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 півріччя 2020 року
Зміст
основного Найменування заходу
Строк
Відповідальні за Індикатори виконання Статус виконання
завдання
виконання
виконання
1
2
3
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5
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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 Наказом ДПС від 29.04.2020
ефективності
змін діяльності ДФС, у тому числі на
офіційному
вебсайті № 187 затверджено Ключові
податкового
основі
моніторингу
основних
ДФС щомісячного звіту показники ефективності ДПС
адміністрування
показників ефективності, визначених
про
досягнення та Методики їх розрахунку.
Мінфіном
основних
показників Звіти про досягнення цільових
ефективності ДФС
значень Ключових показників
ефективності
Державної
податкової служби України
розміщено на офіційному
вебпорталі ДПС у рубриці
«Діяльність»
(підрубрика
«Плани та звіти роботи»).
4.
Підвищення 2) вдосконалення інформаційно- постійно
ДФС
забезпечено
Виконується постійно.
рівня дотримання довідкових послуг, що надаються
Мінфін
оприлюднення
ДФС На постійній основі надаються
вимог податкового ДФС, та сервісів, розміщених на
інформації
про пропозиції для розміщення на
законодавства
офіційному вебсайті ДФС, з метою
інформаційно-довідкові вебпорталі
ДПС
та
в
платниками
сприяння
добровільному
послуги, які надаються Загальнодоступному
податків
дотриманню платниками податків
платникам податків
інформаційному довідковому
вимог податкового законодавства
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
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час надання інформаційнодовідкових послуг. З метою
забезпечення
цільової
аудиторії інформацією про
можливі шляхи отримання
довідкової
інформації
законодавства, контроль за
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.
У
травні
2020
року
впроваджено чат для надання
інформаційно-довідкових
послуг у ЗІР та месенджерах –
Viber I Telegram.
Також у травні 2020 року
запроваджено онлайн сервіс
«Генерація
ключів»
на
офіційному інформаційному
ресурсі
Надавача
acsidd.gov.ua.
Макроекономічне та бюджетне прогнозування
6.
Узгодження 2) здійснення оцінки справдження щокварталу
Мінекономрозвит забезпечено
строків підготовки припущень
та
показників починаючи
ку
оприлюднення
та
перегляду макроекономічного прогнозу під час
висновків

Виконується щокварталу.
Оцінка
справдження
за припущень та показників
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макроекономічного його перегляду та оприлюднення з II кварталу
прогнозу
з відповідних висновків
2018 р.
бюджетним циклом
у
контексті
середньострокового
бюджетного
планування

результатами
оцінки
макроекономічного
прогнозу під час його
перегляду

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
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.
Водночас
уточнені
припущення та показники
стали базою для прогнозних
розрахунків макропоказників
на 2021-2024 роки.
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Проект Прогнозу на 2021-2024
роки
18.06.2020
було
розглянуто
на
засіданні
Урядового комітету з питань
цифрової
трансформації,
розвитку громад і територій,
освіти, науки та інновацій,
охорони
здоров’я,
економічної, фінансової і
правової
політики,
правоохорон- ної діяльності,
паливно-енергетичного
комплексу та інфраструктури.
На виконання пункту 5 витягу
з протоколу № 3 від 18.06.2020
зазначеного
засідання
Урядового комітету 02.07.2020
за
участю
представників
Мінекономіки,
Мінфіну,
Мінреінтеграції, Мінрегіону,
Міноборони та Секретаріату
Кабінету Міністрів України
відбулась
нарада
щодо
додаткового
опрацювання
проекту Прогнозу на 20212024 роки.
За
результатами
наради,
Мінекономіки листом від
03.07.2020 № 3011-01/4148601 поінформувало Кабінет
Міністрів
України
щодо
необхідності
проведення
окремої
наради
для
обговорення та прийняття
політичного рішення з питання
визначення рівня мінімальної
заробітної плати за основним
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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

