
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 
      

Зміст основного 

завдання 
Найменування заходу  

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за 

виконання 

Індикатори виконання 

Статус виконання  

(коментарі, проблемні питання, існуючі ризики невиконання, 

можливі порушення строків та ін.) 

      

1 2 3 4 5 6 

I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі 

1. Підвищення 

стабільності та 

прогнозованості 

податкової системи 

1) розроблення Стратегії 

розвитку податкової системи 

на середньострокову 

перспективу, що 

узгоджується з пріоритетами 

економічного розвитку, 

реформуванням бюджетного 

процесу та пенсійної системи 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін  

схвалено Кабінетом 

Міністрів України 

Стратегію розвитку 

податкової системи на 

середньострокову 

перспективу 

Виконується.                                                                                                                                                                                                                           

Відповідно до зазначеного заходу Стратегія розвитку податкової 

системи на середньострокову перспективу (далі – Стратегія) має 

узгоджуватись із пріоритетами економічного розвитку, 

реформуванням бюджетного процесу та пенсійної системи.                                                                                                                                                                   

При розробці Стратегії доцільно визначити концептуальні кроки 

щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування на 

середньостроковий період з урахуванням необхідності перегляду 

категорій осіб, яким дозволено застосовувати вказаний спеціальний 

режим оподаткування, видів діяльності, граничного обсягу доходу 

та ставок єдиного податку з метою мінімізації можливостей для її 

використання як інструментарію для мінімізації сплати податків, а 

також з урахуванням запровадження податку на виведений капітал.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Оскільки сфера дії вказаної Стратегії стосуватиметься значної 

кількості суб'єктів господарювання, вважаємо за необхідне 

забезпечити її розробку із залученням представників бізнес-

спільноти, галузевих асоціацій, наукових кіл,  громадськості та 

експертів у сфері оподаткування.                                                   

З огляду на викладене, Мінфіном підготовлено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».  

Проектом, зокрема, пропонується внести зміни до Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів від 

08.02.2017  № 142-р, та плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів від 

24.05.2017 № 415-р, в частині перенесення терміну розроблення 

Стратегії на 2018 рік. 

Наразі проект підготовлено для подання до Кабінету Міністрів 

України. 

ДФС  

Мінеконом-

розвитку 

Мінсоц-

політики 
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2) розроблення плану заходів 

з реалізації Концепції 

реформування системи 

органів, що реалізують 

державну податкову та митну 

політику, на 

середньострокову 

перспективу, який, зокрема, 

відповідатиме Стратегії 

реформування системи 

управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки 

II квартал 

2017 р. 

Мінфін  

затверджено план заходів з 

реалізації Концепції 

реформування системи 

органів, що реалізують 

державну податкову та 

митну політику, на 

середньострокову 

перспективу 

Виконується                                                                                                                                                                                                                                    

Рішенням Уряду від 11.01.2018 скасовано рішення Уряду від 

29.03.2017 про прийняття Концепції реформування системи органів, 

що реалізують державну податкову та митну політику (далі – 

Концепція). На цей час проект Концепції доопрацьовано та 2 квітня 

2018 року направлено на погодження до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (лист Мінфіну № 11110-20-5/9034), 

Міністерства юстиції України (лист Мінфіну № 11110-20-5/9036) 

для отримання висновку за результатами проведення правової 

експертизи проекту акта (далі – висновок), а також до Кабінету 

Міністрів України (лист  № 11110-20-3/9037).  

 Наразі очікується отримання відповідних матеріалів погодження та 

висновку. 

У разі прийняття Концепції на засіданні Уряду Мінфіном буде 

розроблено План заходів щодо її реалізації. 

ДФС 

2. Підвищення 

якості та 

ефективності 

податкового 

адміністрування 

1) здійснення постійного 

контролю за реалізацією 

плану інституційних змін 

діяльності ДФС, у тому числі 

на основі моніторингу 

основних показників 

ефективності, визначених 

Мінфіном 

щомісяця 

ДФС  

забезпечено опублікування 

на офіційному веб-сайті 

ДФС щомісячного звіту 

про досягнення основних 

показників ефективності 

ДФС 

Виконується щомісячно.                                                                                                                                                                                                                              

Забезпечено опублікування на офіційному веб-сайті ДФС 

щомісячного звіту про досягнення основних показників 

ефективності ДФС.                                                                                                                                                                                                                                           

Звіти публікуються на сайті ДФС за посиланням: 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/291179.html.  
Мінфін 

3) розроблення додаткових 

IT-рішень для покращення 

камеральних перевірок 

II квартал 

2018 р. 
ДФС 

запроваджено додаткові 

IT-рішення для 

покращення камеральних 

перевірок 

Виконується. 

ДФС підготовлено заявку на доопрацювання підсистеми 

«Податковий аудит» ІС «Податковий блок» в частині створення 

нового режиму (вкладки) «Несвоєчасна реєстрація акцизних 

накладних/розрахунків коригування до таких акцизних накладних в 

ЄРАН» та автоматичного складання податкового повідомлення – 

рішення за формою «ПС» у розділі «Перевірки».  

Триває процес розробки відповідного програмного забезпечення. 
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4) впровадження електронних 

податкових перевірок  

(e-аудит) із застосуванням 

відповідного програмного 

забезпечення 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін 

забезпечено 

функціонування 

електронних податкових 

перевірок (е-аудит) 

Виконується. 

Відповідно до розпорядження ДФС від 31.03.2017 № 50-р «Про 

створення робочої групи» створено робочу групу з питань 

впровадження здійснення контролюючими органами електронного 

аудиту.  

Проведено обмін досвідом з ДПІ при Міністерстві фінансів 

Республіки Литва та Міністерством фінансів Португалії з питань 

проведення електронних документальних перевірок та 

впровадження стандартного аудиторського файла для цілей 

оподаткування (SAF-T). 

Проведено зустрічі з провідними аудиторськими компаніями з 

питань підготовки бізнес-середовища до позитивного сприйняття 

впровадження електронного аудиту.  

Крім того Мінфіну листом ДФС від 03.11.2017 № 3779/4/99-99-14-

03-03-13 були надані пропозиції щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України та Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які 

необхідні для впровадження електронного аудиту в Україні та 

листом від 22.01.2018 № 203/4/99-99-14-03-03-13 обґрунтування 

неможливості виконання зазначеного пункту Стратегії без 

впровадження відповідних законодавчих змін щодо обов’язку 

платників податків вести бухоблік та подавати органам ДФС дані 

для проведення перевірок в електронному вигляді.  

На сьогодні вивчається питання щодо визначення оптимального 

програмного продукту для його придбання або розробки з метою 

проведення електронного аудиту як частини документальної 

перевірки платника податків. 

 

ДФС 

7) стандартизація порядку 

виконання основних функцій 

та процедур ДФС, зокрема 

здійснення аналізу існуючих 

функцій та процедур ДФС; 
IV квартал 

2017 р. 
ДФС 

здійснено аналіз існуючих 

функцій та процедур ДФС 
Виконується.                                                                                                                                                                                                                                                
З метою наближення процесів ДФС щодо податкового 

адміністрування до європейських стандартів підготовлено та 

надіслано листи Представництву Європейського Союзу в Україні 

(лист ДФС від 22.12.2017 № 21742/5/99-99-01-04-02-15-1) та 

Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ) (лист 

ДФС від 25.01.2018 № 1424/5/99-99-01-04-02-15-1) з проханням 

надати ДФС експертну допомогу у проведенні аналізу основних 
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Мінфін 

робочих процесів. 

19.03.2018 відбулася зустріч в.о. Голови ДФС Продана М. В. з 

представниками Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ), на якій обговорено питання надання 

експертної допомоги в частині опису бізнес-процесів та вирішено 

здійснити його на базі ГУ ДФС у м. Київ. 

Разом із цим ДФС постійно здійснює поточний аналіз існуючих 

функцій та процедур з метою їх оптимізації та приведення до вимог 

внесених у законодавство змін.  

Зокрема, у грудні 2017 року наказом ДФС від 01.12.2017 № 801 

були внесені зміни до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265 «Про 

функціональні повноваження структурних підрозділів ДФС» (із 

змінами). 

8) створення системи оцінки 

рівня задоволення платників 

податків якістю 

обслуговування ДФС 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

створено систему оцінки 

рівня задоволення 

платників податків якістю 

обслуговування ДФС і 

забезпечено опублікування 

на офіційному веб-сайті 

Мінфіну щорічних звітів 

за результатами її 

проведення 

Виконується. 
Відповідно до Звіту про досягнення Ключових показників 

ефективності Державної фіскальної служби України у січні–грудні 

2017 року, встановлено систему фіксації задоволеності платників 

податків консультаціями, наданими ДФС через електронні та 

телефонні сервіси.  

Зокрема, з 01.03.2017 для користувачів Загальнодоступного 

інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) у тестовому режимі 

працює система фіксації задоволеності платників податків 

інформаційно-довідковими послугами. 

Користувачі ЗІР, які авторизувалися за допомогою електронного 

цифрового підпису, мають можливість оцінити якість уніфікованих 

відповідей, що містяться у розділі ЗІР «Запитання-відповіді з Бази 

знань», а також залишити свої коментарі та пропозиції. Результати 

оцінки автоматично відображаються на головній сторінці ЗІР у 

вигляді кольорового індикатора. 

Опублікування щорічного звіту за результатами проведеної роботи 

в 2017 році стосовно створення системи оцінки рівня задоволення 

платників податків якістю обслуговування ДФС забезпечене на 

офіційному веб-сайті ДФС. 

ДФС 
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9) проведення оцінки 

основних компонентів 

податкового адміністрування 

з використанням Методики 

діагностики податкового 

адміністрування (TADAT) 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

підготовлено звіт та 

рекомендації за 

результатами проведеної 

оцінки 

Виконується.                                                                                                                                                                                                                

До Представництва Європейського Союзу в Україні направлено 

лист ДФС від 16.11.2017  № 19511/5/99-99-01-04-02-15-1 з 

проханням надати ДФС експертну допомогу у проведенні оцінки 

основних компонентів податкового адміністрування з 

використанням Методики діагностики податкового адміністрування 

(TADAT). Представництво Європейського Союзу в Україні 

висловило готовність у проведенні такої оцінки у лютому  

2018 року.  

