ЗВІТ
про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р,
за І квартал 2020 року
Зміст
основного Найменування заходу
Строк
Відповідальні за Індикатори виконання Статус виконання
завдання
виконання
виконання
1
2
3
4
5
6
I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі
Податкова система
2.
Підвищення 1) здійснення постійного контролю щомісяця
ДФС
забезпечено
Виконується щомісячно.
якості
та за реалізацією плану інституційних
Мінфін
опублікування
на Звіти
про
досягнення
ефективності
змін діяльності ДФС, у тому числі на
офіційному
вебсайті Ключових
показників
податкового
основі
моніторингу
основних
ДФС щомісячного звіту ефективності
Державної
адміністрування
показників ефективності, визначених
про
досягнення фіскальної служби України
Мінфіном
основних
показників розміщено на офіційному
ефективності ДФС
вебпорталі ДФС у рубриці
«Діяльність»
(підрубрика
«Плани та звіти роботи»).
4)
впровадження
електронних IV квартал
Мінфін
забезпечено
Виконується.
податкових перевірок (e-аудит) із 2018 р.
ДФС
функціонування
Наказом ДФС від 20.09.2018
застосуванням
відповідного
електронних податкових № 605 затверджено Концепцію
програмного забезпечення
перевірок (е-аудит)
впровадження
електронних
перевірок
(е-аудиту),
що
передбачає
впровадження
е-аудиту у 8 етапів до IV
кварталу
2020 року з
урахуванням
необхідності
законодавчих змін, внесення
змін у підзаконні нормативноправові акти, придбання та
впровадження
програмного
забезпечення
та
інше.
Протягом 2020 року
буде
продовжена
дослідна
експлуатація
Системи
відповідно до розпорядження
ДФС від 27.12.2018 №141-р.
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3. Розширення бази 4) визначення непрямих методів IV квартал
оподаткування
контролю доходів громадян
2018 р.

5) розроблення критеріїв визначення II квартал
осіб з високими статками і надання 2018 р.
повноважень
ДФС
отримувати
доступ до інформації про їх
банківські
рахунки
за
умов
належного захисту таких даних

Мінфін
ДФС

схвалено
Кабінетом
Міністрів України та
подано до Верховної
Ради
України
законопроект
щодо
внесення
змін
до
Податкового
кодексу
України

Мінфін
ДФС

схвалено
Кабінетом
Міністрів України та
подано до Верховної
Ради
України
відповідний
законопроект

Також
здійснюється
підготовка
відповідних
нормативно-правових актів з
цього питання.
Виконується.
Заходи з визначення непрямих
методів контролю доходів
громадян будуть реалізовані
шляхом супроводження у
Верховній
Раді
України
проекту
Закону
«Про
внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
особливостей
застосування
спеціального декларування за
порушення
фізичними
особами
податкового
та
іншого
законодавства,
контроль за дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи, що мали
місце до 31 грудня 2018 року»
(реєстр.
№
1232
від
02.09.2019), який включений
до розділу ІІ Порядку денного
третьої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання
(постанова ВРУ від 4 лютого
2020 року № 485-IX ),
Виконується.
Заходи з посилення контролю
за доходами фізичних осіб з
високими
статками
та
повнотою сплати податків
зазначеною категорію осіб
реалізовані в Законі України
«Про внесення змін до

3

4.
Підвищення
рівня дотримання
вимог податкового
законодавства
платниками
податків

2) вдосконалення інформаційно- постійно
довідкових послуг, що надаються
ДФС, та сервісів, розміщених на
офіційному вебсайті ДФС, з метою
сприяння
добровільному
дотриманню платниками податків
вимог податкового законодавства

ДФС
Мінфін

Податкового кодексу України
щодо
вдосконалення
адміністрування
податків,
усунення
технічних
та
логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві»,
який прийнято Верховною
Радою України 16.01.2020,
нормами якого передбачена
протидія розмиванню бази
оподатковування
та
виведенню прибутку з-під
оподаткування та посиленні
вимоги
до
декларування
доходів фізичними особами
забезпечено
Виконується постійно.
оприлюднення
ДФС На постійній основі надаються
інформації
про пропозиції для розміщення на
інформаційно-довідкові вебпорталі
ДПС
та
в
послуги, які надаються Загальнодоступному
платникам податків
інформаційному довідковому
ресурсі (ЗІР) інформаційних
матеріалів з рекомендаціями
щодо користування послугами
Контакт-центру ДФС.
Рекомендації
щодо
користування
онлайн
послугами
та
послугами
Контакт-центру
постійно
доводяться до платників під
час надання інформаційнодовідкових послуг. З метою
забезпечення
цільової
аудиторії інформацією про
можливі шляхи отримання
довідкової
інформації
законодавства, контроль за
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додержанням якого покладено
на органи ДПС, на головній
сторінці вебсайту Урядового
контактного центру розміщено
банер
про
інформаційну
допомогу платникам податків,
яку
надає
Інформаційнодовідковий департамент ДПС з
можливість переходу у ЗІР
шляхом
натискання
гіперпосилання.
Наказом ДПС від 28.12.2019
№235 затверджено Програму
підвищення якості надання
послуг у Контакт-центрі ДПС
6.
Узгодження
строків підготовки
та
перегляду
макроекономічного
прогнозу
з
бюджетним циклом
у
контексті
середньострокового
бюджетного
планування

Макроекономічне та бюджетне прогнозування
2) здійснення оцінки справдження щокварталу
Мінекономрозвит забезпечено
припущень
та
показників починаючи
ку
оприлюднення
макроекономічного прогнозу під час з II кварталу
висновків
за
його перегляду та оприлюднення 2018 р.
результатами
оцінки
відповідних висновків
макроекономічного
прогнозу під час його
перегляду

Виконується щокварталу.
Оцінка
справдження
припущень та показників
макроекономічного прогнозу є
системною
роботою.
Щоквартально
проводиться
оцінка відповідності основних
прогнозних макропоказників
економічного і соціального
розвитку України показникам,
врахованим
під
час
затвердження
Державного
бюджету
України
на
відповідний
бюджетний
період.
Так,
з
метою
оперативного реагування на
виклики, що постали перед
економікою та державними
фінансами у зв’язку із
розгортанням
світової
пандемії гострої респіраторної
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9.
Посилення
координації
з
питань розроблення
макроекономічного
та
бюджетного
прогнозів

3) здійснення оцінки відхилень
фактичних
показників
доходів
бюджету від планових з метою
виявлення причин відхилення

щокварталу
починаючи з
III кварталу
2017 р.

Мінфін

проведення регулярних міжвідомчих
консультацій
з
питань
макроекономічного прогнозування
на рівні спеціалістів

щокварталу
починаючи з
III кварталу
2017 р.

