнозування доходів 

бюджету та методології бухгалтерського обліку 

попереднього прогнозу доходів державного і місцевих 

бюджетів на 2020–2022 роки (в розрізі фондів та джерел 

надходжень з обґрунтуванням) з очікуваними змінами у 

податковій політиці, врахованими при розробці прогнозу, 

а також оцінки очікуваного виконання доходів у 2019 році  

До 1 березня 2019 року 

8.  На підставі попереднього прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2020–2022 роки, 

законодавства, очікуваного виконання державного і 

місцевих бюджетів у 2019 році, аналізу звітів про 

виконання паспортів бюджетних програм та результатів 

оцінки ефективності бюджетних програм, результатів 

огляду витрат, підготовка та подання до Департаменту 

державного бюджету разом із поясненнями, зокрема:  

До 5 березня 

2019 року 

 попередніх прогнозів доходів державного та місцевих  
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бюджетів на 2020–2022 роки; 

 попереднього прогнозу надходжень від приватизації 

державного майна на 2020–2022 роки з орієнтовним 

переліком та вартістю об’єктів, які можуть бути 

приватизовані в 2020 році, та переліком підприємств, які 

підлягають підготовці до продажу у 2020 році, разом із 

оцінкою очікуваного виконання цих надходжень у 

2019 році; 

 

 попереднього прогнозу витрат з придбання цінних 

паперів державного бюджету; 

 

 попереднього прогнозу витрат на обслуговування та 

погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу 

на 2020–2022 роки;  

виконання державою боргових та гарантійних зобов’язань 

у 2020–2022 роках;  

пропозицій щодо оптимального обсягу фінансування 

державного бюджету за рахунок державних запозичень; 

очікуваного розміру та структури державного та 

гарантованого державою боргу у 2020–2022 роках;  

попереднього прогнозу повернення позик, наданих для 

фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів, 

залучених державою, на 2020–2022 роки; 

попереднього переліку кредитів (позик) від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій для 

реалізації інвестиційних проектів, що залучаються 

державою; 

 

 попереднього прогнозу повернення коштів, наданих з 

державного бюджету у минулі роки на поворотній основі, 

що відповідно до законодавства не передбачають 

цільового спрямування, на 2020–2022 роки; 

 

 попередніх показників розміру мінімальної заробітної 

плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника I 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, прожиткового 

мінімуму та рівня його забезпечення та розрахунків 

додаткових видатків на їх запровадження на 2020–2022 

роки (заробітна плата, стипендії, соціальні допомоги 

тощо); 

 

 попередні показники обсягів видатків та надання кредитів 

на національну безпеку і оборону на 2020-2022 роки; 

 

 попереднього прогнозу обсягу видатків на надання пільг і 

житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі; 

 

 попереднього прогнозу видатків загального фонду 

державного бюджету на 2020–2022 роки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв; 

 

   

9.  На підставі отриманої інформації відповідно до 

пункту 8 підготовка балансу зміни показників державного 

бюджету на 2020–2022 роки 

До 11 березня 2019 року 

   

10.  Доведення до Ради національної безпеки і оборони 

України обсягів видатків та надання кредитів на 

національну безпеку і оборону на 2020–2022 роки 

До 1 квітня 2019 року 

   

11.  Доведення головним розпорядникам бюджетних 

коштів орієнтовних граничних показників видатків 

державного бюджету та надання кредитів з державного 

До 10 квітня 2019 року 
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бюджету на 2020–2022 роки (без розподілу додаткового 

обсягу видатків та надання кредитів на національну 

безпеку і оборону на 2020–2022 роки) 

   

12.  Отримання від Національного банку уточнених 

показників частини прибутку, що перераховується до 

бюджету 

До 15 квітня 2019 року 

   

13.  Отримання від Мінекономрозвитку уточненого 

прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2020–2022 роки 

До 15 квітня 2019 року 

   

14.  Отримання від Ради національної безпеки і оборони 

України розподілу обсягів видатків та надання кредитів 

національну безпеку і оборону на 2020–2022 роки 

До 15 квітня 2019 року 

   

15.  Підготовка пропозицій до проекту закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів з питань 

оподаткування 

До 19 квітня 2019 року 

   

16.  Отримання від головних розпорядників бюджетних 

коштів пропозицій до Бюджетної декларації на 2020–

2022 роки (цілі державної політики (від міністерств), цілі 

діяльності (від інших центральних органів виконавчої 

влади), результати діяльності в межах доведених 

орієнтовних граничних показників видатків державного 

бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 

2020–2022 роки) та проведення аналізу 

До 19 квітня 2019 року 

   