У листопаді 2017 року організовано заходи з ознайомлення 

структурних підрозділів з основними цілями та методикою 

проведення  TADAT. Проведено установчу зустріч та 9 тематичних 

зустрічей представників структурних підрозділів з експертом ЄС 

Хельдером Консейсао з окремих напрямів оцінки.  

Відповідно до розпорядження ДФС від 27.12.2017 № 187 - р «Про 

організацію роботи з підготовки та проведення оцінки TADAT», 

організовано підготовчу роботу до проведення місії оціночної групи 

TADAT та представників Європейського Союзу, яка відбулася  

12–26 лютого 2018 року. 

Під час місії проведено 15 зустрічей з керівництвом та 

представниками структурних підрозділів ДФС, на яких обговорено 

основні складові податкового адміністрування в Україні, 

представники оціночної групи також відвідали Офіс великих 

платників податків ДФС, Головне управління ДФС у Житомирській 

області та Білоцерківську об’єднану державну податкову інспекцію 

Головного управління ДФС у Київській області.  

26.02.2018 експертами оціночної групи надано проект звіту про 

результати оцінки ДФС. Пропозиції за результатами його 

опрацювання надіслано секретаріату TADAT листом ДФС від 

16.03.2018 № 4260/5/99-99-01-04-02-15-1. 

Орієнтовний термін підготовки остаточного звіту – кінець квітня 

2018 року. 

Мінфіном підготовлено проект розпорядження «Про внесення змін 

до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, 

зокрема, вносяться зміни до плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–

2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів від 

24.05.2017 № 415-р, в частині перенесення терміну проведення 

оцінки основних компонентів податкового адміністрування з 

використанням Методики діагностики податкового адміністрування 

(TADAT) на 2018 рік. 

ДФС 
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Наразі проект підготовлено для подання до Кабінету Міністрів 

України. 

11) проведення перевірки 

(психологічного відбору, 

контролю кваліфікації та 

здібностей співробітників, 

психометричного і 

поліграфічного тестування 

тощо) працівників ДФС та її 

територіальних органів, у 

тому числі співробітників 

підрозділів, які виконують 

контролюючі функції, 

оприлюднення результатів 

проведеної перевірки на 

офіційному веб-сайті ДФС 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін 

 проведено систематичні 

перевірки (психологічний 

відбір, контроль 

кваліфікації та здібностей 

співробітників, 

психометричне і 

поліграфічне тестування 

тощо) працівників ДФС та 

її територіальних органів, 

у тому числі 

співробітників підрозділів, 

які виконують 

контролюючі функції,  

опубліковано результати 

проведених перевірок на 

офіційному веб-сайті ДФС 

Виконується. 
У І кварталі 2018 року у ДФС проведено:  

26 тестувань щодо інтелектуальних, морально-ділових, 

психологічних якостей особистості з кандидатами на посади до 

підрозділів внутрішньої безпеки; 

24 психофізіологічних інтерв’ю із використанням поліграфа зі 

співробітниками ДФС та територіальних органів. 

ДФС 

12) запровадження єдиної 

уніфікованої форми 

податкової звітності з податку 

на доходи фізичних осіб та 

єдиного соціального внеску 
I квартал 

2018 р. 
ДФС 

запроваджено єдину 

уніфіковану форму 

податкової звітності з 

податку на доходи 

фізичних осіб та єдиного 

соціального внеску 

Виконується. 

З метою об’єднання та подання єдиної звітності з податку на доходи 

фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування Мінфіном за участю фахівців ДФС, 

Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики 

України розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України 

законопроекти „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на 

доходи фізичних осіб” (реєстраційний № 7444 від 26.12.2017) та 

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання 
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Мінфін 

єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” 

(реєстраційний № 7445 від 26.12.2017). 

Прикінцевими положеннями вказаних законопроектів передбачено, 

що закони набиратимуть чинності з 1 січня 2019 року. 

Враховуючи зазначене, а також те, що законодавчі підстави для 

запровадження єдиної уніфікованої форми податкової звітності з 

податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску 

виникнуть лише після прийняття Верховною Радою України 

вказаних законопроектів, ДФС ініційовано перед Мінфіном 

перенесення термінів виконання цього заходу (лист ДФС від 

30.03.2018 № 947/4/99-99-13-01-01-13). 

Разом з тим ДФС спільно з Науково-дослідним інститутом 

фіскальної політики Університету ДФС розроблено проект 

уніфікованої форми звітності з податку на доходи фізичних осіб та 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, який направлено Пенсійному фонду України, 

Міністерству соціальної політики України, Фонду соціального 

страхування України та Державній службі зайнятості (листи ДФС 

від 21.08.2017 № 14462/5/99-99-13-01-01-16, від 16.02.2018  

№ 2410/5/99-99-13-01-01-16, від 16.02.2018 № 2409/5/99-99-13-01-

01-16 та від 16.02.2018 № 2436/5/99-99-13-01-01-16). 

3. Розширення бази 

оподаткування 

3) перегляд умов 

застосування спрощеної 

системи оподаткування щодо 

категорій осіб, видів 

діяльності, граничного обсягу 

доходу та ставок податку 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

розроблена та 

представлена на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України концепція 

законодавчих ініціатив, які 

стосуються спрощеної 

системи оподаткування 

Виконується.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мінфіном підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету 

Міністрів України». Проектом, зокрема, вносяться зміни до Плану 

заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження 

Кабінету Міністрів від 24.05.2017 № 415-р) щодо виключення 

підпункту 3 пункту 3 розділу І зазначеного плану заходів, як такого, 

що буде реалізований комплексно в рамках виконання завдання, 

визначеного підпунктом 1 пункту 1 розділу І цього плану заходів 

(термін виконання якого перенесено на 2018 рік), яким передбачено 

розроблення Стратегії розвитку податкової системи на 

середньострокову перспективу. 

Наразі проект акта підготовлено для подання до Кабінету Міністрів 

України. 

ДФС 
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4) визначення непрямих 

методів контролю доходів 

громадян 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

Податкового кодексу 

України 

Виконується. 
Мінфін у листі від 14.03.2018 № 11220-03-3/6929 на адресу Кабінету 

Міністрів України повідомив, що з метою виконання узгоджених 

завдань плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017–2020 роки (далі – план 

заходів) (розпорядження Кабінету Міністрів від 24.05.2017 № 415-р) 

та Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів 

від 08.02.2017 № 142-р) завдання щодо введення непрямих методів 

контролю за доходами громадян доцільно встановити за 

результатами розгляду Кабінетом Міністрів України проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» (далі – проект 

акта), яким, зокрема, передбачається внесення змін до плану 

заходів, відповідно до яких зазначений пункт плану заходів 

пропонується виключити як такий, що буде реалізований 

комплексно в рамках виконання завдання, визначеного підпунктом 

2 пункту 3 розділу І цього плану заходів (щодо забезпечення умов 

для приєднання України до багатосторонньої угоди про 

автоматичний обмін фінансовою інформацією, строк виконання  

ІІ квартал 2019 року).  

 Наразі відповідний проект акта підготовлено для подання до 

Кабінету Міністрів України. 

ДФС 

5) розроблення критеріїв 

визначення осіб з високими 

статками і надання 

повноважень ДФС 

отримувати доступ до 

інформації про їх банківські 

рахунки за умов належного 

захисту таких даних 

II квартал 

2018 р. 

Мінфін 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України відповідний 

законопроект 

Виконується. 

Мінфіном підготовлено законопроект «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо 

критеріїв визначення осіб з високими статками», який надіслано на 

погодження із заінтересованими ЦОВВ (листи від 12.01.2018 № 31-

11220-16-5/987, від 10.01.2018 №11220-16-10/710, від 04.01.2018 

№11220-16-10/348).  
ДФС 

4. Підвищення рівня 

дотримання вимог 

податкового 

законодавства 

платниками 

податків 

1) вдосконалення функції 

контролю за дотриманням 

вимог податкового 

законодавства та розроблення 

Стратегії виявлення ризиків, 

пов’язаних з дотриманням 

податкової дисципліни 

I квартал 

2018 р. 

ДФС 

розроблено та реалізовано 

ДФС стратегію виявлення 

ризиків, пов’язаних з 

дотриманням податкової 

дисципліни 

Виконується. 
Відповідно до інформації, наданої Мінфіну Державною фіскальною 
службою України листом від 27.02.2018  № 588/4/99-99-07-01-04-13,  
у ДФС здійснено заходи в частині вдосконалення функції контролю 
за дотриманням вимог податкового законодавства, а також системи 
ризикоорієнтованого податкового контролю. 
Зокрема, на виконання норм статті 74 Податкового кодексу України 
(далі – Кодекс) у Державній фіскальній службі України 
запроваджено Систему автоматизованого моніторингу відповідності 
податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки 
ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких 
податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 

Мінфін 
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податкових накладних, яка з 01.07.2017 працює у повноцінному 
режимі. Роботу побудовано таким чином, щоб превентивно 
реагувати на зловживання недоброчесних платників податків та 
унеможливити безпідставне формування ними податкового кредиту 
ще на стадії реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування, тобто до моменту подання податкової декларації з 
ПДВ. 
Результатом роботи ДФС у 2017 році з удосконалення системи 
ризикоорієнтованого податкового контролю є, зокрема, проект 
наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до 
Порядку формування плану-графіка проведення документальних 
планових перевірок платників податків». Зокрема, у проекті 
передбачено 56 нових критеріїв ризику щодо несплати податків та 
інших платежів до бюджету, виключено критерії відбору до плану-
графіка, які втратили актуальність. Триває робота щодо узгодження 
проекту із зацікавленими ЦОВВ. 
З огляду на вищезазначене, Державною фіскальною службою 
України направлено лист до Кабінету Міністрів України від 
21.02.2018 № 109/3/99-99-07-01-05-10 з відповідною інформацією та 
пропозицією зняття зазначеного пункту плану заходів з контролю, 
як такий, що є виконаний. 