Мінекономрозвит
ку
Мінфін
Національний
банк (за згодою)
Держстат

забезпечено
оприлюднення
висновків
за
результатами
оцінки
показників
доходів
бюджету
забезпечено проведення
консультацій

хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
постановою
КМУ від 29.03.2020 №253
Урядом було внесено зміни до
макроекономічного прогнозу
на
2020
рік
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/s
how/555-2019-%D0%BF).
Уточнений макроекономічний
прогноз було враховано при
розрахунку
змін
до
державного бюджету на 2020
рік.
Виконується щокварталу.
Забезпечено
щоквартальне
оприлюднення висновків за
результатами
оцінки
показників доходів бюджету
відповідно до плану.
Виконується щокварталу.
У
звітному
періоді
проводилися технічні
консультації з фахівцями НБУ
та
Мінфіну
з
питань
прогнозування
основних
макроекономічних показників,
а
також
14.01.2020
та
11.02.2020 відбулась нарада в
НБУ щодо представлення
основних
прогнозних
макропоказників на 2020-2022
роки.
В рамках роботи над проєктом
Прогнозу економічного та
соціального розвитку України
на 2021-2023 роки 04.03.2020
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відбулась
нарада
з
представниками
Мінекономіки,
Мінфіну,
Мінсоцполітики та НБУ щодо
обговорення сценарних умов
функціонування економіки на
прогнозний період.
Крім того, у ІІ-й половині
березня проводилися технічні
робочі
консультації
з
фахівцями Мінфіну та НБУ в
рамках внесення змін до
прогнозу
основних
макропоказників кономічного
і соціального розвитку на 2020
рік, схвалених постановою
Кабінету Міністрів України
від 29.03.2020 № 253 «Про
внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 555».
Середньострокове бюджетне планування
11.
Створення 1)
удосконалення
процедури у
Мінфін
внесено
зміни
до
надійних
розподілу
граничних
обсягів тримісячний
відповідних
середньострокових видатків
на
середньострокову строк після
нормативно-правових
рамок
для перспективу
внесення змін
актів
планування
до
бюджету
Бюджетного
кодексу
України щодо
середньостро
кового
бюджетного
планування

Виконується.
З
метою
виконання
поставлених задач, у січні
поточного року Міністерством
фінансів України затверджено
Орієнтовний план заходів із
забезпечення
складання
Бюджетної декларації на 20212023
роки
та
проєкту
Державного бюджету України
на 2021 рік.
На виконання зазначеного
Плану, Міністерство фінансів
України 18 січня 2020 року
направило
головним
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3)
розроблення
забезпечення
для
середньострокового
планування

програмного IV квартал
здійснення 2017 р.
бюджетного

Мінфін
Казначейство
ДФС

розпорядникам
коштів
державного
бюджету
інструктивний лист щодо
підготовки пропозицій до
Бюджетної декларації на 20212023 роки.
З
метою
визначення
організаційно- методологічних
засад бюджетного планування,
що використовуються для
розроблення
Бюджетної
декларації, розроблено проект
наказу Мінфіну
«Про
затвердження Інструкції з
підготовки пропозицій до
Бюджетної декларації».
затверджено
технічне Виконується.
завдання на розроблення У рамках проєкту міжнародної
програмного
технічної
допомоги
забезпечення
«Зміцнення
управління
державними
ресурсам»
Світового банку здійснюється
співпраця
з
визначеним
консультантом щодо розробки
технічного
завдання
з
оновлення
модулів
бюджетного
планування.
Створено
підсистеми:
формування до Бюджетної
декларації, формування звіту
«Баланс
змін
Зведеного
бюджету
на
середньостроковий період»,
збору пропозицій на рівні
головних
розпорядників
коштів.
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15.
Посилення
відповідальності
суб’єктів
законодавчої
ініціативи
та
суб’єктів
нормотворення за
проведення оцінки
впливу на бюджет
проектів

4)
впровадження
програмного III квартал
забезпечення
для
здійснення 2018 р.
середньострокового
бюджетного
планування, що буде обов’язковим
для використання всіма головними
розпорядниками бюджетних коштів

Мінфін
Казначейство
ДФС

5) підвищення спроможності для постійно
планування політики та бюджетного
аналізу

Мінфін
проводяться навчання Виконується постійно
центральні органи щодо
планування З
метою
надання
виконавчої влади
політики та бюджетного консультативної
підтримки
аналізу із зазначенням учасникам проведення оглядів
відсотка співробітників, витрат у 2020 році 13.03.2020
що пройшли навчання, в
Мінфіні
відбулася
здійснюється постійна навчальний
захід
з
методологічна
організаційних
та
підтримка
методологічних
питань
проведення оглядів, у якому
взяли участь представники 10
ГРК, а також представники
відповідних
структурних
підрозділів Мінфіну.
Мінфін
проводяться навчання Виконується постійно.
центральні органи щодо оцінки впливу на Мінфіном
постійно
виконавчої влади
бюджет із зазначенням здійснюється методологічна
відсотка співробітників, підтримка
головних
що пройшли навчання, розробників проектів актів
здійснюється постійна щодо заповнення фінансовометодологічна
економічних
розрахунків
підтримка
відповідно
до
Методики
проведення
фінансовоекономічних розрахунків при

4) посилення спроможності суб’єктів
законодавчої ініціативи та суб’єктів
нормотворення під час проведення
оцінки
впливу
на
бюджет
законодавчих та інших нормативноправових актів

постійно
починаючи
з I кварталу
2018 р.

впроваджено програмне
забезпечення
для
середньострокового
планування бюджету

Виконується.
Впровадження
змін
в
програмне забезпечення буде
виконано згідно технічного
завдання
з
урахуванням
прийнятого Закону України
№2646-VIII від 06.12.2018
«Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України
щодо
запровадження
середньострокового
бюджетного планування».
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законодавчих
та
інших нормативноправових актів, що
розробляються
(розглядаються)
Кабінетом
Міністрів України

підготовці
проекту
акта
Кабінету Міністрів України та
проекту закону, що вноситься
у
порядку
законодавчої
ініціативи
Кабінетом
Міністрів України на розгляд
Верховної Ради України (наказ
Мінфіну від 21.03.2008 №428).
В рамках проекту EU4PAR
зазначену
Методику
актуалізовано (наказ Мінфіну
від
06.12.2019
№510,
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 січня 2020
р. за № 75/34358).
За підтримки міжнародних
експертів,
Мінфіном
розробляються матеріали з
навчального
курсу
для
фахівців органів влади щодо
здійснення
фінансовоекономічних розрахунків при
підготовці проектів актів за
оновленою Методикою.

