
Захід проведено Інститутом бю-
джету та соціально-економічних 
досліджень (далі – Інститут) у рам-
ках проекту USAID «Зміцнення міс-
цевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-
ІІ) впровадження» (далі – Проект) 
спільно з Київською міською дер-
жавною адміністрацією.
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30 червня у м. Київ проект USAID «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впро-
вадження» провів круглий стіл на тему «Об-
говорення рекомендацій для сприяння імп-
лементації Ініціативи Прозорості Видобувних 
Галузей (ІПВГ) в Україні за результатами поїзд-
ки делегації багатосторонньої групи зацікав-
лених осіб (БГЗО) до Норвегії».

29 червня експерти ІБСЕД взяли участь у круг-
лому столі «Регіональні проблеми видобувної 
галузі та впровадження Ініціативи прозорості 
видобувних галузей» в м. Долина Івано-Фран-
ківської області. Захід був організований гро-
мадською організацією «Бюро розвитку, інно-
вацій та технологій»  («БРІТ») в рамках проекту 
USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціа-

тиви (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині реалізації компоненту «Ініціатива прозорос-
ті видобувних галузей (ІПВГ) в Україні».

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

В рамках співпраці з Київським міським центром перепідготовки та підвищення квалі-
фікації 30 червня відбувся тренінг з питань практичних аспектів програмно-цільового 
бюджетування у м. Київ.

15 червня 2016 року у Лохвиці пройшов семі-
нар на тему «Громадянське представництво. 
Безпечна екологічна ситуація і добування вуг-
леводнів». Захід організовано в рамках проекту 
USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціати-
ви (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання 
допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива 
прозорості видобувних галузей в Україні».

29 травня - 5 червня 2016 року проект USAID 
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-II) впровадження» організував на-
вчальний візит в м. Осло (Норвегія) для чле-
нів Багатосторонньої групи зацікавлених осіб 
(БГЗО) та інших зацікавлених сторін, серед 
яких представники центральних органів ви-
конавчої влади, громадських організацій та 
Національного Секретаріату ІПВГ.

Експерти ЗМФІ-ІІ спільно з МФУ завершили серію навчальних заходів на тему 
«Функціонування місцевих бюджетів, зокрема бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад в умовах децентралізації» для представників місцевих фінансових ор-
ганів та об’єднаних територіальних громад. 

Експерти проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впроваджен-
ня» завершили серію тренінгів на тему: «Робота учасників бюджетного процесу на 
офіційному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data».                                                                                              

Експерти проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впроваджен-
ня» завершили серію тренінгів на тему: «Робота учасників бюджетного процесу на 
офіційному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data».                                                                                                  
Так, 24-27 травня  у Полтаві було проведено 7 останніх тренінгів, у яких взяли участь 
383 особи. 

12-го травня за ініціативи Державного агент-
ства України з питань енергоефективності 
та енергозбереження (Держенергоефектив-
ності) та Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України у Києві відбувся 
2-й Форум Енергофективного Партнерства 
«Енергосервіс: інвестиції в енергоефектив-

ність бюджетної сфери та переваги для житлових будівель».

Експерти ЗМФІ-ІІ спільно з МФУ продовжу-
ють серію навчальних заходів на тему «Функ-
ціонування місцевих бюджетів, зокрема бю-
джетів об’єднаних територіальних громад в 
умовах децентралізації» для представників 
місцевих фінансових органів та об’єднаних 
територіальних громад. 

Експерти проекту «Зміцнення місцевої фінан-
сової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» про-
довжують серію тренінгів на тему: «Робота 
учасників бюджетного процесу на офіційно-
му веб-порталі використання публічних ко-
штів Є-Data».

19 квітня представники проекту «Зміцнен-
ня місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження» взяли участь у експертному 
обговоренні законопроекту «Про розкрит-
тя інформації у видобувних галузях». Захід 
був організований громадською організаці-
єю «Палата податкових консультантів», що є 
субгрантером проекту ЗМФІ-II у частині реа-

лізації Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні.

Експерти проекту USAID «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впроваджен-
ня» спільно з Міністерством фінансів Украї-
ни продовжують серію  нарад для фахівців 
місцевих фінансових органів із роз’яснення 
особливостей функціонування бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, які мають 
прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом.