2) вдосконалення 

інформаційно-довідкових 

послуг, що надаються ДФС, 

та сервісів, розміщених на 

офіційному веб-сайті ДФС, з 

метою сприяння 

добровільному дотриманню 

платниками податків вимог 

податкового законодавства 

постійно 

ДФС 

забезпечено 

оприлюднення ДФС 

інформації про 

інформаційно-довідкові 

послуги, які надаються 

платникам податків 

Виконується постійно. 
З метою удосконалення надання інформаційно-довідкових послуг 

наказом ДФС від 12.07.2017 №475 затверджено Порядок надання 

інформаційних послуг Контакт-центром ДФС, відповідно до якого 

інформаційні послуги Контакт-центру ДФС надаються за єдиними  

багатоканальним номером телефону 0800501007 та електронною 

адресою idd@sfs.gov.ua. 

Оприлюднення та підтримка в актуальному стані інформації про 

інформаційно-довідкові послуги, що надаються платникам 

здійснюється на офіційному веб-порталі ДФС у розділах 

«Інформаційно-довідковий департамент ДФС», «Сервіс «Пульс», 

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (далі – ЗІР) 

та «Корисні посилання». 

ЗІР розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту ДФС. 

Інформація про порядок його використання платниками податків 

для самостійного отримання інформаційно-довідкових послуг за 

допомогою ЗІР, розміщена і постійно актуалізується у розділі «Про 

ресурс» ЗІР.  

З метою актуалізації інформації, що міститься у розділі «Запитання-

відповіді з Бази знань» ЗІР у звітному періоді внесено 596 нових 

редакцій питань-відповідей та обмежено термін дії 727 питань-

відповідей з причини змін законодавства. Постійно проводиться 

Мінфін 
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моніторинг оцінювання користувачами ЗІР запитань-відповідей та у 

разі необхідності – оперативне реагування на зауваження та 

виправлення недоліків.  

Для зручності користувачів ЗІР їм  надано можливість здійснювати 

швидкий перехід до розділів офіційного веб-порталу ДФС «Єдиний 

реєстр ІПК» та «Електронний кабінет» через розділ ЗІР «Єдиний 

реєстр ІПК, Електронний кабінет та письмові звернення» за 

допомогою прямих посилань на зазначені розділи. 

Крім цього інформацію щодо роботи Контакт-центру ДФС та 

сервісу «Пульс» розміщено на субсайтах територіальних органів 

ДФС. 

5. Удосконалення 

системи митного 

контролю та 

сприяння 

сумлінним 

суб’єктам 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

1) розроблення плану заходів 

з реалізації Концепції 

реформування системи 

органів, що реалізують 

державну податкову та митну 

політику, на 

середньострокову 

перспективу у частині 

реформи митниці 

I квартал 

2017 р. 

Мінфін 

затверджено план заходів з 

реалізації Концепції 

реформування системи 

органів, що реалізують 

державну податкову та 

митну політику, на 

середньострокову 

перспективу у частині 

реформи митниці 

Виконується                                                                                                                                                                                                                                    

Рішенням Уряду від 11.01.2018 скасовано рішення Уряду від 

29.03.2017 про прийняття Концепції реформування системи органів, 

що реалізують державну податкову та митну політику (далі – 

Концепція). На цей час проект Концепції доопрацьовано та 2 квітня 

2018 року направлено на погодження до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (лист № 11110-20-5/9034), Міністерства 

юстиції України (лист № 11110-20-5/9036) для отримання висновку 

за результатами проведення правової експертизи проекту акта  

(далі – висновок), а також до Кабінету Міністрів України  

(лист  № 11110-20-3/9037).  

 Наразі очікується отримання відповідних матеріалів погодження та 

висновку. 

У разі прийняття Концепції на засіданні Уряду Мінфіном буде 

розроблено План заходів щодо її реалізації. 

ДФС 

3) створення системи 

контролю за введенням в обіг 

товарів, включаючи 

розширене використання 

реєстраторів розрахункових 

операцій 
I квартал 

2018 р. 
ДФС 

забезпечено 

функціонування системи 

контролю за обігом 

товарів 

Виконується. 

Для забезпечення виконання заходу необхідне запровадження 

єдиного підходу до кодування товарів (відповідно до УКТЗЕД), 

використання цих кодів при реєстрації продажу товарів через РРО 

та передачі відповідної інформації до ДФС. 

ДФС листом від 25.04.2017 № 1343/4/99-99-14-05-01-13 було надано 

Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до наказу Мінфіну від 

21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст 

розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із 

використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових 

книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку 

розрахункових операцій (розрахункових книжок)» в частині 

запровадження єдиного підходу до кодування усіх товарів та послуг 
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Мінфін 

при реєстрації їх продажу через реєстратори розрахункових 

операцій (далі – РРО), зокрема, встановлення обов’язкового 

реквізиту в чеку РРО – коду відповідної класифікації для товарів 

(відповідно до УКТЗЕД) та послуг (Державний класифікатор 

продукції та послуг). 

Крім того ДФС листом від 29.05.2017 № 1758/4/99-99-15-01-01-13 

надано пропозиції Мінфіну щодо усунення виявлених технічних та 

логічних неузгодженостей норм у п. 11 статті 3 Закону України від 

06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» (далі – Закон № 265). 

Мінфін розглянув надані пропозиції та листом від 08.08.2017  

№ 11120-08-10/21559 доручив ДФС обговорити пропозиції щодо 

внесення змін до статті 3 Закону № 265, зокрема запровадження 

програмування в РРО кодів УКТЗЕД або кодів послуги згідно з 

Державним класифікатором продукції та послуг при реалізації всіх 

товарів та послуг (а не лише пального) під час засідань міжвідомчої 

робочої групи, створеної для напрацювання змін до чинного 

законодавства з метою спрощення системи функціонування та 

обслуговування РРО. 

Наказом Мінфіну від 19.02.2018 року № 288 внесено зміни до 

Положення про форму і зміст розрахункових документів, 

затвердженого наказом Мінфіну від 21.01.2016 № 13, згідно з якими 

передбачається, що у разі торгівлі пальним у касовому чеку РРО 

має обов’язково зазначатися  код товарної підкатегорії згідно з 

УКТЗЕД. 

 

 

6. Узгодження 

строків підготовки 

та перегляду 

макроекономічного 

прогнозу з 

бюджетним циклом 

у контексті 

середньострокового 

бюджетного 

планування 

3) здійснення оцінки 

відхилень фактичних 

показників доходів бюджету 

від планових з метою 

виявлення причин відхилення 

щоквартал

у 

починаючи 

з III 

кварталу 

2017 р. 

Мінфін 

забезпечено 

оприлюднення висновків 

за результатами оцінки 

показників доходів 

бюджету 

Виконано у І кварталі. 
За підсумками 2017 року здійснено оцінку відхилень фактичних 

показників доходів бюджету від планових та забезпечено 

оприлюднення висновків на сайті Мінфіну (лист від 28.02.2018  

№ 35110-15/82) https://minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-

za-sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=poperedni-

bjudzheti.  
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8. Удосконалення 

інструментів 

прогнозування 

3) посилення спроможності у 

сфері прогнозування 

макроекономічних показників 

I квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку 

проведено навчання щодо 

особливостей 

застосування 

удосконаленого 

інструментарію 

макроекономічного 

прогнозування із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання 

Виконується. 
У лютому 2018 року два співробітники управління 

макроекономічного аналізу та прогнозування департаменту 

економічної стратегії та макроекономічного прогнозування 

Мінекономрозвитку (становить 9% від загальної кількості 

працівників управління) пройшли курс навчання за темою 

«Макроекономічне регулювання в країнах, багатих на природні 

ресурси» в Об’єднаному Віденському Інституті, організованому за 

фінансової підтримки МВФ. 

4) посилення спроможності у 

сфері прогнозування 

показників бюджету 

I квартал 

2018 р. 
Мінфін 

проведено навчання щодо 

особливостей 

застосування 

удосконаленого 

інструментарію 

бюджетного 

прогнозування із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання 

Виконано.  
 6–10 листопада 2017 року та 19–23 березня 2018 року навчання 

пройшли 10 співробітників Управління прогнозування доходів 

бюджету, що становить 59% від загальної кількості працівників 

управління. 

9. Посилення 

координації з 

питань розроблення 

макроекономічного 

та бюджетного 

прогнозів 

проведення регулярних 

міжвідомчих консультацій з 

питань макроекономічного 

прогнозування на рівні 

спеціалістів 

щоквартал

у 

починаюч

и з III 

кварталу 

2017 р. 

Мінеконом-

розвитку 

забезпечено проведення 

консультацій 
Виконано у I кварталі. 
На базі Національного банку України із залученням фахівців 

Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінагрополітики 27.03.2018 

проведено консультації з питань прогнозування основних 

макроекономічних показників, а саме відбулося представлення 

першого проекту оновленого прогнозу НБУ та обмін думками щодо 

впливу подій, що відбулись з моменту публікації попереднього 

січневого Інфляційного звіту НБУ. 

03.04.2018 Мінекономрозвитку провело чергову дискусію з питань 

макроекономічного аналізу та прогнозування, на якій  

обговорювалось між представниками прогнозуючих організацій 

можливі сценарії розвитку економіки України на 2018–2022 роки, 

можливі ризики та загрози, а також розглядалось питання стосовно 

оцінки рівня потенційного ВВП на основі використання різних 

методів. 

Мінфін 

Національ-

ний банк (за 

згодою) 

Держстат 
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10. Впровадження 

середньострокової 

бюджетної 

декларації як 

інструменту 

поєднання 

стратегічних 

пріоритетів держави 

з можливостями 

державного 

бюджету 

3) розроблення змін до 

Бюджетного кодексу України 

щодо впровадження 

середньострокового 

бюджетного планування, 

зокрема щодо змісту 

бюджетної декларації, 

повноважень та 

відповідальності головних 

розпорядників бюджетних 

коштів у бюджетному процесі 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України 

Виконано. 
Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» (щодо правового підґрунтя для 

запровадження середньострокового бюджетного планування), який 

31.01.2018 схвалено Кабінетом Міністрів України та подано на 

розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 8044 від 15.02.2018). 

Наразі законопроект включено до порядку денного ВРУ.  