Управління фіскальними ризиками
16.
Включення 4) проведення комплексної оцінки щороку
Мінфін
оцінки фіскальних фіскальних ризиків та визначення їх починаючи з
Мінекономрозвит
ризиків
до впливу на державний бюджет
2019 року
ку
середньострокової
центральні органи
бюджетної
виконавчої влади
декларації
19.
Посилення 2) запровадження комісії за видачу I квартал
захисних
гарантій,
розмір
якої 2018 р.
механізмів під час розраховуватиметься
на
основі
оцінки ризику, та вдосконалення

Мінфін

забезпечено
опублікування
щорічного розширеного
звіту про фіскальні
ризики, який містить
заходи з мінімізації
основних
фіскальних
ризиків
забезпечено стягування
комісії
за
видачу
державних
гарантій,
розрахованої на основі

Виконується.
Інформація про фіскальні
ризики та їх потенційний
вплив на державний бюджет у
2020 році була включена до
бюджетної документації на
2020 рік та оприлюднена на
вебсайті Мінфіну.
Виконується.
Наразі
продовжуються
обговоренняз міжнародними
експертами у рамках місій

10
надання державних оцінки
кредитоспроможності
гарантій
позичальника під час видачі таких
гарантій

20. Удосконалення
бази
даних
державного сектору
економіки

запровадження електронної системи II квартал
збору та обробки інформації про 2018 р.
діяльність суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та
розширення наявної інформації про
баланс державного сектору з
охопленням усіх пасивів і активів, у
тому числі землі та нерухомості, їх
стану, рівня зношеності та вартості

ризику та витрат банку фінансового
агента
Кабінету
Міністрів
України на проведення
оцінки
ризиків,
пов’язаних з наданням
державної гарантії (у
тому числі на залучення
зовнішнього експерта з
оцінки інвестиційного
проекту)

МВФ, Світового банку, ЄС та
інших програм щодо питання
встановлення комісії за видачу
гарантій,
розмір
якої
розраховуватиметься
з
урахуванням
ринкової
вартості кредиту, на основі
оцінки ризику, та питання
вдосконалення
оцінки
кредитоспроможності
позичальника під час видачі
таких
гарантій,
за
їх
результатами Мінфіном буде
розроблено проект змін до
постанови
Кабміну
від
17.03.2011
№ 256
щодо
встановлення плати за надання
державних гарантій.
Мінекономрозвит введено в експлуатацію Виконується.
ку
електронну
систему Мінекономіки підтримується
Мінфін
збору
та
обробки база даних для збору, обробки
Фонд державного інформації
та
зберігання
звітності
майна
суб’єктів
господарювання
Держстат
державного
сектору
Казначейство
економіки. Створення бази
центральні
та
даних про баланс державного
місцеві
органи
сектору з охопленням усіх
виконавчої влади
пасивів і активів, у тому числі
землі та нерухомості, їх стану,
рівня зношеності та вартості,
ще триває.
Запроваджена
система
подання електронної звітності
розпорядниками бюджетних
коштів
та
фондами
загальнообов'язкового

11
державного соціального
пенсійного страхування.
24. Удосконалення
механізму
прогнозування руху
коштів

Управління ліквідністю
III квартал
Мінфін
2017 р.
Казначейство
ДФС
центральні органи
виконавчої влади

1) аналіз даних щодо фактичного
руху
коштів
на
єдиному
казначейському рахунку за останні
три
роки
для
визначення
закономірностей та налагодження
обміну інформацією з головними
розпорядниками бюджетних коштів
стосовно секторальної специфіки
руху грошових потоків
2)
розроблення
методології I квартал
прогнозів
руху
коштів
та 2018 р.
впровадження
відповідного
аналітичного інструментарію

5)
збільшення
періоду III квартал
прогнозування
поденного
руху 2018 р.
коштів єдиного казначейського
рахунка до шести місяців з
поступовим підвищенням якості
прогнозів

25.
Покращення 1) визначення дієвого механізму I квартал
управління
розміщення
тимчасово
вільних 2018 р.
коштами
залишків
коштів
єдиного
казначейського рахунка та валютних

і

підготовлено
аналітичний звіт щодо
фактичного руху коштів
за останні три роки

Виконується.
Проаналізовано фактори, які
можуть впливати на окремі
статті надходжень та витрат з
ЄКР. На основі проведеного
аналізу
розробляється
методика прогнозування руху
грошових коштів на ЄКР.

Мінфін
Казначейство
ДФС

затверджено
методологію прогнозів
руху коштів на єдиному
казначейському рахунку

Виконується.

Мінфін
Казначейство
ДФС
Національний
банк (за згодою)

наявні
достовірні
поденні прогнози руху
коштів
на
єдиному
казначейському рахунку
на період до шести
місяців

Мінфін
Казначейство

здійснюються операції з
розміщення тимчасово
вільних залишків коштів
єдиного казначейського

Мінфіном
забезпечено
одержання на постійній основі
інформації від ДПС, ДФС,
Держмитслужби
щодо
очікуваних
показників
надходжень до бюджету,
Мінсоцполітики, МОЗ щодо
показників видатків бюджету,
від ПФУ щодо показників
фінансового
забезпечення
виплати пенсій.
Виконується.
Відповідно
до
проекту
Концепції
з
управління
ліквідністю
заплановано
складання поденного прогнозу
руху грошових коштів на
період до 3-х місяців та
помісячного
прогнозу
на
період до 6-ти місяців.
Виконується.
Відповідно
до
проекту
Концепції
з
управління
ліквідністю
удосконалення
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рахунків уряду та здійснення таких
розміщень

26.
Покращення
координації
між
процесами
управління
ліквідністю
та
управління боргом

3. Запровадження
обов’язкової оцінки
вартості реалізації
нових стратегічних
документів

рахунка та валютних механізму
розміщення
рахунків уряду строком тимчасово вільних коштів ЄКР
до одного місяця
та
валютних
рахунків
Казначейства,
насамперед
через активні операції з
державним
боргом,
заплановано на ІV квартал
2020 року. Вказані операції
будуть проводитись за умови
наявності тимчасово вільних
коштів на ЄКР.
2) узгодження строків значних I квартал
Мінфін
внесено
зміни
до Дане
питання
буде
надходжень і видатків державного 2018 р.
Казначейство
нормативно-правових
переглянуте
в
рамках
бюджету
ДФС
актів щодо перегляду перегляду
Стратегії
строків
виплат реформування СУДФ у 2020
заробітної плати та році.
соціальних виплат, а
також
внесення
платниками
податків
платежів до бюджетів
інтеграція функцій з управління
IV квартал
Мінфін
узгоджено плани
Виконується.
ліквідністю та управління боргом
2017 р.
випуску
До кінця 2019 року створено
для кращого узгодження стратегій
короткострокових
підґрунтя для запровадження
випуску боргових інструментів та
боргових інструментів з обміну інформацією щодо
інвестування вільних залишків
прогнозами руху коштів прогнозу руху коштів на ЄКР
коштів
на єдиному
для
складання
графіків
казначейському рахунку випуску ОВДП.
та валютних рахунках
уряду
II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики
Стратегічне планування
1) розроблення та впровадження IV квартал
Секретаріат
проекти
документів Виконується.
загальних підходів до оцінки 2017 р.
Кабінету
державного
Підготовлено концептуальні
вартості
реалізації
документів
Міністрів України стратегічного
засади здійснення оцінки
державного
стратегічного
Мінекономрозвит планування
містять вартості реалізації документів
планування
та
покладення
ку
оцінку
вартості державного
стратегічного
відповідальності за проведення такої
Мінфін
планування.
Наразі
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оцінки відповідно до затверджених
підходів на розробників, а за
перевірку дотримання встановлених
до оцінки вимог - на Секретаріат
Кабінету Міністрів України
2) посилення інституційної і постійно
кадрової
спроможності
для
проведення
оцінки
вартості
реалізації документів державного
стратегічного планування в усіх
міністерствах і центральних органах
виконавчої влади

