
  Плідна співпраця експертів проекту «Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження» з містом Чернівці покращить 
якість вуличного освітлення у місті.
   Так, завдяки консультаційній підтримці з боку 
проекту ЗМФІ-ІІ, місто Чернівці отримало по-
годження від Міністерства фінансів України 
щодо обсягів та умов здійснення запозичення  
для фінансування інвестиційного проекту «Вуличне освітлення у м. Чернівці».
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  25 вересня 2015 року експерти проекту 
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-II) впровадження» провели черговий 
семінар «Фінансові механізми підвищення 
енергоефективності у бюджетній сфері».   У 
заході взяли участь спеціалісти з енергоефек-
тивності, працівники департаментів фінансів 
та управлінь економіки Сумської, Кіровоград-
ської, Чернівецької, Комсомольської, Бердичівської міських рад.
   Експерти ЗМФІ-ІІ представили учасникам заходу оновлену систему моніторингу 
та оцінки ефективності видатків на оплату енергоносіїв (основану на програмно-
цільовому методі) та механізм запровадження системи фінансового стимулювання 
економії коштів на енергоресурси у закладах бюджетної сфери.

  В рамках співпраці з Закарпатським регіональним центром перепідготовки та під-
вищення кваліфікації 24 вересня 2015 року в місті Ужгород відбувся тренінг з прак-
тичного запровадження ПЦМ. Експерти ЗМФІ-ІІ провели навчання для керівників та 
фахівців  бюджетних організацій і установ Закарпатської області.
  Учасники тренінгу були ознайомлені із теоретичними основами ПЦМ, інструктив-
ними матеріалами та практичними аспектами його застосування відповідно до ме-
тодологічних документів розроблених Міністерством фінансів 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

   24 вересня 2015 року за сприяння експер-
тів «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-ІІ) впровадження» місто Суми отрима-
ло погодження запозичення від Міністерства 
фінансів України для реалізації проекту «Під-
вищення енергоефективності в освітніх за-
кладах міста Суми».
    Основне завдання проекту – забезпечення 

скорочення споживання енергоресурсів установами освіти м. Суми, а також впрова-
дження енергоефективних технологій та обладнання. 

  28 серпня 2015 року на запрошення Міністерства економічного розвитку і торгів-
лі України (Мінекономрозвитку) експерти проекту ЗМФІ-ІІ взяли участь у розробці 
законодавчих змін стосовно можливості впровадження механізмів публічно-при-
ватного партнерства, які передбачають можливість виплат приватному партнеру за 
рахунок бюджетних коштів. 

  Завдяки сприянню проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження», 26 серпня 2015 року Міністерство фінансів України погодило місту 
Комсомольську Полтавської області умови запозичення для реалізації проекту «Ву-
личне освітлення м. Комсомольська».

  6 серпня 2015 року в м. Любашівка Одеської області експертом ІБСЕД було прове-
дено семінар на тему «Новації та перспективи запровадження програмно-цільового 
методу на місцевому рівні».
  Семінар проводився у межах інформаційної кампанії з підтримки децентралізації та 
добровільного об’єднання територіальних громад. 

   30 липня 2015 року в рамках проекту «Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження», що реалізується Інститутом 
бюджету та соціально-економічних дослі-
джень (ІБСЕД), за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), відбувся       
  Дванадцятий Фінансово-економічний форум 
на тему: «Впровадження енергосервісних до-

говорів – запорука зниження енергозалежності бюджетної сфери».

  24 липня 2015 року експерти проекту «Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи» (ЗМФІ-
II) за підтримки Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), провели  одноденний 
семінар на тему:  «Ініціатива прозорості ви-
добувних галузей – практичне значення для 
громадян України».
   У заході взяли участь представники неуря-

дових громадських організацій з міста Києва, Харкова, Львова, Сум, Івано-Франків-
ська, Чернігова, Єнакієво, Артемівська, Борислава, Полтави, працівники міністерств 
та відомств, а також  представники бізнесу.

  22 липня 2015 року експерти проекту ЗМФІ-ІІ прийняли участь у круглому столі на тему 
«Середньострокове бюджетне прогнозування та планування згідно з кращими світовими 
практиками». Цей захід було організовано за сприяння Київської Школи Економіки.
  У заході прийняли участь представники Міністерства Фінансів, Міністерства економічно-
го розвитку та торгівлі, НБУ, науковці та експерти з недержавних аналітичних організацій.
  Основною темою для обговорення стала існуюча система бюджетного планування в 
Україні та необхідність переходу до якісних середньострокових прогнозів та планів. 

  Плідна співпраця експертів проекту «Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-
ІІ) впровадження» з м. Бердичів дасть місту 
змогу суттєво заощадити електроенергію.  
Так, завдяки консультаційній підтримці з боку 
проекту ЗМФІ-ІІ, місто Бердичів отримало по-
годження від Міністерства фінансів України 
щодо обсягів та умов здійснення запозичен-
ня для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт вуличного освіт-
лення у м. Бердичеві».

  Відбір місцевих неурядових непри-
буткових організацій для участі у про-
екті Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впро-
вадження», що впроваджується Інсти-
тутом бюджету та соціально-еконо-
мічних досліджень» (ІБСЕД), у частині 
надання допомоги в реалізації Ініціа-
тиви прозорості видобувних галузей 
(ІПВГ) в Україні.