Законопроект підготовлено з метою створення правового підґрунтя 

для запровадження середньострокового бюджетного планування, 

подальший розвиток програмно-цільового методу, а також 

удосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України, що 

регулюють відносини, які виникають у процесі виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання та здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, і вирішення питання 

щодо встановлення відповідальності за порушення бюджетного 

законодавства.  

Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо запровадження середньострокового 

бюджетного планування» , який 31.01.2018 схвалено Кабінетом 

Міністрів України та подано на розгляд Верховної Ради України 

(реєстр. № 8043 від 15.02.2018). Наразі законопроект включено до 

порядку денного ВРУ.  

Законопроект підготовлено з метою законодавчого унормування 

процедур, пов’язаних із складенням Бюджетної декларації, її 

схваленням Кабінетом Міністрів України та прийняттям рішення 

щодо Бюджетної декларації Верховною Радою України. 

Мін’юст 

Мінекономр

озвитку 

11. Створення 

надійних 

середньострокових 

рамок для 

планування 

бюджету 

3) розроблення програмного 

забезпечення для здійснення 

середньострокового 

бюджетного планування 
IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

затверджено технічне 

завдання на розроблення 

програмного забезпечення 

Виконується. 
Вимоги до програмного забезпечення для здійснення 

середньострокового бюджетного планування розроблені у складі 

технічного завдання (ТЗ) на модернізацію АІС "Держбюджет". 

Здійснюється підготовка документації для закупівлі послуг із 

створення нових модулів АІС «Держбюджет», у тому числі в 

частині середньострокового планування видатків.  

Вимоги можуть бути уточнені  за результатами впровадження в 

експлуатацію у поточному році. 

Казначейст

во 

ДФС 

5) підвищення спроможності 

для планування політики та 

бюджетного аналізу 

постійно 

Мінфін 
проводяться навчання 

щодо планування політики 

та бюджетного аналізу із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання, 

Виконується постійно. 
З метою ознайомлення головних розпорядників бюджетних коштів 

та структурних підрозділів Мінфіну із запропонованими змінами до 

Бюджетного кодексу України з питань запровадження 

середньострокового бюджетного планування, особливостями 

підготовки Бюджетної декларації (Основних напрямів бюджетної 

політики) на 2019–2021 роки та проекту держбюджету на 2018 рік. 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 
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здійснюється постійна 

методологічна підтримка 

21 березня 2018 року проведено семінар на тему: «Бюджетна 

реформа: новації, які впроваджуються законодавством, та 

особливості бюджетного процесу у 2018 році». У семінарі взяли 

участь 123 особи. 

12. Посилення ролі 

головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

у бюджетному 

процесі 

1) розроблення пропозицій 

щодо оптимізації кількості 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 
у системі центральних 

органів виконавчої влади 

до головних розпорядників 

бюджетних коштів 

відносяться лише 

міністерства та центральні 

органи виконавчої влади із 

спеціальним статусом 

Виконано. 
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 12.01.2018 

№ 51979/1/1-17 та від 20.02.2018 № 51979/3/1-17 Мінфін за 

результатами проведеної роботи з Мінінфраструктури, 

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мін’юстом, Укравтодором, 

Держатомрегулюванням, ДКА, Регуляторною службою та 

Національним агентством України з питань державної служби 

подав Уряду інформацію щодо оптимізації кількості головних 

розпорядників (лист від 16.03.2018 № 04120-04-3/7171). 

Відповідно до зазначеного листа, зокрема, було надано позиції 

Укравтодору, Держатомрегулювання, ДКА та Регуляторної служби 

щодо оптимізації кількості головних розпорядників. 

Мін’юст 

Мінеконом-

розвитку 

3) розроблення заходів із 

стимулювання більш 

ефективного управління 

державними активами, 

передусім стосовно 

державних підприємств та 

майна, які перебувають у 

сфері управління головних 

розпорядників бюджетних 

коштів 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін 

внесено зміни до 

відповідних нормативно-

правових актів 

Виконується.                                                                                                                                                                      
Листом від 29.12.2017 № 24020-10-5/37057 Міністерством фінансів 

України було направлено запити міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади щодо стану виконання ними 

підпункту 3 пункту 12 розділу І Плану заходів. За результатами 

узагальнення поданих звітів встановлено, що  міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуюючись 

Конституцію України, законами України, актами Президента 

України i Кабінету Міністрів України, а також відповідними 

Положеннями про міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, розробили відповідні заходи із стимулювання 

більш ефективного управління державними активами, передусім 

стосовно державних підприємств та майна, які перебувають у сфері 

їх управління, а для проведення оцінки фіскальних ризиків, 

пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, керуються методикою (постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.01.2018  

№ 7), згідно з якою органи управління проводять постійну роботу з 

виявлення та управління ризиками суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери їх управління. Отже на сьогодні міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади забезпечено 

вжиття відповідних заходів із стимулювання більш ефективного 

управління державними активами, передусім стосовно державних 

підприємств та майна, які перебувають у сфері їх управління, а 

також внесення необхідних змін до відповідних нормативно-

Мінеконом-

розвитку 

Фонд 

державного 

майна  

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 
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правових актів (проінформовано Кабінет Міністрів України листом 

від 30.03.2018 № 24020-02-3/8801). 

13. Затвердження 

оновленого 

календарного 

плану-графіка 

підготовки 

державного 

бюджету 

визначення строків для 

окремих стадій бюджетного 

процесу з метою узгодження 

середньострокового 

бюджетного планування та 

однорічного бюджету 
IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект про 

внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України 

Виконано. 
Розроблено законопроект про внесення змін до Бюджетного 

кодексу, який містить положення щодо нових строків для окремих 

стадій бюджетного процесу з метою запровадження 

середньострокового бюджетного планування. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (щодо правового підґрунтя для запровадження 

середньострокового бюджетного планування) 31.01.2018 схвалено 

Кабінетом Міністрів України та подано на розгляд Верховної Ради 

України (реєстр. № 8044 від 15.02.2018). 

Мін’юст 

Мінекономр

озвитку 

14. Підвищення 

рівня бюджетної 

дисципліни шляхом 

запровадження 

фіскальних правил 

2) закріплення на 

законодавчому рівні 

фіскальних правил 

IV квартал 

2018 р. 

Мінфін 
схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект про 

встановлення фіскальних 

правил 

Виконано. 
Положення щодо фіскальних правил включено до положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» щодо правового підґрунтя для запровадження 

середньострокового бюджетного планування), який схвалено 

Кабінетом Міністрів України 31.01.2018 та подано на розгляд 

Верховної Ради України (реєстр. № 8044 від 15.02.2018). 

Мін’юст 

Мінекономр

озвитку 

15. Посилення 

відповідальності 

суб’єктів 

законодавчої 

ініціативи та 

суб’єктів 

нормотворення за 

проведення оцінки 

впливу на бюджет 

проектів 

законодавчих та 

інших нормативно-

правових актів, що 

розробляються 

(розглядаються) 

Кабінетом 

Міністрів України 

1) посилення моніторингу 

якості оцінки впливу 

прийняття проектів законів та 

нормативно-правових актів на 

бюджет 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

всі проекти законів та 

нормативно-правових 

актів проходять оцінку 

впливу на бюджет 

відповідно до 

затвердженої методики 

Виконується. 
На виконання заходу 1 завдання 15 розділу I плану заходів з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2018 роки окремим дорученням державного 

секретаря Міністерства фінансів України від 12.09.2017 №15010-

06/86 керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства 

фінансів України доручено при підготовці висновків до проектів 

актів, що пропонуються до розгляду на засіданнях Уряду зазначати 

інформацію щодо проведення головними розробниками розрахунків 

відповідно до Методики проведення фінансово-економічних 

розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів 

України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої  

ініціативи Кабінетом Міністрів України (далі – Методика). 

Мінфіном проводиться постійний моніторинг здійснення головними 

розробниками оцінки впливу прийняття проектів законів та 

нормативно-правових актів на бюджет під час розгляду їх на 

засіданні Уряду. 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 
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За результатами проведеного моніторингу  встановлено, що у 1 

кварталі 2018 року  до порядків денних засідань Уряду було 

включено 9 проектів актів, які було підготовлено головними 

розробниками з порушенням вимог Методики (1,88% від загальної 

кількості, розглянутих проектів) та 8 проектів актів без фінансово-

економічних розрахунків (1,67% від загальної кількості розглянутих 

проектів). 

2) визначення порядку 

здійснення повноважень 

Міністра фінансів під час 

розгляду на засіданнях 

Кабінету Міністрів України 

проектів законів та 

нормативно-правових актів у 

випадку порушення вимог до 

оцінки впливу таких актів на 

бюджет або за відсутності 

відповідних компенсаційних 

механізмів для збалансування 

видаткової та дохідної частин 

бюджету 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

внесено зміни до 

Регламенту Кабінету 

Міністрів України щодо 

визначення порядку 

здійснення повноважень 

Міністра фінансів 

Виконується.  
Мінфіном з метою визначення порядку здійснення повноважень 

Міністра фінансів під час розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів 

України проектів законів та нормативно-правових актів у випадку 

порушення вимог до оцінки впливу таких актів на бюджет або за 

відсутності відповідних компенсаційних механізмів для 

збалансування видаткової та дохідної частин бюджету був 

підготовлений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України», який 

листом Мінфіну від 15 лютого 2018 року за № 31-13040-01-3/4372 

поданий до Кабінету Міністрів України. 

На цей час проект знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів 

України. 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

3) посилення ролі 

експертного висновку 

Кабінету Міністрів України 

щодо впливу законопроекту 

на показники бюджету та 

його відповідність законам, 

що регулюють бюджетні 

відносини IV квартал 

2017 р. 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

розроблено пропозиції 

щодо внесення змін до 

нормативно-правових 

актів  

забезпечено опублікування 

експертних висновків 

Кабінету Міністрів 

України до 

законопроектів, 

ініційованих народними 

депутатами України 

Виконується.  

Наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів України від  

9 листопада 2017 року № 189 затверджено склад міжвідомчої 

робочої групи з питання забезпечення виконання окремих завдань 

плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017–2020 роки, до складу 

якої ввійшов представник Міністерства фінансів України.  

