
18 березня 2016 року консультант з економічних питань проекту ЗМФІ-ІІ Олеся Го-
линська провела тематичну зустріч з представниками депутатського корпусу та ви-
конавчих органів влади Білгород-Дністровського району Одеської області на тему 
«Практика застосування нового законодавства в сфері фінансово-бюджетної децен-
тралізації».
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30 березня в інформаційному агентстві 
«Укрінформ» пройшов круглий стіл «Громад-
ський контроль за бюджетними коштами: 
унікальні можливості порталу «Є-Data», орга-
нізований ІБСЕД, що реалізує проект «Зміц-
нення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) 
впровадження» за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) та за підтрим-
ки Міністерства фінансів України.

24 березня у Чернівецькому національному 
університеті було проведено День Універси-
тету USAID, присвячений викликам, які стоять 
перед Україною щодо розвитку бізнесу та де-
централізації.
У рамках заходу проект «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впроваджен-
ня» запропонував студентам презентацію 
«Передові фінансові практики: нова українська реальність». 

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

28 березня в рамках проекту «Зміцнення міс-
цевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впрова-
дження» за підтримки Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) відбувся одноденний 
семінар на тему: «Практичне впровадження Іні-
ціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – 
можливості, виклики, загрози».

Експерти ЗМФІ-ІІ спільно з МФУ продовжують серію  нарад для фахівців місце-
вих фінансових органів із роз’яснення особливостей функціонування бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, які мають прямі міжбюджетні відносини з дер-
жавним бюджетом.

17 березня  2016  року у Стрийській міській 
раді відбувся круглий стіл на тему  «Осо-
бливості планування місцевих бюджетів за 
програмно-цільовим методом в сучасних 
умовах» з представниками громадських 
організацій, депутатського корпусу міської 
ради та головними розпорядниками коштів 
міського бюджету. 

Міністерство фінансів України та ІБСЕД домовилися про 
напрямки спільної роботи щодо проекту «Е-Data».

В рамках співпраці з Київським міським центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації 22 лютого 2016 року відбувся тренінг з питань практичних аспектів про-
грамно-цільового бюджетування місцевих бюджетів.

Експерти ЗМФІ-ІІ спільно з МФУ розпочали 
серію кущових нарад для фахівців новоут-
ворених об’єднаних територіальних громад. 
Перша нарада проведена 29 січня  2016 року 
у м. Києві для фахівців Київської, Черкаської 
та Чернігівської областей.

Виконання доходів Зведеного бюдже-
ту України за 2015 рік склало 652,0 млрд 
грн, що більше аналогічного показника по-
переднього року на 196,0 млрд грн, або на 
43,0 %. 

До державного бюджету за вказаний 
період надійшло 531,5 млрд грн, що на 
176,7 млрд грн, або на 49,8 %, більше ана-
логічного показника попереднього року. 
Річний план виконано на 103,4 %. 

Перевиконання плану відбулося в час-
тині неподаткових надходжень (+25,0 %), у 
той час як податкові надходження викона-
но майже у повному обсязі – на 99,9 %. 

Невиконання плану за результатами 
року було зафіксовано за такою статтею, 
як рентна плата за користування надрами 
(– 12,0 %), в основному через низький рі-
вень виконання річного плану за рентою за 
видобуток нафти, надходження якої скла-
ли лише 45,0 % від запланованого обсягу. 
Крім того, невиконаний на 6 % плановий 
показник надходжень податку на прибуток 
підприємств. Від’ємний результат показали 
підприємства всіх форм власності, окрім 
державної.

Водночас решта основних податкових 
джерел наповнення бюджету продемон-
стрували виконання або перевиконання 
річного планового показника. Так, податок 
на доходи фізичних осіб виконано на 105,8 
%; податок на додану вартість з виготовле-
них в Україні товарів і послуг – на 101,9 %; 
акцизний податок – на 105,1 %; ввізне мито 
– на 106,6 % тощо.
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Cемінар з питань практичної реалізації Ініціативи 
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