11-13 квітня проект USAID «Зміцнення міс-
цевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впрова-
дження» за підтримки Міністерства фінансів 
України провів у Запоріжжі 5 тренінгів для 
головних розпорядників бюджетних коштів 
щодо користування  веб-порталом публічних 
коштів Є-Data.

7-8 квітня експерти ЗМФІ-II взяли участь у 
трьох круглих столах, присвячених поши-
ренню інформації про Ініціативу прозорості 
видобувних галузей (ІПВГ) у Харківській та 
Сумській областях. Заходи були організовані 
громадською організацією «Нова Енергія» (м. 
Харків), що є субгрантером проекту ЗМФІ-II в 
частині реалізації ІПВГ в Україні.

П’ятого квітня експерти ЗМФІ-II за підтримки Міністерства фінансів України роз-
почали чергову серію тренінгів для головних розпорядників бюджетних ко-
штів різних рівнів щодо користування  веб-порталом публічних коштів Є-Data. 
Перші тренінги відбулися у листопаді - грудні 2015 року у Києві, Дніпропетровській, 
Одеській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Макроекономічна ситуація 
у січні – березні 2016 року де-
монструє ознаки стабілізації. 
Реальний ВВП за I квартал 2016 
рік зріс на 0,1 в. п. (у постійних 
цінах 2010 року, до відповідно-
го кварталу 2015 року). Країни 
Європейського Союзу (ЄС-28) 
та Єврозони також демонстру-
ють зростання реального ВВП 
– на 1,7 % та на 1,5 %.

Номінальний ВВП у I кварта-
лі 2016 року склав 453,2 млрд 
грн, що на 85,6 млрд грн., або 
на 23,3 %, більше, ніж у по-
передньому році. Це стано-
вить 21,7 % від показника 
номінального ВВП, який було 
враховано при складанні дер-
жавного бюджету на 2016 рік.

У січні – березні 2016 року 
зросли обсяги промислового 
виробництва. Так, індекс ви-
робництва промислової про-
дукції за I квартал 2016 року 
становив 104,4 % порівняно з   
95,6 % у відповідному періо-
ді 2015 року. За аналізований 
період обсяги виробництва 
зросли за більшістю галузей.

Індекс споживчих цін у I 
кварталі 2016 року становив 
101,5 % проти 120,3 % у відпо-
відному періоді 2015 року. Ін-
декс цін виробників зростав 
протягом січня –березня 2016 
року і становив 104,4 %.

Значення сальдо зовнішньо-
торговельного балансу Украї-
ни у І кварталі 2016 році було 
позитивним та склало 151,0 
млн дол. США, проте, за під-
сумками аналогічного періо-
ду минулого року сальдо було 
більшим у 9,7 раза і складало 
– 1469,3 млн дол. США.

Номінальна середньомісяч-
на заробітна плата у розра-
хунку на одного штатного пра-
цівника у І кварталі 2016 року 
склала 4 618,0 грн і зросла на 
26,8 % щодо відповідного по-
казника попереднього року.

Реальна заробітна плата за 
січень-березень 2016 року 
скоротилась на 6,8 % (за відпо-
відний період 2015 року ско-
рочення становило 6,5 %).

Виконання доходів Зведено-
го бюджету України за I квартал 
2016 року склало 163,4 млрд 
грн, що більше аналогічно-
го показника попереднього 
року на 23,2 млрд грн, або на 
16,5 %.

До державного бюджету 
за вказаний період надійшло 
128,3 млрд грн, що на 15,8 
млрд грн, або на 14,1 %, біль-
ше аналогічного показника 
попереднього року. Річний 
план виконано на 21,7 %. 

Збільшення надходжень від-
булося за основними податко-
вими джерелами: податок на 
додану вартість з вироблених 
в Україні товарів зріс майже на 
40,0 %; ПДВ з товарів, ввезених 
на її територію – на 32,8 %; по-
даток на доходи фізичних осіб, 
– на третину; акцизний пода-
ток – більш, як на 50,0 %. Більш 
як утричі збільшилися надхо-
дження рентної плати та плати 
за використання інших при-
родних ресурсів. Скорочення 
в частині податкових надхо-
джень було зафіксовано лише 
щодо податків міжнародну 
торгівлю та зовнішні операції 
– на 26,7 %. Це було зумовлено 
зменшенням обсягів імпорту. 
Крім того, внаслідок кризових 
явищ в економіці у 2015 році, 
дещо зменшились обсяги над-
ходження податку на прибу-
ток підприємств (–0,4 млрд 
грн, або 2,5 %). 