Зазначеною робочою групою підготовлено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту 

Кабінету Міністрів України», який передбачає доповнення §117 і 

§118 Регламенту нормою,  яка передбачатиме, що експертний 

висновок Кабінету Міністрів по суті законопроекту, надісланого 

Верховною Радою України має містити оцінку впливу 

законопроекту на показники бюджету і відповідності законам, 

якими регулюються бюджетні відносини, та обов’язкове 

направлення такого законопроекту до Мінфіну. А також 
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центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

доповнення пункту 1 § 119  нормою, яка передбачає обов’язкове 

розміщення експертного висновку Кабінету Міністрів України  по 

суті законопроекту на офіційному веб-сайті Уряду. 

На виконання пункту 3 доручення Прем’єр-міністра України  

В. Гройсмана від 28.12.2017 № 52438/1/1-17 проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту 

Кабінету Міністрів України» листом  Міністерства фінансів 

України від 12.03.2018 №15020-05-3/6681 подано на розгляд до 

Кабінету Міністрів України. 

За результатами розгляду зазначеного проекту постанови на 

засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та 

правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності (витяг з 

протоколу засідання № 12 від 22.03.2018)  прийнято рішення 

відхилити проект постанови, Секретаріату Кабінету Міністрів 

України під час підготовки пропозицій стосовно внесення змін до 

Регламенту Кабінету Міністрів України опрацювати положення 

зазначеного проекту акта. 

18.04.2018 на засіданні Уряду прийнято проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту Кабінету 

Міністрів України», який містить норми стосовно посилення ролі 

експертного висновку Кабінету Міністрів України щодо впливу 

законопроекту на показники бюджету та його відповідність 

законам, що регулюють бюджетні відносини, запропоновані 

Мінфіном. 

4) посилення спроможності 

суб’єктів законодавчої 

ініціативи та суб’єктів 

нормотворення під час 

проведення оцінки впливу на 

бюджет законодавчих та 

інших нормативно-правових 

актів 

постійно 

починаючи 

з I 

кварталу 

2018 р. 

Мінфін 

проводяться навчання 

щодо оцінки впливу на 

бюджет із зазначенням 

відсотка співробітників, 

що пройшли навчання, 

здійснюється постійна 

методологічна підтримка 

Виконано у І кварталі. 
Під головуванням заступника Міністра фінансів С. Марченка за 

підтримки Проекту «Гендерне бюджетування в Україні» 21.03.2018 

у Мінфіні проведено семінар «Бюджетна реформа: новації, які 

впроваджуються законодавством, та особливості бюджетного 

процесу у 2018 році». 

Одним із питань семінару було «Покращання фінансової 

обґрунтованості законодавчих ініціатив (удосконалення методики 

проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці 

проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що 

вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів 

України на розгляд Верховної Ради України). 

У заході взяли участь близько 100 представників головних 

розпорядників бюджетних коштів та 40 працівників Мінфіну. 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 
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19. Посилення 

захисних механізмів 

під час надання 

державних гарантій 

1) внесення змін до 

Бюджетного кодексу України 

щодо:  

обмеження на видачу нових 

гарантій (наприклад, 5 

відсотків обсягу доходів 

загального фонду державного 

бюджету);  

обмеження гарантованої суми 

зобов’язання (наприклад, до 

100 відсотків зобов’язання з 

повернення основної суми 

кредиту або 80 відсотків 

зобов’язання з повернення 

основної суми та 

обслуговування кредиту);  

визначення відповідальності 

центральних органів 

виконавчої влади щодо 

моніторингу ризиків, що 

випливають з державних 

гарантій;  

встановлення вимог до оцінки 

ризиків та розкриття 

інформації про державні 

гарантії 

IV квартал 

2017 р. 
Мінфін 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

статті 17 Бюджетного 

кодексу України щодо 

надання державних 

гарантій 

Виконано. 
Схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної 

Ради України законопроект щодо внесення змін до статті 17 

Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій 

(реєстраційний №8044 від 15.02.2018). 

  2) запровадження комісії за 

видачу гарантій, розмір якої 

розраховуватиметься на 

основі оцінки ризику, та 

вдосконалення оцінки 

кредитоспроможності 

позичальника під час видачі 

таких гарантій 

I квартал 

2018 р. 
Мінфін 

забезпечено стягування 

комісії за видачу 

державних гарантій, 

розрахованої на основі 

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) 

Мінфін листом від 30.03.2018 № 12010-03-3/8881 звернувся до 

Уряду з проханням встановити термін виконання підпункту 

31.12.2018. 

Подовження терміну пояснюється із необхідністю застосування 

найкращих світових практик шляхом їх обговорення з експертами, 

яких планується залучити. 
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  3) удосконалення механізмів 

моніторингу ризиків, 

пов’язаних з державними 

гарантіями, в тому числі 

шляхом їх розподілу та 

залучення гарантом банків – 

фінансових агентів 

IV квартал 

2018 р. 
Мінфін 

зменшено видатки 

бюджету на виконання 

гарантійних випадків 

Виконується. 
Питання включено для обговорення з експертами МВФ у рамках 

проекту «Фіскальна децентралізація та законодавча база для 

управління фіскальними ризиками та середньострокового 

бюджетного планування». 

21. Підвищення 

стійкості 

державного боргу 

удосконалення формату 

Середньострокової стратегії 

управління державним 

боргом 
I квартал 

2018 р. 
Мінфін 

розроблена в оновленому 

форматі стратегія 

управління державним 

боргом на 2018–2020 роки 

Виконується. 
Стратегію управління державним боргом на 2018–2020 роки в 

оновленому форматі було розроблено Мінфіном із залученням 

фінансового радника Мінфіну компанії “Rothschild & Cie”, про що 

проінформовано Уряд листом Мінфіну від 30.03.2018 № 2040-02-

3/8875. 

24. Удосконалення 

механізму 

прогнозування руху 

коштів 

3) збільшення періоду 

прогнозування поденного 

руху коштів єдиного 

казначейського рахунка з 

одного місяця до трьох 

місяців з поступовим 

підвищенням якості прогнозів 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін наявні достовірні поденні 

прогнози руху коштів на 

єдиному казначейському 

рахунку на період до трьох 

місяців 

Виконується. 
Казначейством складено прогноз поденного руху коштів на 

єдиному казначейському рахунку на квітень–травень–червень 

2018 року. 

Казначейст

во 

ДФС 

Національн

ий банк (за 

згодою) 

4) аналіз відхилення 

прогнозних показників руху 

коштів (до трьох місяців) від 

фактичних показників з 

метою підвищення 

аналітичної спроможності 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін 
підготовлено аналітичний 

звіт щодо відхилень 

прогнозних значень 

порівняно із фактичними, 

установлення причин 

відхилень з метою 

підвищення точності 

прогнозів 

Виконується. 
Казначейством проведено аналіз відхилень прогнозних показників 

руху коштів на ЄКР від фактичних показників, проводиться робота 

з підготовки аналітичного звіту. Казначейст

во 

ДФС 

Національн

ий банк (за 

згодою) 

II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики 

1. Законодавче 

визначення нової 

сучасної чіткої 

системи документів 

державного 

стратегічного 

планування 

1) розроблення проекту 

Закону України “Про 

державне стратегічне 

планування”, що 

визначатиме:  

систему документів 

державного стратегічного 

планування;  

вимоги щодо цілевизначення, 

IV квартал 

2017 р. 

Мінеконом-

розвитку 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України проект Закону 

України “Про державне 

стратегічне планування” 

Виконується. 

Мінекономрозвитку розроблено проекти законів України «Про 

державне стратегічне планування» і «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» і листом від 26.12.2017 № 3033-

03/48500-03 направило їх до Мін’юсту для отримання юридичного 

висновку. 

Мін’юст від 23.01.2018 надав юридичний висновок до проектів 

законів. 
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цілепокладання та 

взаємозв’язку між такими 

документами; 

основні вимоги до 

документів, повноваження та 

відповідальність учасників 

стратегічного планування;  

правовий статус, порядок 

утворення і повноваження 

стратегічної ради 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

інші 

міністерств

а 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

2. Запровадження 

розроблення 

середньострокових  

стратегічних планів 

міністерств як 

основного 

інструменту для 

узгодження 

стратегічного та 

бюджетного 

планування 

1) внесення змін до 

бюджетного законодавства та 

законодавства щодо 

діяльності Уряду та урядових 

інституцій щодо:  

встановлення чітких вимог до 

розроблення 

середньострокових 

стратегічних планів для 

міністерств та центральних 

органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом;  

визначення на законодавчому 

рівні ролі таких планів в 

процесі стратегічного 

планування та бюджетному 

процесі; 

визначення повноважень, 

відповідальності та 

процедурних питань щодо 

розроблення, узгодження, 

затвердження, моніторингу та 

оцінки виконання 

(досягнення цілей) 

стратегічних планів і 

звітування про результати 

IV квартал 

2017 р. 

Мінекономр

озвитку 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України та Законів 

України “Про Кабінет 

Міністрів України” та 

“Про центральні органи 

виконавчої влади” щодо 

середньострокових 

стратегічних планів, 

узгоджених із змінами до 

Бюджетного кодексу 

України стосовно 

запровадження 

середньострокового 

бюджетного планування 

Виконується. 

Мінекономрозвитку розроблено проекти законів України «Про 

державне стратегічне планування» і «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України». 

Згідно із статтею 11 проекту Закону України «Про державне 

стратегічне планування» середньостроковий стратегічний план 

(далі – план) діяльності центрального органу виконавчої влади 

обов’язково має місію, цілі, завдання, заходи та показники 

виконання завдань. 

План, зокрема: 

- складається на п’ять років і переглядається щорічно, а за 

підсумками трьох років – з продовженням строку на наступні три 

роки; 

- розробляється і переглядається центральним органом виконавчої 

влади та затверджується керівником цього органу; 

- в частині бюджетного фінансування приводиться у відповідність з 

показниками Державного бюджету України у місячний строк після 

опублікування закону про Державний бюджет України. 