(бюджетним) сценарієм на
прогнозний
період
для
подальшого доопрацювання
проекту Прогнозу на 20212024
роки
(пропозиція
Мінфіну
підтримана
Мінекономіки).
Виконується щокварталу.
Забезпечено
щоквартальне
оприлюднення висновків за
результатами
оцінки
показників доходів бюджету
відповідно до плану.
Виконується щокварталу.
У І кварталі 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 проектом
Прогнозу економічного та
соціального розвитку України
на 2021-2023 роки 04.03.2020
відбулась
нарада
з
представниками
Мінекономіки,
Мінфіну,
Мінсоцполітики та НБУ щодо
обговорення сценарних умов
функціонування економіки на
прогнозний період.
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Крім того, у ІІ-й половині
березня проводилися технічні
робочі
консультації
з
фахівцями Мінфіну та НБУ в
рамках внесення змін до
прогнозу
основних
макропоказників
економічного 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».
У ІІ кварталі проводилися
технічні
консультації
з
фахівцями НБУ та Мінфіну з
питань
прогнозування
основних макроекономічних
показників.
Також,
07.04.2020
за
ініціативи НБУ відбулася
нарада в режимі он-лайн
конференції Zoom за участі
Мінекономіки
та
інших
державних
органів
щодо
обговорення
основних
прогнозних макропоказників
на 2020 рік.
У квітні 2020 року, з метою
висвітлення
консенсусного
бачення майбутніх тенденцій
та об’єктивної оцінки ризиків
та викликів, які постали як
перед світовою економікою,
так і перед економікою
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України внаслідок світової
рецесії та введення в Україні
обмежувальних заходів під час
боротьби з пандемією COVID19,
було
підготовлено
додатковий
тематичний
випуск
Консенсус-прогнозу
«Україна у 2020-2021 роках:
наслідки пандемії», результати
якого
враховано
при
формуванні проекту Прогнозу
економіч- ного і соціального
розвитку України на 20212024 роки.
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
проекту
Державного бюджету України
на 2021 рік.
На виконання зазначеного
Плану, Міністерство фінансів
України 18 січня 2020 року
направило
головним
розпорядникам
коштів
державного
бюджету
інструктивний лист щодо
підготовки пропозицій до
Бюджетної декларації на 20212023 роки.
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5) підвищення спроможності для постійно
планування політики та бюджетного
аналізу

Мінфін
проводяться навчання
центральні органи щодо
планування
виконавчої влади
політики та бюджетного
аналізу із зазначенням
відсотка співробітників,
що пройшли навчання,
здійснюється постійна
методологічна
підтримка

Верховна Рада України 13
квітня 2020 року схвалила
розроблений Урядом проект
Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про
Державний бюджет України
на 2020 рік».
Пунктом
2
Прикінцевих
положень
цього
Закону
зокрема передбачено, що
тимчасово до 1 січня 2021 року
не застосовується стаття 33
Бюджетного кодексу України.
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».
Виконується постійно
З
метою
надання
консультативної
підтримки
учасникам проведення оглядів
витрат у 2020 році 13.03.2020
в
Мінфіні
відбулася
навчальний
захід
з
організаційних
та
методологічних
питань
проведення оглядів, у якому
взяли участь представники 10
ГРК, а також представники
відповідних
структурних
підрозділів Мінфіну.
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15.
Посилення
відповідальності
суб’єктів
законодавчої
ініціативи
та
суб’єктів
нормотворення за
проведення оцінки
впливу на бюджет
проектів
законодавчих
та
інших нормативноправових актів, що
розробляються
(розглядаються)
Кабінетом
Міністрів України

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.

Мінфін
проводяться навчання
центральні органи щодо оцінки впливу на
виконавчої влади
бюджет із зазначенням
відсотка співробітників,
що пройшли навчання,
здійснюється постійна
методологічна
підтримка

Виконується постійно.
Мінфіном
постійно
здійснюється методологічна
підтримка
головних
розробників проектів актів
щодо заповнення фінансовоекономічних
розрахунків
відповідно
до
Методики
проведення
фінансовоекономічних розрахунків при
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.
У зв’язку із запровадженням
карантину у ІІ кварталі

10
навчальні
проводилися.