17.  Доведення після отримання від Ради національної 

безпеки і оборони України розподілу обсягів видатків та 

надання кредитів на національну безпеку і оборону на 

2020–2022 роки та отримання від відповідних головних 

розпорядників бюджетних коштів пропозицій до 

Бюджетної декларації на 2020–2022 роки (цілі державної 

політики (від міністерств), цілі діяльності (від інших 

центральних органів виконавчої влади), результати 

діяльності в межах доведених орієнтовних граничних 

показників видатків державного бюджету та надання 

кредитів з державного бюджету на 2020–2022 роки) та 

проведення аналізу 

До 26 квітня 2019 року 

   

18.  Проведення погоджувальних нарад з головними 

розпорядниками бюджетних коштів (за участю 

відповідальних виконавців) щодо узгодження показників 

Бюджетної декларації на 2020–2022 роки 

19–26 квітня 2019 року 

   

19.  Здійснення аналізу інформації, отриманої від 

Спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні (СПО об’єднань профспілок) та Спільного 

представницького органу сторони роботодавців на 

національному рівні (СПО роботодавців) до Бюджетної 

декларації на 2020–2022 роки, та подання висновків до 

Департаменту видатків бюджету органів влади  

В одноденний термін після 

отримання листів від СПО 

об’єднань профспілок та СПО 

роботодавців  

   

20.  Здійснення аналізу інформації, отриманої від В одноденний термін після 

http://mfu/gft/teldov/mfu/query.php?id=08000
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всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування до Бюджетної декларації на 2020–2022 

роки, та подання у межах компетенції висновків до 

Департаменту місцевих бюджетів 

отримання листа від 

всеукраїн-ських асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування 
   

21.  Подання узагальненої інформації, отриманої 

відповідно до пунктів 19 та 20 цього Плану заходів, до 

Департаменту державного бюджету 

У дводенний термін після 

надходження висновків 

   

22.  За результатами проведених погоджувальних нарад 

та інформації, отриманої від Національного банку, 

Мінекономрозвитку та Ради національної безпеки і 

оборони України, Департамент державного бюджету 

спільно із структурними підрозділами Міністерства 

фінансів України уточнює баланс бюджету на 2020 рік та 

доопрацьовує Бюджетну декларацію на 2020–2022 роки 

До 3 травня 2019 року 

   

23.  Забезпечення подання на розгляд до Кабінету 

Міністрів України Бюджетної декларації на 2020–2022 

роки  

До 15 травня 2019 року 

   

ІІ етап: підготовка проекту Державного бюджету України на 2020 рік та 

подання до Кабінету Міністрів України 

   

24.  Отримання від Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України розподілу державних капітальних 

вкладень між головними розпорядниками бюджетних 

коштів 

До 21 червня 2019 року 

   

25.  Здійснення у разі необхідності уточнення показників 

бюджету на 2020 рік, з урахуванням рекомендацій 

Верховної Ради України, змін у законодавстві, 

очікуваного виконання державного і місцевих бюджетів у 

2019 році 

До 19 липня 2019 року 

   

26.  Доведення показників видатків та надання кредитів 

державного бюджету на 2020–2022 роки разом з 

інструкціями (інструкційний лист, наказ Міністерства 

фінансів України від 06.06.2012 № 687) головним 

розпорядникам бюджетних коштів  

До 26 липня 2019 року 

   

27.  Підготовка та доведення до обласних, Київської 

міської держадміністрацій особливостей складання 

розрахунків до проектів бюджетів на 2020 рік та прогнозу 

місцевих бюджетів на 2021 та 2022 роки 

До 2 серпня  

2019 року 

   

28.  Отримання бюджетних запитів на  

2020–2022 роки від головних розпорядників бюджетних 

коштів з урахуванням вимог Інструкції з підготовки 

бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 06.06.2012 № 687 

До 9 серпня 2019 року 

   

29.  Здійснення аналізу отриманих бюджетних запитів 

головних розпорядників бюджетних коштів на 

відповідність інструкціям Міністерства фінансів України 

з підготовки бюджетних запитів, в тому числі на предмет 

його відповідності Бюджетній декларації, а також 

ефективності використання бюджетних коштів, у тому 

До 16 серпня 2019 року 
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числі на підставі звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм, результатів оцінки ефективності 