Мінфін 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

3. Запровадження 

обов’язкової оцінки 

вартості реалізації 

2) посилення інституційної і 

кадрової спроможності для 

проведення оцінки вартості 

реалізації документів 

постійно 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

проводяться навчання 

щодо оцінки вартості 

реалізації документів 

державного стратегічного 

Виконується постійно. 
За інформацією Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
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нових стратегічних 

документів 

державного стратегічного 

планування в усіх 

міністерствах і центральних 

органах виконавчої влади 

НАДС 
планування, здійснюється 

постійна методологічна 

підтримка  

відсоток співробітників, 

що пройшли навчання 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій упродовж I кварталу 

2018 року підвищили кваліфікацію 3034 державних службовці і 

посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі з питань 

стратегічного планування, аналізу політики, підготовки аналітичних 

документів. 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

5. Підвищення 

відповідальності 

головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

за результати 

діяльності у 

відповідних сферах 

та результативність 

бюджетних програм 

запровадження обов’язкової 

участі головних 

розпорядників коштів на 

етапі звітування про 

виконання державного 

бюджету за попередній рік та 

розгляду проекту бюджетної 

декларації на плановий та два 

наступні періоди, включаючи 

представлення своїх 

стратегічних цілей та 

звітування щодо їх 

досягнення 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін 

забезпечено представлення 

міністрами цілей своєї 

діяльності під час розгляду 

Бюджетної декларації на 

2018–2020 роки 

Верховною Радою України  

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

законодавчих актів щодо 

звітування головних 

розпорядників бюджетних 

коштів (керівників) перед 

Верховною Радою України 

Виконано. 
Положення щодо звітування головними розпорядними про їх 

стратегічні цілі та результати діяльності у Верховній Раді під час 

розгляду Бюджетної декларації включено до законопроекту про 

внесення змін до Бюджетного кодексу та змін до Регламенту 

Верховної Ради України. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (щодо правового підґрунтя для запровадження 

середньострокового бюджетного планування) схвалено Кабінетом 

Міністрів України 31.01.2018 та подано на розгляд Верховної Ради 

України (реєстр. № 8044 від 15.02.2018). 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запровадження середньострокового 

бюджетного планування» схвалено Кабінетом Міністрів України 

31.01.2018 та подано на розгляд Верховної Ради України (реєстр.  

№ 8043 від 15.02.2018). 

головні 

розпорядни

ки 

бюджетних 

коштів 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

6. Запровадження 

комплексної оцінки 

ефективності та 

доцільності 

видатків для 

забезпечення 

економії та 

вивільнення 

ресурсів для нових 

пріоритетів 

2) проведення з 

міжнародними організаціями 

секторальної оцінки 

ефективності та доцільності 

видатків з метою виявлення 

неефективних або 

неактуальних видатків та 

підвищення ефективності 

секторальних політик 

IV квартал 

2017 р. 

міністерства  

проведено секторальну 

оцінку ефективності та 

доцільності видатків на 

базі п’яти пілотних 

міністерств 

Виконується. 
21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову № 101 «Про проведення оглядку видатків бюджету в 

окремих сферах». 

Мінфін направив лист 5-ом пілотним міністерствам щодо 

необхідності вжиття заходів із залучення до робочих груп 

представників органів влади, народних депутатів України, 

експертів, забезпечити своєчасність прийняття необхідних актів та 

проведення секторального огляду (лист від 01.03.2018 № 04120-15-

5/5802). 

Мінфін 
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3) проведення з 

міжнародними організаціями 

горизонтальної оцінки 

ефективності та доцільності 

видатків, результати якої 

допоможуть у реалізації 

завдань Стратегії 

реформування державного 

управління 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін 

проведено комплексну 

оцінку ефективності та 

доцільності видатків на 

базі п’яти бюджетних 

програм 

Виконано. 
Відповідно до наказу МФУ від 20.03.2018 № 378 було утворено 

Міжвідомчу робочу групу з питань проведення горизонтальної 

оцінки ефективності та доцільності видатків. 

Міжвідомчою робочою групою було проведено оцінку ефективності 

бюджетних програм на базі п’яти пілотних Міністерств та надано 

рекомендації щодо підвищення якості планування видатків 

бюджету та формування бюджетних запитів з урахуванням 

стратегічних планів і цілей. 

Зокрема, робочою групою було надано такі рекомендації: 

- визначити у положеннях про міністерства  сфери політики, 

сформувати перелік державних послуг кожного міністерства 

(відповідно до завдань і функцій), у тому числі адміністративних; 

враховувати при внесенні змін до положень про міністерства 

результати  функціональних обстежень, що проводяться в рамках 

реалізації реформи державного управління 

- здійснити перегляд інформації та показників, що включаються до 

паспортів бюджетних програм 

- удосконалити Типове положення про преміювання державних 

службовців органів державної влади, інших державних органів, 

їхніх апаратів (секретаріатів), в частині виділення в межах 

загального фонду преміювання державного органу окремого фонду 

для преміювання керівників структурних підрозділів у складі 

самостійних 

- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

04.04.2001 № 332; 

- удосконалити Методику визначення належності бюджетних 

програм до сфери інформатизації з метою запровадження єдиних 

підходів при плануванні  бюджету; 

- включити до планів діяльності головних розпорядників 

бюджетних коштів заходи, які забезпечать ефективне управління 

активами/майном та зменшення витрат енергоресурсів; 

- опрацювати питання щодо ефективного використання 

матеріальних цінностей, придбаних за рахунок бюджетної програми 

«Підтримка реалізації комплексної реформи державного 

управління»; 

- врахувати інформацію, яка буде отримана від залучених до 

проведення оцінки стану справ у системі державного управління 

відповідно до принципів державного управління, розроблених 

Програмою підтримки вдосконалення врядування та менеджменту 

(SIGMA) міжнародних організацій, з метою продовження оглядів 

видатків. 

Секретаріат 

Кабінету 

Міністрів 

України 

інші 

міністерства 
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Вказані рекомендації направлено Кабінету Міністрів України 

листом Мінфіну від 30.03.2018 №08010-02-3/8751. 

9. Чітке 

розмежування 

повноважень між 

органами державної 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування 

1) перегляд розподілу 

повноважень між 

центральними органами 

виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування за 

принципом субсидіарності III квартал 

2017 р. 

Мінрегіон  схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 

подано до Верховної Ради 

України законопроект 

щодо внесення змін до 

відповідних законодавчих 

актів 

Проект відповідного законопроекту від головного розробника 

Мінрегіону на розгляд Мінфіну не надходив. 
центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

всеукраїнсь

кі асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядув

ання (за 

згодою) 

2) забезпечення проведення 

на постійній основі 

консультацій між 

центральними органами 

виконавчої влади та 

всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого 

самоврядування щодо завдань 

бюджетно-податкової 

політики, делегованих 

повноважень, їх фінансового 

забезпечення у коротко- та 

середньостроковій 

перспективі 

постійно 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

відбуваються регулярні 

консультації 
Виконується постійно. 
У березні 2018 року проведено консультації з Асоціацією міст 

України з питань планування видатків на утримання апаратів та 

інших структурних підрозділів місцевих рад та інших питань щодо 

утворення та діяльності виконавчих органів місцевого 

самоврядування. Представником Мінфіну взято участь у VI 

Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, який відбувся 

22–23 березня 2018 року у м. Львові. 

 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядув

ання (за 

згодою) 

10. Збільшення 

власних фінансових 
IV квартал 

2017 р. 
ДФС  

внесено зміни до 

нормативно-правових 
Виконується. 
На виконання п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу 
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ресурсів органів 

місцевого 

самоврядування 

2) удосконалення системи 

інвентаризації майна та 

майнових прав 

Мінфін  

актів щодо налагодження 

обміну інформацією між 

органами місцевого 

самоврядування та ДФС за 

результатами проведеної 

інвентаризації майна та 

майнових прав 

України в частині передачі органами державної реєстрації прав на 

нерухоме майно відомостей, необхідних для розрахунку та 

справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем 

розташування такого об'єкта нерухомого майна контролюючим 

органам, постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017  

№ 219 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку подання органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що 

здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, 

відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» внесено зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 476 «Про 

затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця 

проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади  

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядув

ання (за 

згодою) 

11. Удосконалення 

фінансового 

забезпечення 

видаткових 

повноважень, які 

передаються 

державою на 

виконання 

місцевому 

самоврядуванню 

4) оптимізація системи пільг 

та переліку пільгових 

категорій громадян з 

подальшим переходом до 

адресної грошової допомоги 
I квартал 

2018 р. 

Мінсоц-

політики  

внесено зміни до 

законодавчих актів щодо 

оптимізації системи пільг 

Виконується. 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 14.03.2018 

№ 196 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері 

транспортного обслуговування» та від 14.03.2018 №197 «Деякі 

питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 

видами міського, приміського та міжміського транспорту», якими 

встановлено соціальну норму пільгового проїзду та затверджено 

порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських, приміських 

та міжміських маршрутах у разі прийняття такого рішення органами 

місцевого самоврядування. 

Мінфін  

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання (за 

згодою) 

5) поетапний перехід на 

взаємовідносини державного 

бюджету з усіма місцевими 

бюджетами 

після 

завершення 

процесу 

об’єднання 

територіаль

них громад 

Мінфін 

збільшено кількість 

місцевих бюджетів, що 

мають взаємовідносини з 

державним бюджетом 

Виконується. 
У Державному бюджеті на 2018 рік взаємовідносини з державним 

бюджетом встановлено для 665 бюджетів об’єднаних 

територіальних громад.  

Їх кількість збільшилась на 299 бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, у яких відбулись перші місцеві вибори у 

2017 році. 

12. Запровадження 

середньострокового 

бюджетного 

планування та 

1) розроблення методичних 

рекомендацій щодо складення 

місцевих бюджетів на 

середньострокову 

I квартал 

2018 р. 
Мінфін  

затверджено методичні 

рекомендації та доведено 

до місцевих органів влади 

На сьогодні законодавчо не врегульовано питання запровадження 

середньострокового бюджетного планування на державному та 

місцевому рівнях.  

Наразі Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України 
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удосконалення 

програмно-

цільового методу на 

місцевому рівні 

перспективу, узгоджених з 

методологією 

середньострокового 

планування державного 

бюджету всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання (за 

згодою) 

проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» ( реєстр. № 8044 від 15.02.2018) щодо впровадження 

середньострокового бюджетного планування. 