4.
Посилення 2) забезпечення існування дієздатної II квартал
інституційної
вертикалі структурних підрозділів із 2018 р.
спроможності для стратегічного планування
здійснення
стратегічного
планування

3) посилення кадрової спроможності постійно
персоналу
щодо
стратегічного
планування,
аналізу
політики,
підготовки аналітичних документів

центральні органи реалізації відповідно до відбувається
виконавчої влади
нових вимог
обговорення
питання.
Секретаріат
Кабінету
Міністрів України
НАДС
центральні органи
виконавчої влади

проводяться навчання
щодо оцінки вартості
реалізації
документів
державного
стратегічного
планування,
здійснюється постійна
методологічна
підтримка
відсоток
співробітників,
що
пройшли навчання

Міністр Кабінету
Міністрів України
Міністри
керівники
центральних
органів
виконавчої влади

існує
дієздатна
вертикаль структурних
підрозділів
із
стратегічного
планування, включаючи
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України,
міністерства
та
центральні
органи
виконавчої влади із
спеціальним статусом

Секретаріат
Кабінету
Міністрів України
НАДС
центральні органи
виконавчої влади

проводяться навчання із
зазначенням
відсотка
співробітників,
що
пройшли
навчання,
здійснюється постійна

експертне
зазначеного

Виконується постійно.
У
Національній
академії
державного управління при
Президентові України (далі –
НАДУ) за короткостроковими
програмами, до яких включено
модулі з питань оцінки
вартості реалізації документів
державного
стратегічного
планування,
пройшли
навчання
19
державних
службовців.
Виконується.
Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 № 644 у 10
міністерствах
утворено
директорати
стратегічного
планування та європейської
інтеграції
для
виконання
завдань,
пов’язаних
із
стратегічним плануванням та
координацією
роботи
із
забезпечення
формування
державної політики у сферах
компетенції міністерств.
Виконується постійно.
У НАДУ, 4 регіональних
центрах
підвищення
кваліфікації
за
короткостроковими
програмами
підвищення
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методологічна
підтримка

7.
Оптимізація
бюджетних
програм
та
посилення
їх
відповідності
стратегічним цілям

8.
Ефективний
моніторинг
результативності

кваліфікації
з
питань
стратегічного
планування,
аналізу політики, підготовки
аналітичних
документів
пройшли
навчання
193
державні службовці та 116
посадових осіб місцевого
самоврядування

Програмно-цільовий метод
2) оптимізація бюджетних програм, III квартал
головні
бюджетні
запити Виконується.
напрямів використання бюджетних 2018 р.
розпорядники
головних розпорядників Під час підготовки бюджетних
коштів
та
їх
результативних
бюджетних коштів бюджетних
коштів запитів на 2021 рік та
показників
з
урахуванням
містять
оптимізовані паспортів бюджетних програм
стратегічних
цілей
головних
бюджетні
програми, на
2020
рік
головні
розпорядників коштів та видів
напрями використання розпорядники
бюджетних
державних послуг
бюджетних коштів та їх коштів здійснили підготовку
результативні показники інформації, яка міститься у
з
урахуванням вказаних документах в тому
стратегічних
цілей числі була проведена робота
головних розпорядників спільно з Мінфіном щодо
бюджетних коштів та якості
удосконалення
видів державних послуг, результативних
показників
що надаються
бюджетних програм.
1)
оновлення
методології IV квартал
Мінфін
внесено
зміни
до Виконується.
моніторингу
та
оцінювання 2018 р.
Мінекономрозвит нормативно-правових
З метою визначення порядку
результативності
бюджетних
куМін’юст
актів
здійснення
оцінки
програм і встановлення вимоги щодо
ефективності
бюджетних
публікації результатів оцінки
програм
головними
розпорядниками
коштів
державного
бюджету
розроблено проєкт наказу
Мінфіну
«Про
оцінку
ефективності
бюджетних
програм
державного
бюджету», який погоджено з
Державною
казначейською
службою України та Офісом
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9.
Чітке
розмежування
повноважень між
органами державної
влади та органами
місцевого
самоврядування

державного
фінансового
контролю.
Проект наказу 16.03.2020
оприлюднено на сайті Мінфіну
за
посиланням
https://www.mof.gov.ua/uk/lega
l_acts_drafts_2020-410.
2)
проведення
оцінювання постійно
головні
забезпечено
Виконується постійно.
результативності
бюджетних починаючи з
розпорядники
опублікування
Головні розпорядники коштів
програм відповідно до оновленої 2019 року
бюджетних коштів головними
постійно
оприлюднюють
методології
розпорядниками
інформацію про результати
бюджетних
коштів оцінки
ефективності
інформації
про бюджетних програм.
результати
оцінки
ефективності
бюджетних програм
Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація
1) перегляд розподілу повноважень III квартал
Мінрегіон
схвалено
Кабінетом Виконується.
між
центральними
органами 2017 р.
Центральний
Міністрів України та Реалізація зазначених заходів
виконавчої влади та органами
органи виконавчої подано до Верховної передбачена новим етапом
місцевого
самоврядування
за
влади
Ради
України реформування
місцевого
принципом субсидіарності
Всеукраїнські
законопроект
щодо самоврядування
та
асоціації органів внесення
змін
до територіальної
організації
місцевого
відповідних
влади в Україні на 2019 – 2021
самоврядування
законодавчих актів
роки відповідно до плану
(за згодою)
заходів,
затвердженого
Урядом 23.01.2019.
2) забезпечення проведення на постійно
центральні органи відбуваються регулярні Виконується постійно.
Консультації
проводяться
постійній основі консультацій між
виконавчої влади
консультації
регулярно.
центральними органами виконавчої
всеукраїнські
Крім
того,
Мінфіном
влади
та
всеукраїнськими
асоціації органів
підготовлено проєкт наказу
асоціаціями
органів
місцевого
місцевого
«Про затвердження Інструкції
самоврядування
щодо
завдань
самоврядування
щодо складання прогнозу
бюджетно-податкової
політики,
(за згодою)
місцевого бюджету», який
делегованих
повноважень,
їх
17.03.2020 оприлюднено на
фінансового забезпечення у короткосайті Мінфіну за посиланням
та середньостроковій перспективі
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10.
Збільшення 2)
удосконалення
системи IV квартал
власних фінансових інвентаризації майна та майнових 2017 р.
ресурсів
органів прав
місцевого
самоврядування

