
  5 травня 2015 року відбулося чергове засі-
дання Багатосторонньої групи зацікавлених 
осіб (БГЗО) з питання імплементації в Україні 
міжнародного стандарту забезпечення 
прозорості доходу від природних ресурсів 
(Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)). Під час засідання члени БГЗО за-
твердили Технічне завдання для незалежного Адміністратора з підготовки Націо-
нального звіту EITI, участь у розробці якого брали також експерти ЗМФІ-ІІ.
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  30 червня 2015 року місто Славутич, завдя-
ки сприянню експертів проекту «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впро-
вадження», отримало погодження обсягу 
та умов здійснення запозичення від Мініс-
терства фінансів України для фінансування  
проекту «Підвищення енергоефективності 
бюджетного закладу та вуличного освітлен-
ня у м. Славутич». Мета проекту – впровадження ряду енергоефективних заходів 
у загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №4 та модернізація вуличного освітлення  на 
головному проспекті міста Славутича.

  19-20 травня 2015 року у Верховній Раді 
України (ВРУ) проходив «Інформаційний яр-
марок - 2015», організований програмою 
USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, 
демократичне парламентське представни-
цтво». Організатори запросили понад 50 
організацій громадянського суспільства та 
міжнародних організацій, які співпрацюють з 

Верховною Радою України.
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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

  16 червня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних га-
лузей в Україні» (реєстр. № 2591 від 7 квітня 2015 року).Експерти проекту ЗМФІ-ІІ входи-
ли до авторського колективу розробки законопроекту.
   Прийнятий закон сприятиме удосконаленню методів управління у видобувних га-
лузях України, покращенню інвестиційного клімату в державі, посиленню боротьби 
з корупцією. Також закон забезпечить участь громадськості у контролі над повнотою 
надходжень до державного бюджету України від видобувних підприємств, а також
діяльністю цих підприємств.

  29 квітня 2015 року Президент Петро Поро-
шенко підписав Закон України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо 
запровадження нових інвестиційних мож-
ливостей, гарантування прав та законних ін-
тересів суб’єктів підприємницької діяльності 
для проведення масштабної енергомодерні-
зації». Відповідні законопроекти щодо запро-

вадження механізмів енергосервісних договорів у бюджетних установах (№  1409 
від 11.12.2014 та № 1313 від 09.12.2014) були прийняті Верховною Радою України 
9 квітня 2015 року.  Експерти ЗМФІ-ІІ більше двох років брали участь у розробці та 
узгодженні законопроекту.
  Прийнятий Закон забезпечить привабливість бюджетної сфери для здійснення 
приватними інвесторами енергозберігаючих заходів. 

    Макроекономічна ситуація у I квар-
талі 2015 року продовжувала бути не-
сприятливою. Реальний ВВП порівняно 
з відповідним показником 2014 року (у 
постійних цінах 2010  року) зменшився 
на 17,6  в. п. 1. Водночас у країнах Єв-
ропейського Союзу (ЄС-28) відбулося 
зростання реального ВВП на 1,5 %, у 
країнах Єврозони  –  на 1,0 %. 
   Номінальний ВВП у I кварталі 2015 
року склав 367,6 млрд грн, що на 54,6 
млрд грн, або на 11,7%, більше, ніж у 
попередньому році. Це становить лише 
21,1 % від показника номінального ВВП, 
який було враховано при складанні 
державного бюджету на 2015 рік.

 В рамках реалізації проекту «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи» (ЗМФІ-II) за 
підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), Інститут бюджету та со-
ціально-економічних досліджень (ІБСЕД) 
24 липня 2015 року проведе одноденний 
семінар на тему: «Ініціатива прозорос-
ті видобувних галузей – практичне зна-
чення для громадян України».
 У ході заходу представники громад-
ських організацій, бізнесу, міністерств 
та відомств, дізнаються про хід реалі-
зації Ініціативи прозорості видобувних 
галузей в Україні (ІПВГ), ознайомлять-
ся з можливостями практичного ви-
користання ІПВГ громадянським сус-
пільством, а також можливостями 
забезпечення прозорості бюджетних 
витрат, зокрема, пов’язаних з видобув-
ними галузями. Зазначений семінар до-
зволить обізнаній громадськості брати 
участь у контролі за управлінням при-
родними ресурсами, а також, за ефек-
тивністю бюджетних витрат, зокрема, 
пов’язаних з видобувними галузями.
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Завдяки допомозі експертів ЗМФІ-ІІ місто Славутич 
забезпечить комфортне життя своєї громади

Експерти проекту ЗМФІ-ІІ беруть участь у 
процесі запровадження ІПВГ в Україні

Проект ЗМФІ-ІІ прийняв участь у 
«Інформаційному ярмарку - 2015»

Президент підписав розроблені за участю  ЗМФІ-ІІ зміни до БКУ, 
які дадуть можливість провести в країні термомодернізацію 
бюджетних установ та надають гарантії повернення коштів 
інвесторам

  30 червня

  5 травня

  19 - 20  травня

30 квітня

 17 червня
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Аналіз виконання бюджету за 
січень-березень 2015 України

Семінар «Ініціатива прозорості 
видобувних галузей – практичне 
значення для громадян України»

НОВИНИ АНАЛІТИКА

ПУБЛIКАЦIЇ 

АНОНС

Е-бюлетень №46
ІНСТИТУТ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВIД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення прозорості 
видобувних галузей в Україні», співавторами якого є ЗМФІ-ІІ
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