заходи

не

Управління фіскальними ризиками
II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики
Стратегічне планування
4.
Посилення 3) посилення кадрової спроможності постійно
Секретаріат
проводяться навчання із Виконується постійно.
інституційної
персоналу
щодо
стратегічного
Кабінету
зазначенням
відсотка У І кварталі в НАДУ, 4
спроможності для планування,
аналізу
політики,
Міністрів України співробітників,
що регіональних
центрах
здійснення
підготовки аналітичних документів
НАДС
пройшли
навчання, підвищення кваліфікації за
стратегічного
центральні органи здійснюється постійна короткостроковими
планування
виконавчої влади
методологічна
програмами
підвищення
підтримка
кваліфікації
з
питань
стратегічного
планування,
аналізу політики, підготовки
аналітичних
документів
пройшли
навчання
193
державні службовці та 116
посадових осіб місцевого
самоврядування.
У ІІ кварталі в 7 регіональних
центрах
підвищення
кваліфікації
за
короткостроковими
програмами
підвищення
кваліфікації
з
питань
стратегічного
планування,
аналізу політики, підготовки
аналітичних
документів
пройшли
навчання
446
державних службовців та 138
посадових осіб місцевого
самоврядування.
Програмно-цільовий метод
8.
Ефективний 1)
оновлення
методології IV квартал
Мінфін
внесено
зміни
до Виконано.
моніторинг
моніторингу
та
оцінювання 2018 р.
Мінекономрозвит нормативно-правових
З метою визначення порядку
результативності
результативності
бюджетних
куМін’юст
актів
здійснення
оцінки
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програм і встановлення вимоги щодо
публікації результатів оцінки

ефективності
бюджетних
програм
головними
розпорядниками
коштів
державного
бюджету
розроблено проект наказу
Мінфіну
«Про
оцінку
ефективності
бюджетних
програм
державного
бюджету», який погоджено з
Державною
казначейською
службою України та Офісом
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.
Відповідний наказ Мінфіну від
19.05.2020 № 223
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 09 липня 2020
р. за № 646/34929.
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
12. Запровадження 5)
посилення
інституційної постійно
НАДС
проводяться навчання із Виконується постійно.
середньострокового спроможності органів місцевого
Мінфін
зазначенням
відсотка У
І
кварталі
у
бюджетного
самоврядування
з
питань
всеукраїнські
співробітників,
що Дніпропетровському
планування
та середньострокового
бюджетного
асоціації органів пройшли
навчання,

12
удосконалення
програмноцільового методу на
місцевому рівні

планування, аналізу бюджетної та
податкової політики і оцінки
результативності
бюджетних
програм

місцевого
самоврядування
(за згодою)

забезпечується постійна регіональному
інституті
методологічна
державного управління НАДУ
підтримка
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.
У
ІІ
кварталі
у
Дніпропетровському
та
Одеському
регіональних
інститутах
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при Президентові
України,
8
регіональних
центрах
підвищення
кваліфікації
за
короткостроковими
програмами
підвищення
кваліфікації
з
питань
середньострокового
бюджетного
планування,
аналізу
бюджетної
та
податкової політики і оцінки
результативності бюджетних
програм пройшли навчання
450 посадових осіб місцевого
самоврядування.
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2)
посилення
інституційної постійно
спроможності органів місцевого
самоврядування з питань оцінки
кредитоспроможності
громад,
процедур надання та моніторингу
місцевих
гарантій,
методів
управління ризиками та боргом

НАДС
Мінфін
всеукраїнські
асоціації органів
місцевого
самоврядування
(за згодою)

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

Виконується постійно.
У І кварталі в НАДУ,
Одеському
регіональному
інституті
державного
управління
НАДУ,
Запорізькому, Чернігівському
та 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
навчання 180 посадових осіб
місцевого самоврядування.
У ІІ кварталі у 6 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
навчання 245 посадових осіб
місцевого самоврядування.

III. Забезпечення ефективного виконання бюджету
2. Запровадження підготовка
та
стратегічного
середньострокового

Управління державними інвестиціями
затвердження I квартал
Мінекономрозвит запроваджено
плану 2018 р.
ку
середньострокове

Виконується
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планування
державних
інвестицій

пріоритетних державних інвестицій з
дотриманням
таких
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

Мінфін
інші міністерства

планування державних
інвестицій в рамках
середньострокового
бюджетного планування