бюджетних програм, висновків про результати 

контрольних заходів, проведених органами, 

уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів 

України за результатами огляду витрат державного 

бюджету 

 
   

30.  Підготовка та подання до Департаменту державного 

бюджету матеріалів до проекту Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік": 

До 30 серпня 2019 року 

 пропозицій до листа до Кабінету Міністрів України (та 

Верховної Ради України) щодо проекту державного 

бюджету на 2020 рік; 

 

 пропозицій до тексту проекту державного бюджету на 

2020 рік; 

 

 прогнозу доходів Державного бюджету України на 2020 

рік (додаток № 1); 

 

 прогнозу фінансування Державного бюджету України на        

2020 рік (додаток № 2); 

 

 розподілу видатків Державного бюджету України на 2020 

рік в розрізі головних розпорядників, відповідальних 

виконавців та бюджетних програм (додаток № 3); 

 

 повернення кредитів до Державного бюджету України на 

2020 рік та розподілу надання кредитів з Державного 

бюджету України в 2020 році в розрізі головних 

розпорядників (додаток № 4); 

 

 розподілу видатків на централізовані заходи і програми на     

2020 рік між адміністративно-територіальними 

одиницями (додаток № 5); 

 

 показників міжбюджетних трансфертів (базової та 

реверсної дотацій, освітньої та медичної субвенцій, інших 

дотацій та субвенцій) з державного бюджету місцевим 

бюджетам на 2020 рік (додатки № 6 та № 7); 

 

 розподілу видатків Державного бюджету України на 2020 

рік в розрізі судів всіх юрисдикцій і рівнів, організаційне 

забезпечення діяльності яких здійснює Державна судова 

адміністрація України (додаток № 8); 

 

 переліку кредитів (позик) від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації 

інвестиційних програм (проектів), що залучаються 

державою (додаток № 9) 

 

   

31. Забезпечення формування проекту Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" для 

подання на розгляд до Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України відповідно до вимог частини 1 

статті 38 Бюджетного кодексу України та подання до 

Департаменту державного бюджету таких матеріалів: 

До 30 серпня 2019 року 

 пояснювальна записки до проекту Державного бюджету 

України на 2020 рік, яка має містити: 

інформацію про економічний стан держави та основні 

прогнозні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України на 2020 рік, покладені в основу проекту 

Державного бюджету України; 

оцінку показників доходів проекту державного 
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бюджету разом з детальними розрахунками таких 

показників у розрізі класифікації доходів бюджету (із 

зазначенням бази оподаткування, ставок податків і зборів, 

податкових пільг та податкового боргу); 

пояснення до основних положень проекту 

Державного бюджету України та проекту закону про 

Державний бюджет України, включаючи інформацію 

щодо показників доходів, фінансування, видатків та 

кредитування державного бюджету з деталізацією у 

розрізі бюджетної класифікації та порівнянням з 

відповідними фактичними показниками за попередній 

бюджетний період і плановими показниками на поточний 

бюджетний період; 

інформацію щодо врахування Бюджетної декларації і 

рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної 

політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до 

частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради 

України); 

аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням 

особливостей міжбюджетних взаємовідносин;  

пояснення щодо показників фінансування проекту 

державного бюджету (включаючи показники державних 

запозичень, надходжень від приватизації державного 

майна, погашення державного боргу), надання державних 

гарантій, стану і граничних обсягів державного боргу та 

гарантованого державою боргу;  

інформацію про мету, завдання та результативні 

показники, яких кожний головний розпорядник коштів 

державного бюджету передбачає досягти при виконанні 

бюджетних програм, за формою, визначеною Мінфіном; 

обґрунтування розрахунку вартісної величини 

прожиткового мінімуму на 2020 рік у розрахунку на 

місяць на одну особу, а також окремо для основних 

соціальних і демографічних груп населення; 

розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів 

державного бюджету втрат суб'єктів господарювання 

внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, 

іншими центральними органами виконавчої влади рішень 

щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, 

товарів і послуг; 

 прогнозні показники зведеного бюджету України 

(включаючи оцінку Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної 

класифікації; 

 

 перелік пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів) із 

розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання; 

 

 переліки та обсяги коштів за державними цільовими 

програмами, які включено головними розпорядниками 

коштів державного бюджету до бюджетних програм, 

передбачених у проекті закону про Державний бюджет 

України на 2020 рік; 

 

 перелік державних інвестиційних проектів із зазначенням 

загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів 

витрат державного бюджету, необхідних для розроблення 

та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги 

видатків державного бюджету, необхідних для 

завершення кожного проекту, а також обсяги таких 

видатків на відповідний бюджетний період у розрізі 

 