ДФС
Мінфін
центральні органи
виконавчої влади
всеукраїнські
асоціації органів
місцевого
самоврядування
(за згодою)

внесено
зміни
до
нормативно-правових
актів
щодо
налагодження
обміну
інформацією
між
органами
місцевого
самоврядування та ДФС
за
результатами
проведеної
інвентаризації майна та
майнових прав

11. Удосконалення
фінансового
забезпечення
видаткових
повноважень,
які
передаються
державою
на
виконання
місцевому
самоврядуванню

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
всеукраїнські
асоціації органів
місцевого
самоврядування
(за згодою)

затверджено оновлені
галузеві (секторальні)
соціальні стандарти і
нормативи
внесено відповідні зміни
до
Державного
класифікатора
соціальних стандартів і
нормативів

2) перегляд та затвердження I квартал
оновлених соціальних стандартів і 2018 р.
нормативів надання гарантованих
державою послуг в описовому та
вартісному вигляді за кожним з
делегованих повноважень

https://www.mof.gov.ua/uk/lega
l_acts_drafts_2020-410
Виконується.
Розглядається
питання
внесення змін до Інструкції
про
порядок
проведення
технічної
інвентаризації
об’єктів нерухомого майна,
Класифікатора до Державного
реєстру речових прав на майно
про реєстрацію прав власності,
а також підготовлено проєкт
Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу
України щодо адміністрування
податку на майно, відмінне від
земельної ділянки»
Виконується.
Одним
з
індикаторів
виконання цього заходу є
внесення відповідних змін до
Державного
класифікатора
соціальних
стандартів
і
нормативів (далі – Державний
класифікатор), затвердженого
наказом Міністерства праці та
соціальної політики України
від
17.06.2002
№293
відповідно
до
постанови
Кабінету Міністрів України
від 17.05.2002 № 643 „Про
реалізацію статей 24 і 27
Закону України „Про державні
соціальні
стандарти
та
державні соціальні гарантії”.
Пунктом
1
зазначеної
постанови передбачено, що
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12. Запровадження 2) схвалення прогнозів місцевих після
середньострокового бюджетів на наступні за плановим формування
бюджетного
два бюджетні періоди
місцевих
планування
та
бюджетів на
удосконалення
2019 рік
програмноцільового методу на
місцевому рівні

зміни
до
Державного
класифікатора
Мінсоцполітики
готує
відповідно до пропозицій,
поданих
центральними
органами виконавчої влади.
У разі надходження від
центральних
органів
виконавчої влади пропозицій
щодо підготовки змін до
Державного
класифікатора
відповідно
до
оновлених
галузевих
соціальних
стандартів
і
нормативів,
Мінсоцполітики
будуть
підготовлені
зміни
до
Державного
класифікатора.
Наразі відповідні пропозиції
від МОН та МОЗ до
Мінсоцполітики не надходили.
місцеві
запроваджено
Виконується.
держадміністрації середньострокове
Термін виконання на 2021виконавчі органи бюджетне планування 2023 ще не настав. Відповідно
місцевих рад (за на місцевому рівні
до статті 75-1 Бюджетного
згодою)
кодексу
України
Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим, місцеві
державні
адміністрації,
виконавчі органи відповідних
місцевих рад не пізніше 1
вересня року, що передує
плановому, розглядають та
схвалюють
прогнози
відповідних
місцевих
бюджетів і у п’ятиденний
строк подають їх разом із
фінансово-економічним
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4) перегляд методології моніторингу I квартал
та
оцінки
результативності 2019 р.
бюджетних
програм
місцевих
бюджетів та встановлення вимоги
щодо публікації результатів оцінки

Мінфін

оновлено методологію
моніторингу та оцінки
результативності
бюджетних програм

5)
посилення
інституційної постійно
спроможності органів місцевого
самоврядування
з
питань
середньострокового
бюджетного
планування, аналізу бюджетної та
податкової політики і оцінки
результативності
бюджетних
програм

НАДС
Мінфін
всеукраїнські
асоціації органів
місцевого
самоврядування
(за згодою)

проводяться навчання із
зазначенням
відсотка
співробітників,
що
пройшли
навчання,
забезпечується постійна
методологічна
підтримка

обґрунтуванням до Верховної
Ради Автономної Республіки
Крим, відповідних місцевих
рад для розгляду у порядку,
визначеному
відповідними
радами.
Виконується.
Мінфіном підготовлено проєкт
наказу «Про затвердження
Інструкції щодо здійснення
оцінки
ефективності
бюджетних
програм
головними розпорядниками
коштів місцевого бюджету»,
який 20.03.2020 оприлюднено
на
сайті
Мінфіну
за
посиланням
https://www.mof.gov.ua/uk/lega
l_acts_drafts_2020-410.
Виконується постійно.
У
Дніпропетровському
регіональному
інституті
державного управління НАДУ
та 10 регіональних центрах
підвищення
за
короткостроковими
програмами
підвищення
кваліфікації
з
питань
середньострокового
бюджетного
планування,
аналізу
бюджетної
та
податкової політики і оцінки
результативності бюджетних
програм пройшли навчання
378 посадових осіб місцевого
самоврядування.

19
13.
Збільшення 1)
розроблення
спроможності
рекомендацій щодо
органів місцевого місцевим боргом
самоврядування у
сфері
управління
боргом

методичних III квартал
управління 2018 р.

2)
посилення
інституційної постійно
спроможності органів місцевого
самоврядування з питань оцінки
кредитоспроможності
громад,
процедур надання та моніторингу
місцевих
гарантій,
методів
управління ризиками та боргом

Мінфін
всеукраїнські
асоціації органів
місцевого
самоврядування
(за згодою)

підготовлено методичні Виконується.
рекомендації
та Здійснено
огляд
доведено до місцевих концептуальної документації
органів влади
щодо обмежень місцевого
боргу
налагодження
співпраці з проектом технічної
допомоги ЄБРР.
Виконано перший етап проект
технічних та функціональних
специфікацій на оновлення
системи управління місцевим
боргом
із
можливістю
створення окремого модуля
управління
боргом
та
гарантіями на місцевому рівні.
Проводяться заходи щодо
узгодження
остаточної
редакції усіх посібників з
управління місцевим боргом
на місцевому рівні.
НАДС
проводяться навчання із Виконується постійно.
Мінфін
зазначенням
відсотка У
НАДУ,
Одеському
всеукраїнські
співробітників,
що регіональному
інституті
асоціації органів пройшли
навчання, державного
управління
місцевого
забезпечується постійна НАДУ,
Запорізькому,
самоврядування
методологічна
Чернігівському
та
(за згодою)
підтримка
Кіровоградському
регіональних
центрах
підвищення кваліфікації за
короткостроковими
програмами
підвищення
кваліфікації з питань оцінки
кредитоспроможності громад,
процедур
надання
та
моніторингу
місцевих
гарантій, методів управління
ризиками та боргом пройшли
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навчання 180 посадових осіб
місцевого самоврядування.
III. Забезпечення ефективного виконання бюджету
2. Запровадження
стратегічного
планування
державних
інвестицій