Підготовка
середньострокового
плану
пріоритетних
державних
інвестицій буде здійснена у ІІІ
кварталі 2020 року у зв’язку із
прийняттям Закону України
від 13.04.2020 № 553-IX «Про
внесення змін до Закону
України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік»
стосовно тимчасового не
застосування норми статті 33
Бюджетного кодексу України
щодо складання та схвалення
Бюджетної декларації.
З метою забезпечення процесу
підготовки у 2020 році проекту
Закону
України
«Про
Державний бюджет України
на 2021 рік» щодо розподілу
обсягу державних капітальних
вкладень
між
головними
розпорядниками бюджетних
коштів на розроблення та
реалізацію
державних
інвестиційних
проектів,
відібраних
Міжвідомчою
комісією з питань державних
інвестиційних
проектів,
Мінекономіки
ініційовано
прийняття постанови Кабінету
Міністрів
України
від
08.07.2020 № 567 «Про
внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 22.07.2015 № 571» в
частині доповнення її пунктом
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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

3¹, яким вирішується питання
щодо доведення у 2020 році
Мінфіном загальних обсягів
державних
капітальних
вкладень для розподілу їх між
головними розпорядниками
бюджетних
коштів
на
розроблення та реалізацію
державних
інвестиційних
проектів,
відібраних
Міжвідомчою комісією
з
питань
державних
інвестиційних проектів.
Відбір перехідних та нових
державних
інвестиційних
проектів
та
розподіл
Міжвідомчою
комісією
державних
капітальних
вкладень на 2021-2023 роки
планується
забезпечити
протягом липня 2020 року з
урахуванням
доведеного
Мінфіном загального обсягу
державних
капітальних
вкладень на розроблення та
реалізацію
державних
інвестиційних проектів на
2021-2023 роки.
Виконується постійно.
Мінекономіки основі надає
методологічну допомогу з
питань
розроблення
державних
інвестиційних
проектів та проведення їх
економічної оцінки.
Так, у звітному періоді було
розглянуто 66 державних
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Удосконалення
організаційних
аспектів
та
підвищення
прозорості
реалізації проектів

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

інвестиційних проектів, з яких
26 проектів було направлено
на доопрацювання (відповідно
до п. 19 Порядку відбору
державних
інвестиційних
проектів,
затвердженого
постановою
КМУ
від
22.07.2015 № 571).
За результатами розгляду
доопрацьованих
проектів
допущено до участі у відборі
56 проектів, у тому числі 44
проекти – відібрані ще у 20152019 роках у встановленому
порядку
Міжвідомчою
комісією з питань державних
інвестиційних проектів.
Зокрема,
04.06.2020
та
16.06.2020 відбувся розгляд 12
нових
державних
інвестиційних
проектів,
прийнятих до участі у відборі
на 2021-2023 роки, у розрізі
таких сфер: охорона здоров’я,
освіта, соціально-культурний
розвиток,
виробництво
ракетно-космічної техніки, з
яких підтримано реалізацію 10
проектів за рахунок державних
капітальних вкладень.
Виконується постійно.
05 червня 2020 року на
офіційному
вебсайті
Мінекономіки
(http://www.me.gov.ua/
Головна/
Діяльність/
Інвестиційна політики та

17
реалізації
основних
інвестиційних проектів
забезпечено
опублікування річного
звіту про хід виконання
державного
інвестиційного плану та
досягнуті результати

міжнародне
інвестиційне
співробітництво/ Управління
державними інвестиційними
проектами/ Моніторинг стану
виконання
та
реалізації
державних
інвестиційних
проектів) розміщено Протокол
засідання міжвідомчої комісії з
питань
державних
інвестиційних проектів, який
містить узагальнені інформації
за результатами моніторингу
стану
розроблення
та
реалізації
державних
інвестиційних проектів у
розрізі сфер та ГРБК за 2019
рік та І квартал 2020 року. При
цьому головні розпорядники
бюджетних коштів публікують
інформацію щодо розроблення
та
реалізації
державних
інвестиційних проектів на
своїх офіційних веб-сайтах.
Одночасно, у зв’язку зі зміною
Уряду Мінекономіки оновлено
персональний
склад
Міжвідомчої комісії з питань
державних
інвестиційних
проектів (накази від 02.04.2020
№ 597, від 24.04.2020 № 778 та
від 06.06.2020 № 1048),
інформація розміщена на
офіційному
вебсайті
міністерства
(http://www.me.gov.ua/
Головна
/
Діяльність/
Інвестиційна полі- тика та
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6.
Інституціоналізація
управління
проектами