Оскільки методичні рекомендації стосовно складення місцевих 

бюджетів на середньострокову перспективу повинні бути узгоджені 

з методологією середньострокового планування державного 

бюджету, то забезпечити виконання зазначеного заходу у І кварталі 

2018 році не має можливості, а отже виникла необхідність у 

перенесенні граничного терміну розробки зазначених рекомендацій. 

Відповідно, на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінфіну 

від 10.04.2018 № 05110-03-3/9778) подано проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів  з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки», яким передбачається перенесення 

терміну виконання цього заходу на І квартал 2019 року. 

5) посилення інституційної 

спроможності органів 

місцевого самоврядування з 

питань середньострокового 

бюджетного планування, 

аналізу бюджетної та 

податкової політики і оцінки 

результативності бюджетних 

програм постійно 

НАДС  
проводяться навчання із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання, 

забезпечується постійна 

методологічна підтримка 

Виконується постійно. 
За інформацією Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій упродовж I кварталу 

2018 року підвищили кваліфікацію 3034 державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі з  питань 

середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та 

податкової політики і оцінки результативності бюджетних програм. 

Мінфін  

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання  

(за згодою) 

13. Збільшення 

спроможності 

органів місцевого 

самоврядування у 

сфері управління 

боргом 

2) посилення інституційної 

спроможності органів 

місцевого самоврядування з 

питань оцінки 

кредитоспроможності громад, 

процедур надання та 

моніторингу місцевих 

постійно 

НАДС  

проводяться навчання із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання, 

забезпечується постійна 

методологічна підтримка 

Виконується постійно. 
За інформацією Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій упродовж I кварталу 

2018 року підвищили кваліфікацію 3034 державних службовці і 
Мінфін  
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гарантій, методів управління 

ризиками та боргом 
всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання (за 

згодою) 

посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі з питань 

оцінки кредитоспроможності громад. 

14. Посилення 

фінансової 

прозорості та 

підзвітності органів 

місцевого 

самоврядування 

1) уточнення повноважень 

органів державного 

фінансового контролю щодо 

місцевих бюджетів, перегляд 

контрольних повноважень 

місцевих фінансових органів 

(внутрішній контроль та 

аудит), уніфікація підходів до 

проведення аудиту місцевих 

бюджетів органами 

державного фінансового 

контролю та незалежними 

зовнішніми аудиторами 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін  
внесено зміни до 

нормативно-правових 

актів з питань організації 

та порядку здійснення 

моніторингу, нагляду та 

контролю виконання 

місцевих бюджетів 

Виконується. 
За інформацією Держаудитслужби проект постанови Уряду «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

травня 2007 р. № 698», що стосується порядку проведення аудиту 

місцевих бюджетів, опрацьовується Держаудитслужбою з 

урахуванням зауважень Мін’юста. Подання на розгляд Уряду 

планується у квітні 2018 року. Направлено лист до Кабінету 

Міністрів України (06.04.2018 № 05210-02-3/9544) щодо 

перенесення терміну до 30.05.18. 

Держаудит-

служба  

Рахункова 

палата (за 

згодою)  

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння (за 

згодою) 

2) розроблення загальних 

рекомендацій для органів 

місцевого самоврядування 

щодо підготовки та 

затвердження бюджетних 

регламентів 
I квартал 

2018 р. 

Мінфін  затверджено рекомендації 

щодо розроблення 

бюджетних регламентів 

Відповідно до пропозицій асоціацій органів місцевого 

самоврядування при розробці рекомендацій щодо  підготовки та 

затвердження бюджетних регламентів та визначення механізмів 

участі громадян у бюджетному процесі, включаючи “бюджет 

участі”, необхідно також обов’язково врахувати положення щодо    

середньострокового бюджетного планування.  Тому розробка таких 

рекомендацій  є передчасною.  

Відповідно, на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінфіну 

від 10.04.2018 № 05110-03-3-9778) подано проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів  з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки», яким передбачається перенесення 

терміну виконання цього заходу на І квартал 2019 року. 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння (за 

згодою) 

III. Забезпечення ефективного виконання бюджету 
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2. Запровадження 

стратегічного 

планування 

державних 

інвестицій 

підготовка та затвердження 

середньострокового плану 

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 

I квартал 

2018 р. 

Мінекономр

озвитку  

запроваджено 

середньострокове 

планування державних 

інвестицій в рамках 

середньострокового 

бюджетного планування 

Виконується. 
Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України щодо 

підготовки та затвердження середньострокового плану 

пріоритетних державних інвестицій буде розроблено у тримісячний 

строк після затвердження та набрання чинності проектів законів 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(реєстраційний № 8044 від 15.02.2018) та «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо запровадження 

середньострокового бюджетного планування» (реєстраційний  

№ 8043 від 15.02.2018). 
Мінфін  

інші 

міністерства 

3. Уніфікація 

підходів для оцінки 

та відбору 

пропозицій щодо 

фінансування 

інвестиційних 

проектів 

3) посилення механізмів 

оцінки проектів на засадах 

чіткої відповідальності за 

якість експертизи 

інвестиційних проектів, що 

пропонуються для 

фінансування за рахунок 

державних капітальних 

вкладень, згідно з 

установленими вимогами 

I квартал 

2018 р. 

Мінеконом-

розвитку  

внесено зміни до 

нормативно-правових 

актів 

Виконано. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 997 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та 

визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2012 № 684» (постанова Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2012 № 684 «Про затвердження 

Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних 

(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів»). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 997 

також було внесено зміни до інших постанов Кабінету Міністрів 

України в частині посилення механізмів оцінки проектів на засадах 

чіткої відповідальності за якість експертизи інвестиційних проектів, 

що пропонуються для фінансування за рахунок державних 

капітальних вкладень. 

Мінфін  

інші 

міністерства 

5) забезпечення розвитку 

спроможності галузевих 

міністерств здійснювати 

аналіз витрат і вигід, 

достовірні оцінки капітальних 

постійно 

Мінеконом-

розвитку  

проводяться навчання із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання, 

Виконується постійно. 
Мінекономрозвитку на постійній основі надавалася методологічна 

допомога з питань розроблення державних інвестиційних проектів 

та проведення економічної оцінки, результати якої відображаються 

в державному інвестиційному проекті, зокрема: МОЗ, Мінфін  
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(та поточних) витрат на 

розроблення та реалізацію 

державних інвестиційних 

проектів інші 

міністерства 

здійснюється постійна 

методологічна підтримка 

Мінмолодьспорт, МОН, Мінприроди, Укравтодор та 

Міненерговугілля. 

Навчання працівників Мінекономрозвитку стосовно розвитку 

спроможності галузевих міністерств здійснювати аналіз витрат і 

вигод, достовірні оцінки капітальних (та поточних) витрат на 

розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів у  

І кварталі не здійснювалося. 

4. Удосконалення 

організаційних 

аспектів та 

підвищення 

прозорості 

реалізації проектів 

2) забезпечення доступу 

громадськості до інформації 

про хід реалізації державних 

інвестиційних проектів 

шляхом її розміщення на 

офіційних веб-сайтах 

головних розпорядників 

бюджетних коштів та 

Мінекономрозвитку 

постійно 

Мінеконом-

розвитку  

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  

Виконується постійно. 

На офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку 

(http://www.me.gov.ua/Головна/Діяльність/    Система управління 

державними інвестиційними проектами/Моніторинг стану 

виконання та реалізації державних інвестиційних проектів) 

розміщено Протокол засідання міжвідомчої комісії з питань 

державних інвестиційних проектів від 01.03.2018 щодо стану 

розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних 

проектів за результатами проведення моніторингу за 2017 рік 

(додаток 1 до Протоколу Комісії від 01.03.2018 «Узагальнена 

інформація за результатами моніторингу стану розроблення та 

реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та 

головних розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік»). 

головні 

розпорядни

ки 

бюджетних 

коштів 

6. Інституціоналізація 

управління 

проектами 

1) розвиток компетенції та 

навичок у сфері управління 

проектами та формування 

постійних груп 

кваліфікованих фахівців для 

управління реалізацією 

державних інвестиційних 

проектів 

постійно 

НАДС  
проводяться навчання із 

зазначенням відсотка 

співробітників, що 

пройшли навчання  

утворено постійні групи 

фахівців для реалізації 

великомасштабних 

проектів 

Виконується постійно. 
За інформацією Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій упродовж I кварталу 

2018 року підвищили кваліфікацію 3034 державних службовці і 

посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі з питань 

управління реалізацією державних інвестиційних проектів. 

Мінеконом-

розвитку  

інші 

міністерства 

7. Актуалізація 

стратегії 

реформування 

бухгалтерського 

обліку у 

державному секторі 

2) оновлення Стратегії 

модернізації системи 

реформування 

бухгалтерського обліку у 

державному секторі та 

визначення подальших кроків 

щодо переходу на ведення 

бухгалтерського обліку за 

методом нарахувань для 

IV квартал 

2017 р. 

Мінфін  

затверджено оновлену 

Стратегію модернізації 

системи реформування 

бухгалтерського обліку у 

державному секторі 

Виконується. 
Міністерством фінансів України розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії 

модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2018–2025 роки». Зазначений проект відповідно до розділу 4 

Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, було погоджено 

заінтересованими органами (Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Державним казначейством України), а також 

Казначейст

во 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF/paran9#n9
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операцій з виконання 

бюджетів  

надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової 

експертизи, за результатами якої отримано висновок. 

 Проект готується до внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України в установленому законодавством порядку. 

