
 10 лютого 2015 року у Міністерстві фінансів 
України відбулося спільне засідання пред-
ставників Мінфіну, керівників місцевих фінан-
сових органів та Національної Консультацій-
ної Ради з питань ефективного управління 
державними фінансами. У нараді взяли участь 
фахівці Міністерства фінансів України, Казна-
чейської служби України, Адміністрації Пре-
зидента, Кабінету Міністрів України, Комітету ВРУ з питань бюджету, керівники міс-
цевих фінансових органів усіх регіонів України, представники народних депутатів та 
громадського сектору.
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  27 березня 2015 року експерти проекту 
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» 
(ЗМФІ-II) за підтримки Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID), провели черговий 
семінар «Ефективність планування та оцінки, 
у тому числі проектів з енергозбереження – 
запорука досягнення стратегічних цілей».
 У заході взяли участь представники кому-
нальних підприємств та виконавчих комітетів міських рад міст-учасників проекту, а 
саме: Києва, Кривого Рогу, Комсомольська Полтавської області, Славутича, Чернів-
ців, Сум, Бердичева, Кіровограда, а також представники народних депутатів Верхо-
вної Ради України.

  23 лютого 2015 року в місті Червоноград Львівської області, за сприяння ЗМФІ-ІІ, 
проведено засідання круглого столу на тему: «Реалізація експерименту по впрова-
дженню програмно-цільового методу в бюджет м. Червонограда».
  Цей публічний захід відвідали представники депутатського корпусу міської ради, 
головні розпорядники коштів міського бюджету та представники ЗМІ.

  За результатом конкурсного відбору міст, в рамках проекту «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» за підтримки Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) переможцями в 2015 році визначені наступні міста: Суми, 
Комсомольськ, Чернівці, Артемівськ, Кіровоград, Бердичів.
  Одним із завдань проекту ЗМФІ-II є розробка і впровадження фінансових практик, 
що сприятимуть енергоефективності у вибраних містах.
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  15 січня 2015 року експерти проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-ІІ) впровадження» взяли участь у семінарі на тему: «Середньострокове бю-
джетне планування та прогнозування» за підтримки Німецького товариства міжна-
родного співробітництва (GIZ).
  У семінарі взяли участь представники неурядових громадських організацій, пра-
цівники Міністерства фінансів України, Парламенту, наукових кіл та ін.

E-бюлетень є щоквартальною публікацією Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, яка містить поточні новини про 
діяльність організації і розповсюджується електронною поштою. Цей продукт підготовлено за підтримки Американського народу, наданої 
через Агенство США з міжнародного розвитку. Зміст продукту є відповідальністю Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень 
(ІБСЕД) і не обов’язковозбігається з поглядами USAID або уряду США. Знайти архів бюлетенів та підписатись на його отримання ви можете на 
нашому сайті www.ibser.org.ua

  Експерти ЗМФІ-II під головуванням Міністер-
ства фінансів України розпочали серію регі-
ональних тренінгів з питань практичної ре-
алізації змін до Бюджетного кодексу України 
в частині реформи міжбюджетних відносин 
та впровадження ПЦМ у місцевих бюджетах.                  
Тренінги розроблені спеціально для керів-
ників і фахівців місцевих фінансових органів 

всіх рівнів, а також для головних розпорядників бюджетних коштів.

 28 січня 2015 року експерти ЗМФІ-ІІ прове-
ли тренінг для представників громадських 
організацій Миколаївської області з питань 
формування та виконання бюджетів місцево-
го самоврядування.  У тренінгу взяли участь 
представники 30 громадських організацій 
Миколаївської області.
 В ході тренінгу були розглянуті проблемні 

питання складання та виконання бюджетів територіальних громад, сіл, селищ та міст 
районного підпорядкування. 

Реальний ВВП за 2014 рік знизився на 
6,8 в. п. (у постійних цінах 2010 року, до 
відповідного періоду 2013 року). Вод-
ночас у країнах Європейського Союзу 
(ЄС–28), відбулося зростання реального 
ВВП на 1,3 %, у країнах Єврозони  –  на 
0,9 %.

Номінальний ВВП склав 1 566,7 млрд 
грн, що на 111,8 млрд грн, або на 7,8 %, 
більше, ніж у попередньому році. У 2014 
році зовнішньоекономічна кон’юнктура 
залишалася несприятливою. Це стало 
однією з причин продовження тенден-
ції до зменшення обсягів промислового 
виробництва. Так, індекс виробництва 
промислової продукції  у 2014 році ста-
новив 89,9 % порівняно з 95,7 % у 2013 
році, а індекс цін виробників зріс на 
30,1 в. п. і становив 131,8 %.

Сальдо зовнішньоторговельного балан-
су України у 2014 році було позитивним та 
дорівнювало 5,1 млрд дол США.

Номінальна середньомісячна за-
робітна плата у розрахунку на одно-
го штатного працівника на кінець 2014 
року склала 3 476,0 грн і зросла на 6,5 % 
щодо показника попереднього року. Це 
перевищує державні соціальні стандар-
ти (рівень мінімальної заробітної плати 
та прожитковий мінімум працездатної 
особи, що дорівнюють 1 218 грн) у 2,9 
рази.

Реальна заробітна плата скоротилася 
на 6,5 % (за 2013 рік приріст становив 
8,2 %).Також зменшився обсяг роздріб-
ного товарообороту підприємств, які 
здійснюють діяльність із роздрібної 
торгівлі та ресторанного господарства 
(становив 903,5 млрд грн, що у порів-
нянних цінах на 8,6 % менше показника 
2013 року). Це є свідченням скорочен-
ня внутрішнього споживчого попиту, 
спричиненого зменшенням реальної 
заробітної плати, а отже зниження купі-
вельної спроможності населення.

У цілому у 2014 році спостерігалося неви-
конання дохідної частини бюджетів усіх 
рівнів. Так, обсяг недоотриманих надхо-
джень до Державного бюджету України 
становив 21,0 млрд грн, або 5,6 % річного 
плану. План не було виконано практично за 
усіма основними податковими джерелами 
надходжень. Зокрема, податок на доходи 
фізичних осіб не виконано на 1,5 млрд грн, 
або на 10,9 %; податок на додану вартість 
– на 10,9 млрд грн, або на 7,3 %; акцизний 
податок з вироблених в Україні товарів – на 
3,8 млрд грн, або на 12,0 %; ввізне мито – на 
3,2 млрд грн, або на 20,7 %; платежі за ко-
ристування надрами – на 2,2 млрд грн, або 
на 10,7 %.
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Семінар «Ефективність планування та оцінки, 
у тому числі проектів з енергозбереження - 
запорука досягнення стратегічних цілей»
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