7 

 

бюджетних програм; 

 інформація щодо загального обсягу державного боргу та 

гарантованого державою боргу на кінець планового 

бюджетного періоду (у тому числі за типом боргового 

зобов’язання), а також витрат з виконання державних 

боргових і гарантійних зобов'язань на поточний та 

наступні бюджетні періоди до повного погашення таких 

зобов'язань (включаючи обсяг видатків на обслуговування 

державного боргу) і структури таких витрат; 

 

 план державних запозичень на 2020 рік, а також переліку 

інвестиційних програм (проектів), під які можуть 

надаватися державні гарантії у 2020 році; 

 

 переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом за бюджетними програмами до повного 

завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу; 

 

 доповідь про хід виконання Державного бюджету України 

у 2019 році; 

 

 пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до 

проекту Державного бюджету України на підставі 

бюджетних запитів за формою, визначеною Мінфіном 

(подаються до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету); 

 

 інформація про цілі державної політики у відповідній 

сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої 

забезпечує головний розпорядник коштів державного 

бюджету, і показники їх досягнення за результатами 

попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному 

бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий 

період (подається до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету); 

 

 протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів 

України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 

самоврядування; 

 

 інформацію щодо врахування пропозицій Ради 

національної безпеки і оборони України до проекту 

закону про Державний бюджет України щодо статей, 

пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і 

оборони України; 

 

 інформацію щодо врахування пропозицій Вищої ради 

правосуддя до проекту закону про Державний бюджет 

України по статтях, пов’язаних із забезпеченням 

функціонування судів і діяльності суддів, органів та 

установ системи правосуддя (з вмотивованим 

обґрунтуванням); 

 

 інформація про фіскальні ризики (включаючи умовні 

зобов’язання і квазіфіскальні операції) та їх вплив на 

показники державного бюджету у плановому 

бюджетному періоді; 

 

 інформацію про виконання плану заходів з приведення 

загального обсягу державного боргу та гарантованого 

державою боргу до встановлених вимог (у разі схвалення 

такого плану); 

 

 проекти бюджетів та кошторисів фондів 

загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування на 2020 рік 

 

   

32. Забезпечення підготовки і подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про 

До 9 вересня 2019 року 
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Державний бюджет України на 2020 рік" разом з іншими 

необхідними матеріалами 
   

33. Здійснення аналізу інформації, отриманої від 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування до проекту закону про Державний 

бюджет України на 2020 рік та подання у межах 

компетенції висновків до Департаменту місцевих 

бюджетів 

 

В одноденний термін після 

отримання листа від 

всеукраїн-ських асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування 

   

34. Здійснення аналізу інформації, отриманої від 

Спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні (СПО об’єднань профспілок) та Спільного 

представницького органу сторони роботодавців на 

національному рівні (СПО роботодавців) до проекту 

Закону України "Про Державний бюджет України на 

2020 рік", та подання висновків до Департаменту видатків 

бюджету органів влади  

В одноденний термін після 

отримання листів від СПО 

об’єднань профспілок та СПО 

роботодавців  

   

35. Подання узагальненої інформації, отриманої 

відповідно до пункту 34 цього Плану заходів, до 

Департаменту державного бюджету  

У дводенний термін після 

надходження висновків 

   

ІІІ етап: Підготовка проекту державного бюджету на 2020 рік 

для подання до Верховної Ради України 

   

36. Доопрацювання (за необхідності) проекту Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та 

подання до Кабінету Міністрів України разом із 

відповідними матеріалами 

 

До 13 вересня 2019 року 

   

37. Підготовка аналітичних та презентаційних матеріалів 

до проекту Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2020 рік" та подання до Патронатної служби 

До 13 вересня 2019 року 

   

38. Забезпечення доведення до обласних, Київської 

міської держадміністрацій прогнозних обсягів 

міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, 

організаційно-методологічних вимог та інших показників, 

необхідних для складання проектів місцевих бюджетів на 

2020 рік, а також пропозицій щодо форми проекту 

рішення про місцевий бюджет 

У тижневий строк з дня 

схвалення Кабінетом 

Міністрів України проекту 

Закону України "Про 

Державний бюджет України 

на 2020 рік" 

 

http://mfu/gft/teldov/mfu/query.php?id=08000
http://mfu/gft/teldov/mfu/query.php?id=08000