8. Підготовка бази 

для подальшого 

впровадження 

національних 

положень 

(стандартів) 

бухгалтерського 

обліку в 

державному секторі 

3) розроблення програми 

навчання фахівців суб’єктів 

державного сектору з питань 

застосування національних 

положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін  

запроваджено програму 

навчання, семінарів 

Виконується. 
Міністерством фінансів України у 2017–2018 роках проведено ряд 
заходів з метою навчання фахівців суб’єктів державного сектору з 
питань застосування національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), 
зокрема: проведено дві розширені конференції для головних 
розпорядників коштів; взято участь у проведенні 5 семінарів, 
організованих професійними організаціями бухгалтерів; проведено 
курс лекцій для працівників Державної аудиторської служби 
України; проведено два розширених онлайн-навчання для 
розпорядників бюджетних коштів на базі Казначейства (для більш 
як 19000 розпорядників); проведено семінари для установ 
Національної академії наук України,  Держрибагентства, 
Держпродспоживслужби, Міністерства внутрішніх справ України та 
Національної поліції України, Держлісагентства, представників 
територіальних органів Казначейства тощо; проведено 4 регіональні 
семінари-навчання для працівників бухгалтерських служб; 
проведено розширене виїзне навчання для близько 6500 учасників з 
організацією онлайн-трансляції семінару;  проведено лекцію для 
студентів і викладачів Національного університету біоресурсів і 
природокористування України тощо. 
З практичної точки зору питання навчання і проведення семінарів 
виконано, і в подальшому є перспективним напрацюванням у цьому 
напрямі.  
Разом з тим для систематизації отримання знань у цій сфері, 
дотримання уніфікованих підходів і часових меж для викладення 
матеріалу проектом «Підтримка реформування державної служби та 
управління державними фінансами», що фінансується 
Європейським Союзом та виконується Світовим банком, в рамках 
компоненту бухгалтерського обліку в державному секторі (БОДС) 
буде розроблено проект програми навчання та підвищення 
професійної кваліфікації з питань ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору з 
урахування кращих європейських практик. 

Казначейство 

9. Забезпечення 

повного 

висвітлення 

1) забезпечення переходу 

розпорядників бюджетних 

коштів та державних цільових 

I квартал 

2018 р. 

Мінфін  забезпечено консолідацію 

звітності операцій про 

виконання бюджетів, 

Виконано частково. 
Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному 

секторі, яким визначається порядок розкриття інформації за 
Казначейство

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF/paran9#n9
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інформації про 

використання 

державних коштів у 

фінансовій звітності 

фондів до складення 

фінансової звітності 

відповідно до національних 

положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі із 

застосуванням повного пакета 

національних положень 

(стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 

та нового Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі  

розпоряд-

ники 

бюджетних 

коштів  

розпорядників бюджетних 

коштів та фондів 

загальнообов’язкового 

державного соціального і 

пенсійного страхування 

статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, 

Державною казначейською службою України та державними 

цільовими фондами, затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 28.02.2017 № 307. 

З 1 січня 2018 року набрало чинності Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 

«Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом 

Міністерством фінансів України від 24.12.2010 № 1629, при 

здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів 

органами Державної казначейської служби України. Відповідно до 

пункту 1 розділу ІІІ зазначеного стандарту загальна консолідована 

фінансова звітність суб’єктів державного сектору  складається 

Державною казначейською службою України з метою отримання 

інформації про загальний майновий стан та результати діяльності 

суб’єктів державного сектору та бюджетів. 

фонди 

загальнообо

в’язкового 

державного 

соціального 

і пенсійного 

страхування 

13. Посилення 

інституційної 

спроможності 

Держаудитслужби 

щодо проведення 

державних 

фінансових аудитів 

(спеціалізованих 

аудитів) 

вдосконалення та 

консолідація методологічного 

та інформаційного 

забезпечення системи 

державного фінансового 

аудиту, зокрема розроблення 

програми розвитку діючих та 

впровадження нових 

напрямів аудиту в 

Держаудитслужбі та їх 

стандартизації 

I квартал 

2018 р. 

Держаудит-

служба  

затверджено програми 

розвитку діючих та 

запровадження нових 

напрямів аудиту в 

Держаудитслужбі та їх 

стандартизації 

Виконано. 
Держаудитслужба розробила Програму розвитку діючих та 

впровадження нових напрямів державного фінансового аудиту у 

Державній аудиторській службі України та їх стандартизації, яка 

затверджена наказом Держаудитслужби від 30 березня 2018 року  

№ 66 

міністерства  

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

2) запровадження навчальних 

програм підвищення 

кваліфікації для державних 

аудиторів 

постійно 
Держаудит-

служба 

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, яка затверджена наказом Держаудитслужби від 

22 червня 2017 року № 142. 

У межах реалізації програми постійного професійного розвитку 

працівників Державної аудиторської служби України під 

головуванням Голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової 

05.04.2018 відбувся круглий стіл з метою обговорення основних 

етапів аудиторського циклу в межах підготовки дорожньої карти 

реалізації аудиту ефективності та індикаторів відбору об’єктів для 

організації та проведення аудиторських досліджень. У круглому 

столі взяли участь 30 співробітників. 

IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами 
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2. Забезпечення 

участі громадян у 

бюджетному 

процесі 

1) забезпечення 

законодавчого визначення 

механізмів участі громадян на 

різних стадіях бюджетного 

процесу, зберігаючи при 

цьому його цілісність та 

існуючі часові рамки, а також 

розроблення та затвердження 

системи громадських 

слухань/консультацій 
II квартал 

2018 р. 
Мінфін 

запроваджено систему 

громадських слухань 

(консультацій) як частину 

бюджетного процесу  

опубліковано звіти щодо 

участі громадян у 

бюджетному процесі 

Виконується.  
Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону України «Про публічні консультації» 

(реєстраційний № 7453    від 27.12.2017), який визначає порядок 

проведення публічних консультацій під час підготовки та 

прийняття проектів актів суб’єктами владних повноважень з метою 

залучення до підготовки проекту рішення заінтересованих осіб для 

збалансування публічних та приватних інтересів, запровадження 

сучасних стандартів підготовки проектів рішень, обов’язкових для 

державних органів і органів місцевого самоврядування.  

Статтею 14 законопроекту передбачено підготовку суб’єктом 

владних повноважень звіту за результатами публічних 

консультацій, до якого включається інформація про всі заходи, 

проведені в рамках публічних консультацій, і який в обов’язковому 

порядку суб’єктом владних повноважень оприлюднює на 

офіційному веб-сайті у спеціальній рубриці “Публічні консультації” 

не пізніше 15 робочих днів після дня завершення публічних 

консультацій. Після прийняття зазначеного законопроекту 

Верховною Радою України питання законодавчого визначення 

розроблення та затвердження системи громадських 

слухань/консультацій буде врегульовано. 

2) розроблення загальних 

рекомендацій для органів 

місцевого самоврядування 

щодо визначення механізмів 

участі громадян у 

бюджетному процесі, 

включаючи “бюджет участі” 
I квартал 

2018 р. 

Мінфін  

затверджено рекомендації 

щодо участі громадян у 

бюджетному процесі на 

місцевому рівні 

Відповідно до пропозицій асоціацій органів місцевого 

самоврядування при розробці рекомендацій щодо  підготовки та 

затвердження бюджетних регламентів та визначення механізмів 

участі громадян у бюджетному процесі, включаючи “бюджет 

участі”, необхідно також обов’язково врахувати положення щодо 

середньострокового бюджетного планування.  Тому розробка таких 

рекомендацій  є передчасною.  

Відповідно на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінфіну 

від 10.04.2018 № 05110-03-3/9778) подано проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів  з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки», яким передбачається перенесення 

терміну виконання цього заходу на І квартал 2019 року. 

всеукраїнські 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння (за 

згодою) 

3. Розроблення 

стратегічного плану 

розвитку ІТ-систем 

для підтримки 

реформи державних 

фінансів 

розроблення та схвалення 

стратегічного плану розвитку 

ІТ-систем для підтримки 

реформи державних фінансів, 

включаючи такі компоненти, 

як: централізація функції 

розроблення, закупівлі, 

впровадження та інтеграції 

III квартал 

2017 р. 
Мінфін  

затверджено стратегічний 

план розвитку ІТ-систем 

для підтримки реформи 

державних фінансів з 

переліком завдань, строків 

їх виконання та 

відповідальних виконавців 

Виконується. 
Відповідно до пункту 3 розділу IV «Підвищення рівня прозорості та 

підзвітності в управлінні державними фінансами» плану заходів з 

реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, за 

ініціативою Мінфіну, наказом Мінфіну від 07 березня 2018 року  

№ 354 було утворено Міжвідомчу робочу групу з питань. 
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ІТ-систем 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 

Казначейство

  

розроблення Стратегічного плану розвитку ІТ-систем для 

підтримки реформи державних фінансів та затвердження 

положення про неї (далі – Міжвідомча робоча група). До складу 

Міжвідомчої робочої групи увійшли фахівці Державної 

казначейської служби, Державної фіскальної служби, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, Державної аудиторської служби із 

залученням міжнародних експертів.  

Крім того керівництвом Мінфіну прийнято рішення щодо 

включення до складу Міжвідомчої робочої групи фахівців від 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (лист 

Мінфіну від 29.03.2018 № 20030-07-10/8672). Готується проект 

наказу про внесення змін до складу Міжвідомчої робочої групи з 

урахуванням наданих кандидатур (лист Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації від 06.04.2018 № 05/01-

1085). 

З метою формування тематичних підгруп для забезпечення 

ефективного аналізу існуючого та бажаного функціоналу ІТ – 

систем, Мінфіном направлено лист від 11.04.2018 № 20030-07-

10/9905 до ДКСУ та ДФСУ щодо визначення кандидатур. Листами 

ДФСУ від 13.04.2018 № 1111/4/99-99-09-07-01-13 та ДКСУ від 

12.04.2018 №17-05/202-6086 отримано пропозиції щодо кандидатур 

фахівців до складу тематичних груп. 

У рамках впровадження гранту Міжнародного банку реконструкції 

та розвитку № TF 0А5324 «Проект зміцнення управління 

державними фінансами» здійснюються заходи із підготовки до 

проведення ІТ-аудиту у трьох відомствах – Міністерстві фінансів 

України, Державній казначейській службі України та Державній 

фіскальній службі України.  

Звіт за результатами ІТ-аудиту стане основою для розроблення 

робочою групою стратегічного плану розвитку відповідних ІТ-

систем для підтримки реформи державних фінансів. 

Також надсилався лист від 09.10.2017 № 20000-02-3/27261 на 

Секретаріат Кабінету Міністрів України щодо перенесення терміну 

виконання пункту на ІІ квартал 2018 року.  

ДФС  

Мінеконом-

розвитку  

Держаудит-

служба 

 