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

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

міжнародне
інвестиційне
співробітництво/ Управління
державними інвестиційними
проектами/ Посилання на
базові
нормативно-правові
акти).
Виконується постійно.
У І кварталі 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.
У ІІ кварталі у 6 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
навчання 245 посадових осіб
місцевого самоврядування.
Виконується постійно
У I кварталі 2020 року
запроваджено
дистанційне
навчання
внутрішніх

19
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.
У ІI кварталі 2020 року
продовжувалось дистанційне
навчання
внутрішніх
аудиторів,
зокрема:
організовано та проведено два
навчальні заходи:
1) з 25 по 29 травня 2020 року
–
вебінар
на
тему
«Консультаційна
роль
внутрішнього аудиту» для
керівників та працівників
підрозділів
внутрішнього
аудиту державних органів (у
навчальному заході взяли
участь
28
працівників
підрозділів
внутрішнього
аудиту із 19 державних
органів);
2) з 01 по 05 червня 2020 року
– онлайн-курс з основних
засад внутрішнього контролю
та
внутрішнього
аудиту
(участь у навчанні взяли 27

20

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
внутрішнього контролю, нагляду за
здійсненням внутрішнього контролю
та управління ризиками

Мінфін
інші міністерства

працівників
підрозділів
внутрішнього
аудиту
Мін’юсту,
Казначейства,
Держмитслужби, ДПС та
ДФС).
реалізовано
пілотні ВиконуєтьсяЗа
підтримки
проекти з впровадження проекту
двостороннього
внутрішнього контролю співробітництва між Мінфіном
України
та
Мінфіном
Королівства
Нідерланди
розпочато
проведення
пілотного
проекту
з
внутрішнього контролю в
Міністерстві освіти і науки
України, спрямованого на
посилення
відповідальності
керівників за управління і
розвиток
установи
та
формування
адекватної
структури
внутрішнього
контролю,
здійсненням
управління ризиками.
Під час проекту розглядається
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».
У попередньому звітному
періоді
спільно
з
нідерландськими експертами
визначено тематику пілотного
проекту; утворено робочу
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групу
для
проведення
пілотного
проекту;
підготовлено програму заходів
і проведено дві робочі зустрічі.
У зв’язку із запровадженням
карантину у ІІ кварталі робочі
зустрічі в рамках реалізації
пілотного проекту в МОН не
проводились. При цьому,
Мінфін повторно звернувся до
МОН з проханням надати для
дослідження
внутрішні
документи та повідомити про
зацікавленість у подальшому
проведенні
зазначеного
проекту (лист від 16.06.2020 №
33010-07-5/17990),
МОН
листом від 26.06.2020 №1/123116
підтвердило
зацікавленість
щодо
подальшої реалізації пілотного
проекту та повідомило про
внесення змін до складу
робочої групи.
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
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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

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
України коронавірусу COVID19 на період карантину
припинено
проведення
навчань.
Виконується .
Відповідний проект наказу
Мінфіну про затвердження
Методики
ризикоорієнтованого відбору
підконтрольних установ для
проведення
планових
інспектувань розроблений з
урахуванням
кращого
міжнародний досвіду, а також
методології оцінки ризиків
шахрайства,
зокрема

23
Міжнародного
валютного
фонду, Світового Банку, ЄС
тощо.
Наразі проект опрацьовується
фахівцями Держаудитслужби з
метою урегулювання питань
технічної
реалізації
автоматизованого розрахунку
ризиків
у
діяльності
підконтрольних установ.

3.
Розроблення
стратегічного плану
розвитку ІТ-систем
для
підтримки
реформи державних
фінансів

IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами
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
функції розроблення, закупівлі,
Держаудитслужба переліком
завдань,
впровадження та інтеграції ІТстроків їх виконання та
систем для планування та виконання
відповідальних
бюджету, оцінки та моніторингу
виконавців
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

Виконується.
Мінфіном
отримано
фінальний звіт щодо ІТаудиту від компанії Deloitte.
На основі отриманого звіту
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
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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

автоматизованої платформи,
яка надає інтерфейси для
створення,
узгодження,
підписання,
оброблення,
передачі,
оприлюднення
електронних договорів та
звітування про їх виконання.
Розпорядженням від 3 березня
2020 р. № 215-р Концепцію з
ІТ-централізації у системі
управління
державними
фінансами викладено у новій
редакції.