3.
Уніфікація
підходів для оцінки
та
відбору
пропозицій щодо
фінансування
інвестиційних
проектів

Управління державними інвестиціями
підготовка
та
затвердження I квартал
Мінекономрозвит
середньострокового
плану 2018 р.
ку
пріоритетних державних інвестицій з
Мінфін
дотриманням
таких
інші міністерства
принципів: виділення коштів на нові
проекти буде здійснюватися лише
після виділення достатнього обсягу
ресурсів на ефективне завершення
реалізації
портфеля
раніше
розпочатих і відібраних державних
інвестиційних
проектів; відбір
проектів для фінансування або інших
форм державної підтримки буде
здійснюватися
на
основі
економічного аналізу та повної
інформації про майбутні вигоди та
витрати на їх реалізацію
4) узагальнення та аналіз базових II квартал
Мінекономрозвит
даних
про
інвестиційні
та 2019 р.
ку
експлуатаційні витрати на основі
Мінфін
недавніх репрезентативних проектів
інші міністерства

запроваджено
середньострокове
планування державних
інвестицій в рамках
середньострокового
бюджетного планування

Виконується
Підготовка та затвердження
середньострокового
плану
пріоритетних
державних
інвестицій заплановано на ІІ
квартал
2020
року
з
урахуванням нових положень
Бюджетного
Кодексу,
оскільки
Бюджетна
декларація, в якій передбачено
державні капітальні вкладення
на
реалізацію
державних
інвестиційних
проектів,
схвалюється до 1 червня.

створено організаційний
механізм аналізу даних
інвестиційних проектів,
що фінансувалися за
кошти
державного
бюджету

Виконується.
Наказом Мінекономрозвитку
від
25.10.2016
№1785
затверджено
Порядок
моніторингу
стану
розроблення
(реалізації)
державних
інвестиційних
проектів.
Мінекономіки
аналізує
інформацію
та
додатки до неї, надані ГРК, і
подає Міжвідомчій комісії з
питань
державних
інвестиційних
проектів
узагальнену інформацію за
результатами
моніторингу
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4. Удосконалення
організаційних
аспектів
та
підвищення
прозорості
реалізації проектів

5)
забезпечення
розвитку постійно
спроможності галузевих міністерств
здійснювати аналіз витрат і вигід,
достовірні оцінки капітальних (та
поточних) витрат на розроблення та
реалізацію державних інвестиційних
проектів

Мінекономрозвит
ку
Мінфін
інші міністерства

проводяться навчання із
зазначенням
відсотка
співробітників,
що
пройшли
навчання,
здійснюється постійна
методологічна
підтримка

1) впровадження централізованої II квартал
системи
моніторингу 2019 р.
великомасштабних
державних
інвестиційних проектів на основі як
фінансових,
так
і
фізичних
показників,
для
своєчасного
виявлення проектів із високим
ризиком виникнення проблем під час
їх реалізації та вжиття заходів та

Мінекономрозвит
ку

запроваджено
централізовану систему
моніторингу, відповідні
звіти подаються на
розгляд
Кабінету
Міністрів
України
створено
інтегровану
інформаційноаналітичну систему

стану
розроблення
та
реалізації
державних
інвестиційних проектів у
розрізі сфер та головних
розпорядників.
Рішення
Міжвідомчої
комісії
та
результати
моніторингу
розміщуються на офіційному
сайті Мінекономіки .
Виконується постійно.
Мінекономіки основі надає
методологічну допомогу з
питань
розроблення
державних
інвестиційних
проектів та проведення їх
економічної оцінки.
Так, у звітному періоді було
забезпечено
розгляд
66
державних
інвестиційних
проектів, з яких 26 проектів
направлено на доопрацювання
відповідно до п. 19 Порядку
відбору
державних
інвестиційних
проектів
(постанова
КМУ
від
22.07.2015
№
571).
Доопрацювання
проектів
визначено до 15.04.2020 року
Виконується.
Впровадження
централізованої
системи
моніторингу та створення
інтегрованої
інформаційноаналітичної системи є одними
із напрямів запровадження
принципів
публічного
інвестування.
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посиленого моніторингу, зокрема
шляхом
розроблення
онлайнінтерфейсів для подачі звітної
інформації

2)
забезпечення
доступу постійно
громадськості до інформації про хід
реалізації державних інвестиційних
проектів шляхом її розміщення на
офіційних веб-сайтах головних
розпорядників бюджетних коштів та
Мінекономрозвитку

Мінекономрозвит
ку
головні
розпорядники
бюджетних коштів

забезпечено
опублікування раз на
півроку звіту про стан
реалізації
державного
інвестиційного проекту
у поточному році та
оглядового звіту про хід
реалізації
основних
інвестиційних проектів
забезпечено
опублікування річного
звіту про хід виконання
державного
інвестиційного плану та
досягнуті результати

Запровадження
принципів
публічного інвестування, за
пропозицією Мінекономіки,
включено
до
пріоритетів
співробітництва з ЄК в рамках
проекту за сприяння ЄС та
Світового
банку.
Після
підписання контракту між ЄК
та СБ (можливо 2021 рік) буде
здійснюватися
підготовка
проекту
щодо
створення
централізованої
системи
моніторингу
великомасштабних
інвестиційних проектів
Виконується постійно.
Мінекономіки
підготовлена
узагальнена інформація за
результатами
моніторингу
стану
розроблення
та
реалізації державних
інвестиційних проектів у
розрізі сфер та головних
розпорядників
бюджетних
коштів за 2019 р.
Одночасно, у зв’язку зі зміною
Уряду Мінекономіки оновлено
персональний
склад
Міжвідомчої комісії з питань
державних
інвестиційних
проектів (наказ від 02.04.2020
№ 597) та розміщено на
офіційному
веб-сайті
міністерства
(http://www.me.gov.ua/Головна
/Діяльність/Інвестиційна
політика та міжнародне
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6.
Інституціоналізація
управління
проектами

8. Підготовка бази
для
подальшого
впровадження
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку
в
державному секторі

1) розвиток компетенції та навичок у постійно
сфері управління проектами та
формування
постійних
груп
кваліфікованих
фахівців
для
управління реалізацією державних
інвестиційних проектів

