
6 вересня відбулося чергове засідання Ба-
гатосторонньої групи зацікавлених осіб 
(БГЗО), на якому обговорювався попередній 
обсяг робіт, виконаний Незалежним адміні-
стратором – компанією Ernst&Young з підго-
товки чергового звіту Ініціативи Прозорості 
Видобувних Галузей (ІПВГ).  

22 вересня у залі засідань виконкому Бер-
дянська відбулось перше засідання робочої 
комісії з впровадження бюджету участі у місті. 
У 2017 році міська влада виділить на бюджет 
участі 1,5 млн грн.
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З 1 жовтня мешканці Тернополю зможуть по-
давати та обирати проекти для розподілу 1% 
бюджету свого міста. Реалізація проектів пе-
редбачена вже в 2017 році.
Система «Громадський проект»  надана  міс-
ту проектом USAID проектом «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впро-
вадження» дозволить тернополянам зручно 
подавати свої проекти на Громадський бю-
джет та прозоро голосувати за них. 

22 вересня в Краматорську пройшла низка 
заходів, спрямованих на забезпечення досту-
пу жителів міста до прийняття рішень про ви-
користання міського бюджету. Впродовж дня 
представники органів місцевого самовряду-
вання, громадських організацій, ЗМІ та координаційної ради з питань впроваджен-
ня бюджету участі, обговорювали проблемні питання, специфіку та кращі світові 
практики залучення громадян до бюджетного процесу.

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

22 вересня мер Києва Віталій Кличко підписав 
розпорядження «Про затвердження Положен-
ня про громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Києва на 2016 рік». Ознайомитися з Поло-
женням можна за посиланням.
Відтепер мешканці столиці мають нагоду взяти 
участь у розподілі бюджетних коштів шляхом 
подання власних проектів з покращення 

міської інфраструктури. У цьому році київська міська влада виділила на бюджет 
участі 50 млн грн. Проекти, що найбільше підтримують кияни голосуванням, будуть 
реалізовані за бюджетні кошти.

18 вересня представники ГО «Нова Енергія» 
для активістів Харківщини провели семінар 
«Ініціатива прозорості видобувної галузі 
(ІПВГ): ефективна взаємодія на місцевому 
рівні». Важливим елементом громадського 
впливу на прозорість видобувної діяльності 
є офіційні звернення та інформаційні запити 
громадян. Про правила та особливості їх під-

готовки учасникам розповіли експерти.

ГО «Інститут регіонального розвитку» (Львів), 
що була відібрана на конкурсних засадах про-
ектом USAID «Зміцнення місцевої фінансової 
ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» для попу-
ляризації бюджету участі, провела тренінги 
для львів’ян (29.08) та чернівчан (30-31.08) 
щодо розподілу бюджетних коштів на реалі-
зацію пріоритетних проектів розвитку міст.

8 серпня 2016 року ІБСЕД провів круглий 
стіл на тему «Удосконалення методології вну-
трішнього контролю і внутрішнього аудиту 
ефективності на основі принципів програм-
но-цільового бюджетування». У заході взяли 
участь посадові особи Державної аудитор-
ської служби, внутрішні аудитори міністерств 
та інших центральних органів виконавчої 

влади, а також представники громадських організацій.

13 вересня у Чернівцях експерти проекту 
MFSI-II провели тренінг з питань впрова-
дження програмно-цільового методу бю-
джетування на рівні місцевих бюджетів.
Організаторами навчання стали Департа-
мент фінансів Чернівецької ОДА та Черні-
вецький регіональний центр перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій.

15 cерпня Інститут бюджету та соціально-
економічних досліджень (ІБСЕД) у рамках 
проекту USAID «Зміцнення місцевої фінансо-
вої ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» про-
вів круглий стіл «Впровадження Бюджету 
участі у Львові». Захід відбувся у Львівській 
міській раді (ЛМР) під головуванням місько-
го голови міста Львова Андрія Садового. 

У рамках проекту USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впро-
вадження» ІБСЕД провів конкурс по відбору міст, яким буде надана допомога по 
впровадженню бюджету участі у 2017-2018 рр.   За результатами конкурсу ЗМФІ-ІІ 
надасть підтримку у впровадженні бюджету участі наступним містам:
Львів, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Бердянськ, Краматорськ та Мелітополь - 
починаючи з формування бюджетів міст на 2017 рік;
Житомир, Баранівка, Тернопіль, Ромни, Охтирка, Вільногірськ та Жовті Води - 
починаючи з формування бюджетів міст на 2018 рік.

У рамках проекту USAID «Зміцнення місце-
вої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впрова-
дження» ІБСЕД провів конкурс по відбору 
неурядових організацій (НУО), що будуть до-
помагати Києву та 7 обраним містам - Львову, 
Чернівцям, Рівному, Хмельницькому, Бердянську, Краматорську та Мелітополю - у 
популяризації бюджету участі.

16 вересня експерти проекту USAID «Зміцнення місце-
вої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» взяли 
учать у круглому столі, присвяченому першій річниці ро-
боти порталу Є-data - найбільшої відкритої бази даних з 

публічних фінансів в Україні. Захід відбувся в Українському кризовому медіа центрі.

15 вересня у Кропивницькому експерти 
проекту ЗМФI-II провели тренінг з питань 
впровадження програмно-цільового методу 
бюджетування на рівні місцевих бюджетів.
Організаторами навчання стали Департа-
мент фінансів Кіровоградської ОДА та Кіро-
воградський регіональний центр перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій. Захід спрямований на забезпечення вимог Бюджетно-
го кодексу України щодо запровадження у 2017 році програмно-цільового бюдже-
тування місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом.