Дата: 30 вересня 2015 року
Дата/час закінчення подання заявок: 
16:00, 9 грудня 2015 року

   Макроекономічна ситуація у I пів-
річчі 2015 року залишалася неспри-
ятливою. Реальний ВВП порівняно з 
відповідним показником 2014 року (у 
постійних цінах 2010 року) зменшив-
ся на 14,6 в.п. Водночас у країнах Єв-
ропейського Союзу (ЄС-28) відбулося 
зростання реального ВВП на 1,6 %, у 
країнах Єврозони  –  на 1,2 %.
  Номінальний ВВП у I півріччі 2015 
року склав 817,2 млрд грн, що на 131,4 
млрд грн, або на 19,1 % більше, ніж 
у попередньому році. Це становить 
лише 44,2 % від показника номінально-
го ВВП, який було враховано при скла-
данні державного бюджету на 2015 рік. 
  Продовжувалася тенденція до змен-
шення обсягів промислового вироб-
ництва. Так, індекс виробництва про-
мислової продукції становив 79,5 % 
порівняно з 96,0 % у відповідному пе-
ріоді 2014 року. В січні – червні 2015 
року обсяги виробництва за більшістю 
галузей продовжили скорочуватися, 
насамперед це стосується виробни-
цтва автотранспортних засобів та ви-
робництва готових металевих виробів.
Зріс індекс споживчих цін, який стано-
вив 148,1 % проти 111,6 % у відповід-
ному періоді 2014 року За аналізова-
ний період ціни зросли на всі товари і 
послуги.
  Сальдо зовнішньоторгівельного ба-
лансу України за січень – червень 2015 
року було позитивним та склало 3,4 
млрд дол США,  тоді як за підсумками 
аналогічного періоду минулого року 
сальдо складало – 3,7 млрд дол США. 
 Номінальна середньомісячна за-
робітна плата у розрахунку на одного 
штатного працівника за I півріччя 2015 
року склала 3 871,0 грн і зросла на 7,5 % 
щодо показника попереднього року.
  Реальна заробітна плата за січень 
– червень 2015 року скоротилась на 
23,5 % (за відповідний період 2014 року 
зростання становило 0,4 %).
  Рівні виконання дохідної частини 
зведеного та державного бюджетів 
показали зростання порівняно з ана-
логічними показниками попереднього 
року. Так, згідно з офіційними даними, 
виконання доходів зведеного бюдже-
ту України склало 298,7 млрд грн, що 
більше аналогічного показника попе-
реднього року на 74,1 млрд грн, або 
на 33,0 %, та становить 50,0 % від пла-
нового показника. Виконання доходів 
Державного бюджету України станови-
ло 243,2 млрд грн, що на 68,3 млрд грн, 
або на 39,1 %, більше відповідного по-
казника попереднього року. 
  Основним чинником збільшення до-
хідної частини бюджету стало зростан-
ня податкових надходжень (+46,6 %), 
зокрема в частині податку на додану 
вартість (+38,4 %), платежів за корис-
тування надрами (+58,4 %),  акцизного 
збору з вироблених в Україні товарів 
(+39,0 %), акцизного збору з ввезених 
в Україну товарів  (+62,4 %), ввізного 
мита (+192,1 %). Крім того, збільшилися 
зарахування до державного бюджету 
податку на доходи фізичних осіб (+416 
%), втім така ситуація зумовлена пере-
розподілом коштів між державним і 
місцевими бюджетами, а не економіч-
ними чинниками. 
  Збільшенню обсягів надходжень до 
державного бюджету у І півріччі 2015 
року сприяло перерахування 25,1 
млрд грн Національним банком Украї-
ни відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України».
   Такий рівень виконання бюджету дає 
підстави для перегляду річного плану 
за результатами І півріччя 2015 року в 
бік збільшення.
  Доходи  місцевих бюджетів (без 
урахування міжбюджетних транс-
фертів) склали 55,5 млрд грн, що на 
11,8 % більше, ніж за січень – червень 
2014 року. Рівень виконання плану до-
ходів, затвердженого місцевими рада-
ми, склав 63,1 %. 
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Тематичний семінар «Фінансові механізми 
підвищення енергоефективності у 
бюджетній сфері»

Якісне вуличне освітлення у Чернівцях  

Продовження тренінгів з ПЦМ у співпраці 
з навчальними центрами

ЗМФІ-ІІ бере участь у розробці законодавчих змін, що сприятимуть 
впровадженню механізмів публічно-приватного партнерства

Впровадження проекту «Вуличне освітлення м. Комсомольська» 
підвищить рівень комфорту учасників дорожнього руху

ЗМФІ-II проводить публічні заходи із залучення громадськості до 
бюджетного процесу 

Дванадцятий Фінансово-економічний форум

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

ЗМФІ-ІІ взяв участь в обговоренні напрямів покращення 
бюджетного прогнозування та планування 

Завдяки експертам ЗМФІ-ІІ місто Бердичів стане більш 
комфортним для життя
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Запит (запрошення) на 
подання заявок (ЗПЗ) 
№ RFA MFSI-II 09-2015

Аналіз виконання бюджету за 
січень-червень 2015 року
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Е-бюлетень №47
ІНСТИТУТ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВIД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Впровадження енергоощадних заходів у закладах 
освіти м. Суми
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