НАДС
Мінекономрозвит
ку
інші міністерства

проводяться навчання із
зазначенням
відсотка
співробітників,
що
пройшли
навчання утворено
постійні групи фахівців
для
реалізації
великомасштабних
проектів

Бухгалтерський облік у державному секторі
1) розроблення і затвердження IV квартал
Мінфін
затверджено
нормативно-правових актів щодо 2018 р.
Казначейство
нормативно-правові
національних положень (стандартів)
акти
бухгалтерського
обліку
в
державному секторі, а також
забезпечення
відповідності
класифікації доходів і видатків у
національних стандартах бюджетній
класифікації доходів і видатків

інвестиційне
співробітництво/Управління
державними інвестиційними
проектами/
Посилання
на
базові
нормативно-правові
акти)
03.04.2020.
Ураховуючи теперішній стан у
країні,
міністерство
позбавлено можливості на
сьогодні
забезпечити
проведення
засідання
Міжвідомчої комісії стосовно
моніторингу
державних
інвестиційних проектів за 2019
рік.
Виконується постійно.
У 5 регіональних центрах
підвищення кваліфікації за
короткостроковими програми
підвищення кваліфікації з
питань управління реалізацією
інвестиційних
проектів
пройшли
навчання
32
державні службовці та 241
посадова особа місцевого
самоврядування.
Виконується.
Підпунктами 2 та 3 пункту 1
Плану заходів до Стратегії
модернізації
системи
бухгалтерського обліку та
фінансової
звітності
в
державному секторі на період
до 2025 року передбачено
розроблення
національних
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2)
забезпечення
співпраці
з постійно
Міжнародною
федерацією
бухгалтерів
щодо
перекладу
міжнародних
стандартів
та
відповідного
оновлення
національних положень (стандартів)
бухгалтерського
обліку
в
державному секторі

Мінфін
Казначейство

забезпечено
переклад
міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку
в державному секторі
IPSAS
забезпечено
актуальність
затверджених
національних положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку
в державному секторі та
їх відповідність IPSAS

положень (стандартів) на
основі
міжнародних
стандартів та внесення змін до
них.
Проєкти нормативно-правових
актів щодо національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку в
державному секторі у зв’язку
із змінами, внесеними до
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку для
державного сектору, будуть
розроблені після отримання
перекладу українською мовою
повного пакета оновлених
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку для
державного сектору випуску
2018 року з урахуванням
вимог
національного
законодавства.
Виконується постійно.
Укладено Угоду про дозвіл
перекладати та публікувати
матеріали,
захищені
авторським
правом
від
07.11.2018 № UA-MOF-TOA2018 між Мінфіном України та
Міжнародною
федерацією
бухгалтерів, згідно з якою
Мінфіном України отримано
електронну
версію
оригінального
тексту
Міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку для
державного
сектору
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3) розроблення програми навчання I квартал
фахівців
суб’єктів
державного 2018 р.
сектору з питань застосування
національних положень (стандартів)
бухгалтерського
обліку
в
державному секторі

Мінфін
Казначейство

(МСБОДС),
опублікованих
Радою
з
Міжнародних
стандартів
бухгалтерського
обліку у вересні 2018 року.
Електронну
версію
оригінального
тексту
МСБОДС надано проекту EU
4 Logica для перекладу.
запроваджено програму Виконується.
навчання, семінарів
Планом заходів до Стратегії
модернізації
системи
бухгалтерського обліку та
фінансової
звітності
в
державному секторі на період
до 2025 року передбачено
створення
електронної
платформи для проведення
заходів щодо навчання та
підвищення
професійної
кваліфікації
працівників
бухгалтерських
служб
в
дистанційному режимі.
В
рамках
проєкту
ЄС
«Зміцнення
управління
державними
ресурсами»
(EURoPAF)
підготовлено
пропозиції
для
розробки
Стратегії по навчанню і
підвищенню
кваліфікації
бухгалтерів в державному
секторі та проєкт програми
дистанційного навчання по
підвищенню
кваліфікації
бухгалтерів в державному
секторі України.
Розробку програми навчання
та підвищення кваліфікації,
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створення та функціонування
електронної
навчальної
платформи для бухгалтерів
державного сектору включено
до завдань та заходів, які
будуть здійснюватися в рамках
Угоди з ЄС EU4PFM.
Система державного внутрішнього фінансового контролю
11.
Посилення 3) проведення навчальних заходів та постійно
Мінфін
проводяться навчання із
ефективності
підвищення
кваліфікації
для починаючи з
центральні органи зазначенням
відсотка
внутрішнього
внутрішніх аудиторів
III кварталу
виконавчої влади
співробітників,
що
аудиту
2018 р.
пройшли навчання

12. Впровадження
внутрішнього
контролю,
узгодженого
з
реалізацією Стратег
ії
реформування
державного
управління на 20162020 роки

проведення
на
базі
обраних IV квартал
міністерств (не менше чотирьох) 2020 р.
пілотних проектів з внутрішнього
контролю,
спрямованих
на
посилення
відповідальності
керівників за управління і розвиток
установи в цілому (управлінська
відповідальність та підзвітність) та
якісне виконання ними завдань з
планування та організації діяльності,
формування адекватної структури

Мінфін
інші міністерства

Виконується постійно
У I кварталі 2020 року
запроваджено
дистанційне
навчання
внутрішніх
аудиторів з метою залучення
більшої кількості учасників
навчальних заходів, а також
економії ресурсів на їх
організацію та проведення.
Зокрема: 14.01.2020 проведено
перший вебінар на тему «Нові
підходи до звітування про
результати
діяльності
підрозділів
внутрішнього
аудиту» для понад 130
працівників
підрозділів
внутрішнього аудиту із 62
державних органів.
реалізовано
пілотні Виконується
проекти з впровадження
За
підтримки
проекту
внутрішнього контролю двостороннього
співробітництва між Мінфіном
України
та
Мінфіном
Королівства
Нідерланди
розпочато
проведення
пілотного
проекту
з
внутрішнього контролю в
Міністерстві освіти і науки
України, спрямованого на
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внутрішнього контролю, нагляду за
здійсненням внутрішнього контролю
та управління ризиками

посилення
відповідальності
керівників за управління і
розвиток
установи
та
формування
адекватної
структури
внутрішнього
контролю,
здійсненням
управління ризиками.
Під час проєкту розглянуто
поточний стан фінансового
управління і контролю (ФУК)
на прикладі формування та
виконання
бюджетної
програми за КПКВК 2201380
«Виконання
зобов’язань
України у сфері міжнародного
науково-технічного
та
освітнього співробітництва».
Зокрема, в І кварталі 2020
року
спільно
з
нідерландськими експертами:
визначено
тематику
пілотного проекту;
- утворено робочу групу для
проведення пілотного проекту,
- підготовлено програму
заходів і проведено дві робочі
зустрічі.
Також у звітному періоді
узгоджено
з
усіма
зацікавленими сторонами звіт
за результатами попереднього
пілотного
проекту
з
внутрішнього контролю в
Міністерстві
соціальної
політики
України
з
відповідними
ключовими
висновками, рекомендаціями
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та планом подальших заходів
щодо удосконалення системи
внутрішнього контролю
Державний фінансовий контроль
13.
Посилення 2)
запровадження
навчальних постійно
Держаудитслужба
інституційної
програм підвищення кваліфікації для
спроможності
державних аудиторів
Держаудитслужби
щодо проведення
державних
фінансових аудитів
(спеціалізованих
аудитів)

