
Експерти ЗМФІ-II при підтримці Міністерства фінансів 
України розпочали серію тренінгів для користувачів 
єдиного веб-порталу використання публічних коштів 
«Є-Data».

Перші тренінги пройшли 17 та 18 листопада 2015 року 
для  розпорядників бюджетних коштів м. Києва. На тре-
нінгах слухачі були ознайомлені з можливостями веб-
порталу та пройшли навчання щодо якісного інфор-
маційного наповнення звітів, договорів та створення 
персональних профілів кожної бюджетної установи – 
«службового кабінету».
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15 грудня 2015 року за сприянням проекту ЗМФІ-II відбулась робоча зустріч за 
участю представників Національного секретаріату ІПВГ, фінансових донорів, орга-
нізацій громадянського суспільства, які підтримують впровадження Стандарту Іні-
ціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні – Міжнародний фонд «Від-
родження», Аналітичний центр DiXi Group та GIZ.

На зустрічі учасники обговорили плани з просування ІПВГ у 2016 році, зокрема, 
роботу з підготовки співробітників організацій-переможців (тренінги, семінари) для 
роботи з поширення інформації про ІПВГ на регіональному рівні та формування 
співпраці з регіональними органами влади, партнерськими неурядовими організа-
ціями, бізнесом та ЗМІ.

30 листопада 2015 року експерти проекту ЗМФІ-ІІ взяли участь у стратегічно важ-
ливому засіданні Багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО) з питання імп-
лементації в Україні міжнародного стандарту забезпечення прозорості доходу від 
природних ресурсів (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)).

На засіданні Незалежний адміністратор (Ernst & Young) представив фінальний пер-
ший звіт EITI України за 2013 рік. Члени БГЗО схвалили цей звіт із зауваженням, і до 4 
грудня 2015 року мають його доопрацювати. 4 грудня 2015 року звіт повинен бути 
оприлюднений на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Щомісячний 
моніторинг основних 
індикаторів бюджетної 
системи України
станом на 01.11.2015 р.

Щомісячний моніторинг 
основних індикаторів 
бюджетної системи 
України
станом на 01.10.2015 р.

Щомісячний моніторинг 
основних індикаторів 
бюджетної системи 
України
станом на 01.09.2015 р.

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

7-8 грудня 2015 року експерти проек-
ту ЗМФІ-ІІ взяли участь у міжнародному 
Форумі зі сталого управління ресурса-
ми. Захід було організовано за сприян-
ня Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості, аналітичного центру «Діксі Груп», Світового Банку та Міжнародного 
фонду «Відродження».

У заході взяли участь представники Міжнародного секретаріату ІПВГ, Національ-
ного секретаріату ІПВГ, Незалежного Адміністратора (Ernst&Young), міжнародні екс-

   12 листопада 2015 року на запрошення 
Державного агентства з енергоефектив-
ності та енергозбереження України експер-
ти проекту ЗМФІ-ІІ  взяли участь у семінарі 
«ЕСКО: потенціал впровадження, успішні 
практики, інституційні бар’єри», який про-
ходив в рамках VII Міжнародного інвести-
ційного бізнес-форуму з питань енергое-
фективності та відновлюваної енергетики.

У січні – вересні 2015 року макроеконо-
мічна ситуація  в Україні залишалася склад-
ною, хоча спостерігалася її поступова стабі-
лізація: сповільнились падіння економічної 
активності та інфляція. 

Номінальний ВВП склав 1 372,2 млрд грн, 
що на 255,7 млрд грн, або на 22,9 %, біль-
ше, ніж у минулому році. Для порівняння, у 
2014 році номінальний ВВП зріс на 6,7 %, у 
2013 році – на 1,5 %, у 2012 році – на 1,3 %.

Реальний ВВП за дев’ять місяців 2015 року 
знизився на 7,2 % (у постійних цінах 2010 
року, до відповідного періоду 2014 року).

У січні – вересні 2015 року обсяги вироб-
ництва за більшістю галузей продовжили 
скорочуватися. Зростання демонструвала 
виключно галузь машинобудування, крім 
ремонту та монтажу машин і устаткування 
на 1,0 %.

Індекс споживчих цін (до грудня попе-
реднього року) протягом січня – вересня 
2015 року зріс на 28,5 в. п. щодо відповід-
ного показника попереднього року і стано-
вив 141,4 %. Згідно зі статистичними дани-
ми за аналізований період ціни зросли на 
всі товари і послуги.

Індекси цін виробників були найвищи-
ми за останні п’ять років, за аналізований 
період індекс склав 128,0 %, що на 0,6 в. п. 
перевищує відповідне значення 2014 року. 
Зниження цього показника у січні – вересні 
2015 року не відбулося за жодною з галу-
зей.

Семінар «Ефективність планування та оцінки, 
у тому числі проектів з енергозбереження - 
запорука досягнення стратегічних цілей»

Навчання користувачів єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів «Є-Data» 
розпочато

Схвалено перший звіт EITI України за 2013 рік

Відбувся міжнародний Форум зі сталого 
управління ресурсами

Експерти ЗМФІ- II активно працюють над 
імплементацією законодавства щодо 
енергосервісних договорів
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Аналіз виконання 
бюджету за січень – 
вересень 2015 року

НОВИНИ АНАЛIТИКА

ПУБЛIКАЦIЇ 

Бюджетний моніторинг: 
Аналіз виконання бюджету 
за січень-вересень 2015 
року
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