Водночас на 44,2 % зменши-
лися надходження неподатко-
вих надходжень – з 20,1 млрд 
грн до 11,2 млрд грн., внаслі-
док відсутності у поточному 
році двох видів неподаткових 
надходжень: плати за видачу 
ліцензій на користування ра-
діочастотним ресурсом Укра-
їни, а також коштів, що пере-
раховуються Національним 
банком України відповідно до 
Закону України «Про Націо-
нальний банк України». У січні 
– березні 2015 року ці платежі 
становили 6,2 млрд грн та 5,5 
млрд грн відповідно.

До місцевих бюджетів (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів у січні – березні 
2016 році надійшло 35,1 млрд 
грн, що на 7,3 млрд грн, або на 
26,4 % більше, ніж у 2015 році. 

Річний план доходів, затвер-
джений місцевими радами, 
виконано на 31,6 %. Такий по-
казник виконання плану дає 
підстави прогнозувати його 
перевиконання за результа-
тами року. При чому, високий 
показник виконання річно-
го плану було забезпечено 
зростанням надходжень з усіх 
основних податкових джерел: 
показники податку на дохо-
ди фізичних осіб виконано на 
28,0 %; податку на прибуток 
підприємств – на 52,4 %; ак-
цизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів – на 29,7%; оренд-
ної плати на землю з юридич-
них осіб – на 33,8 %; єдиного 
податку – на 36,6 % тощо.
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Відбувся круглий стіл «Обговорення рекомендацій для 
сприяння імплементації ІПВГ в Україні за результатами 
поїздки делегації БГЗО до Норвегії»

У КМДА відбувся круглий стіл 
«Впровадження Бюджету участі у місті Києві»

Участь у круглому столі «Регіональні проблеми видо-
бувної галузі та впровадження Ініціативи прозорості 
видобувних галузей»

Семінар «Громадянське представництво. Безпечна 
екологічна ситуація і добування вуглеводнів» в Лохвиці

Вивчення норвезького досвіду в реалізації Ініціативи 
прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Завершення навчання з питань функціонування 
бюджетів об’єднаних територіальних громад

Закінчився черговий етап тренінгів щодо використання 
офіційноговеб-порталу публічних коштів Є-Data 
учасниками бюджетного процесу

Продовження навчання з питань функціонування 
бюджетів об’єднаних територіальних громад

Участь у 2-му Форумі Енергефективного Партнерства 
«Енергосервіс: інвестиції в енергоефективність бюджетної 
сфери та переваги для житлових будівель»

Продовження навчання з питань функціонування
бюджетів об’єднаних територіальних громад

Тривають тренінги щодо використання офіційного веб-
порталу публічних коштів Є-Data учасниками бюджетного 
процесу

Відбулося експертне обговорення проекту ЗУ
 «Про розкриття інформації у видобувних галузях»

У Черкасах відбулося навчання з питань функціонування 
бюджетів об’єднаних територіальних громад

У Запоріжжі пройшли тренінги для розпорядників 
бюджетних коштів щодо користування веб-порталом 
публічних коштів Є-Data

Громадськість Харківської та Сумської областей 
ознайомилися з можливостями Ініціативи прозорості 
видобувних галузей

Розпочалася чергова серія тренінгів для розпорядників 
бюджетних коштів щодо користування веб-порталом 
публічних коштів Є-Data
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Аналіз виконання 
бюджету за січень-
березень 2016 року

НОВИНИ АНАЛІТИКА

ПУБЛIКАЦIЇ 

Бюджетний 
моніторинг: Аналіз 
виконання бюджету 
за січень-березень 
2016 року

Щомісячний 
моніторинг 
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бюджетної системи 
України
станом на 
01.05.2016 р.
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моніторинг 
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індикаторів 
бюджетної системи 
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Е-бюлетень №50
ІНСТИТУТ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВIД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Продовження тренінгів з ПЦМ у співпраці 
з навчальними центрами
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