проводяться навчання із
зазначенням
відсотка
співробітників,
що
пройшли навчання

Виконується постійно..
Для підвищення кваліфікації
та
рівня
знань
Держаудитслужба розробила
Програму
постійного
професійного
розвитку
працівників Держаудитслужби
(наказ Держаудитслужби від
22.06.2017 № 142);
План заходів з реалізації
Стратегії
постійного
професійного
розвитку
працівників Держаудитслужби
на 2017-2020 роки (наказ
Держаудитслужби
від
21.09.2018 № 209);
План навчальних заходів на
2019 рік відповідно до
програми
постійного
професійного
розвитку
працівників Держаудитслужби
(наказ Держаудитслужби від
29.05.2018 № 319).
У І кварталі проведено1
навчальний захід у якому
взяли участь 52 фахівців
територіального
органу
Держаудитслужби
(Управління Південного офісу
Держаудитслужби
в
Миколаївській області).
Наразі з метою запобігання
поширенню
на
території
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14.
Підвищення
ефективності
фінансового
інспектування

1)
удосконалення
методики II квартал
ризикоорієнтованого відбору, що 2018 р.
застосовується
для
проведення
фінансових інспекцій

Держаудитслужба

фінансове інспектування
здійснюється на основі
міністерства
аналізу
ризиків
та
інші
центральні приділення
особливої
органи виконавчої уваги питанням щодо
влади
серйозних
порушень,
шахрайства та корупції

України коронавірусу COVID19 на період карантину
припинено
проведення
навчань.
Виконується .
Підпунктом «д» підпункту 1
пункту 1 Указу Президента від
08 листопада 2019 р. № 837
передбачено
створення
в
установленому
порядку
нового органу державного
фінансового контролю, який
здійснюватиме
аналіз
інформації щодо використання
державних
ресурсів
і
контрольні
заходи
за
високоризиковими пераціями,
шляхом
реформування
Держаудитслужби. Відповідно
до витягу з протоколу № 9
засідання Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 2020
року, одним із завдань є
розроблення
змін
до
законодавства
щодо
організації діяльності Офісу
фінансового контролю.
З метою реалізації визначених
пріоритетів
реформування
органу
державного
фінансового
контролю
Держаудитслужба
(Офіс
фінансового
контролю)
розробляє
методологічне
забезпечення
ризикоорієнтованого відбору
об’єктів
для
планування
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заходів
державного
фінансового
контролю
з
урахуванням
кращого
міжнародний досвіду, а також
методології оцінки ризиків
шахрайства,
зокрема
Міжнародного
валютного
фонду, Світового Банку, ЄС
тощо.
Також, наразі з урахуванням
даних, розміщених у відкритих
джерелах інформації, зокрема
вебресурсах органів державної
влади, формується матриця
ризиків
(за
галузевим
спрямуванням) в діяльності
суб’єктів
господарювання,
бюджетних установ та інших
неприбуткових установ, що не
є суб’єктами господарювання.
IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами
Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі
2.
Забезпечення 2)
розроблення
загальних I квартал
Мінфін,
затверджено
участі громадян у рекомендацій для органів місцевого 2019 р.
всеукраїнські
рекомендації
щодо
бюджетному
самоврядування щодо визначення
асоціації органів участі
громадян
у
процесі
механізмів участі громадян у
місцевого
бюджетному процесі на
бюджетному процесі, включаючи
самоврядування
місцевому рівні
«бюджет участі»
(за згодою)

3.
Розроблення
стратегічного плану
розвитку ІТ-систем
для
підтримки

Інформаційні технології в управлінні державними фінансами
розроблення
та
схвалення III квартал
Мінфін
затверджено
стратегічного плану розвитку ІТ- 2017 р.
Казначейство
стратегічний
план
систем для підтримки реформи
ДФС
розвитку ІТ-систем для
державних фінансів, включаючи такі
Мінекономрозвит підтримки
реформи
компоненти,
як: централізація
ку
державних фінансів з

Виконано.
Наказ МФУ від 03.03.2020
№94
«Про
затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо
механізмів
участі
громадськості у бюджетному
процесі на місцевому рівні».
Направлено
місцевим
фінансовим органам.
Виконується.
Мінфіном
отримано
фінальний звіт щодо ІТаудиту від компанії Deloitte.
На основі отриманого звіту
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реформи державних функції розроблення, закупівлі,
фінансів
впровадження та інтеграції ІТсистем для планування та виконання
бюджету, оцінки та моніторингу
фіскальних ризиків, бухгалтерського
обліку,
внутрішнього
аудиту,
прогнозування ліквідності, а також
розроблення
і
впровадження
інтерфейсів
взаємодії
із
системами; адміністрування
податків,
митниці,
публічних
закупівель
та
управління
державними
інвестиціями; розроблення
інтегрованої інформаційної системи
для супроводження на всіх рівнях
процесу підготовки та моніторингу
виконання
бюджету; створення
інтегрованої
бази
даних
Мінекономрозвитку
(електронна
система
закупівель),
Мінфіну
(єдиний веб-портал використання
публічних
коштів)
та
Казначейства; покращення обміну
інформацією між Мінфіном, ДФС та
Казначейством; автоматизація
процесів адміністрування податків
відповідно до визначених Урядом
пріоритетів

Держаудитслужба

переліком
завдань,
строків їх виконання та
відповідальних
виконавців

розроблено Концепцію ІТцентралізації
в
системі
управління
державними
фінансами.
Зазначена
Концепція, у тому числі
заходи
з
її
реалізації,
затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 10.07.2019 № 594 -р. Також
Урядом
прийнято
розпорядження від 24 грудня
2019 р. № 1418-р «Про
внесення змін до Концепції
створення
інтегрованої
інформаційно-аналітичної
системи “Прозорий бюджет»,
що забезпечить розроблення та
впровадження модуля ЄКонтракт
–
інтегрованої
автоматизованої платформи,
яка надає інтерфейси для
створення,
узгодження,
підписання,
оброблення,
передачі,
оприлюднення
електронних договорів та
звітування про їх виконання.
Наразі Стратегічній план
розвитку
ІТ-систем
розроблено і знаходиться на
стадії
обговорення
із
експертами Світового Банку.