У I півріччі 2016 року макроекономічна 
ситуація дещо стабілізувалась і з’явились 
ознаки економічного зростання. Так, ре-
альний ВВП порівняно з відповідним по-
казником 2015 року (у постійних цінах 2010 
року) збільшився на 1,4 в. п., що відповідає 
тенденціям, які спостерігались у країнах 
Європейського Союзу (ЄС-28).

Номінальний ВВП склав 985,0 млрд грн, 
що на 154,2 млрд грн, або на 18,6 %, біль-
ше, ніж у попередньому році. Цей показник 
становив 43,5 % від показника номінально-
го ВВП, який було враховано при складанні 
державного бюджету на 2016 рік. Зазначе-
не свідчить про відносно високу точність 
макроекономічного прогнозу, врахованого 
при визначенні бюджетних показників на 
2016 рік. 

Протягом цього періоду намітилася тен-
денція до збільшення обсягів промислово-
го виробництва. Так, індекс виробництва 
промислової продукції становив 102,0 % 
порівняно з 79,5 % у першому півріччі 2015 
року. Збільшення обсягів виробництва 
було зафіксовано майже за всіма галузями.

Уповільнилося зростання індексу спо-
живчих цін, який становив 104,9 % проти 
140,7 % у відповідному періоді 2015 року, 
що також дає підстави прогнозувати інфля-
цію на рівні, врахованому при складанні 
бюджету на 2016 рік. 

Сальдо зовнішньоторговельного ба-
лансу України було негативним та склало 
0,7 млрд дол. США,  порівняно з аналогіч-
ним періодом попереднього року воно 
зменшилося на 0,3 млрд дол. США.

Номінальна середньомісячна заробіт-
на плата у розрахунку на одного штатного 
працівника склала 4 839,0 грн і зросла на 
25,0 % щодо показника попереднього року. 
При цьому позитивним є те, що на 6,1 % 
зросла і реальна заробітна плата (в той 
час як за відповідний період попередньо-
го року було зафіксоване падіння цього 
показника на 23,5 %).

Дефіцит державного бюджету склав 
35,1 млрд грн, або 41,9 % граничного об-
сягу, встановленого законом про Держав-
ний бюджет України на 2016 рік, та 41,2 % 
річного плану з урахуванням змін. Порів-
няно з 2015 роком розмір дефіциту дер-
жавного бюджету збільшився на 33,0 млрд 
грн, або у 16,7 раза.

Запозичення до державного бюджету 
здійснені у розмірі 114,7 млрд грн (52,6 % 
річного планового показника на 2016 року 
та 45,7 % річного планового показника з 
урахуванням змін). Внутрішні запозичення 
здійснено у сумі 83,7 млрд грн, або 85,1 % 
річного планового обсягу, зовнішні – у сумі 
31,0 млрд грн, або 25,9 %. Погашення дер-
жавного боргу становило 49,2 млрд грн, а 
з урахуванням від’ємного значення ко-
ригування за зовнішніми зобов’язаннями 
– 68,2 млрд грн, що складає, відповідно, 
36,4 % та 50,4 % річного планового об-
сягу. З них погашення внутрішнього боргу 
– 44,8 млрд грн, або 36,9 % річного плано-
вого обсягу, зовнішнього боргу – 4,4 млрд 
грн, або 31,9 % (з урахуванням від’ємного 
значення коригування за зовнішніми 
зобов’язаннями – 23,4 млрд грн, або у 1,7 
раза більше річного плану). Порівняно з 
минулим роком на 35,9 млрд грн, або на 
43,6 %, зменшилося перевищення обся-
гів запозичень над погашенням.

За даними Державної казначейської 
служби, обсяги позик на покриття тимча-
сових касових розривів місцевих бюджетів 
за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунка склали 91,7 млн грн, порівняно з 
1,5 млрд грн у попередньому році. 

Надходження від приватизації держав-
ного майна виконані у сумі 0,04 млрд грн, 
або 0,3 % річного плану. За 2015 рік такі 
надходження становили 0,1 млрд грн, або 
0,7 % від річного плану.

Залишки бюджетних коштів на кінець 
червня 2016 року становили 50,7 млрд грн і 
зменшилися з початку року на 0,6 млрд грн, 
або на 1,2 %. Для порівняння, за результата-
ми виконання бюджету у січні – червні 2015 
року, залишки збільшилися щодо початку 
року на 36,0 млрд грн, або майже удвічі.

Виконання доходів зведеного бюджету 
України склало 339,5 млрд грн, що біль-
ше аналогічного показника попереднього 
року на 40,8 млрд грн, або на 13,7 %.

До державного бюджету за звітний пе-
ріод надійшло 263,7 млрд грн, що на 20,6 
млрд грн, або на 8,5 %, більше аналогічного 
показника попереднього року. Річний план 
виконано на 44,3 %, що в цілому відповідає 
середньому рівню фактичного виконан-
ня бюджету за результатами І півріччя за 
останні 10 років. 

Збільшення надходжень відбулося в 
частині податкових надходжень за осно-
вними джерелами, окрім податків на між-
народну торгівлю та зовнішні операції 
(–6,6 млрд грн, або 38,8 %). Скорочення 
надходжень із цього джерела зумовле-
но зменшенням обсягів імпорту. Обсяги 
надходжень з інших податкових джерел 
продемонстрували зростання: податок на 
додану вартість з вироблених в Україні то-
варів зріс на 27,4 млрд грн, або на 32,4 %; 
ПДВ з товарів, ввезених на її територію – 
на 19,2 млрд грн, або на 31,2 %; податок 
на доходи фізичних осіб, – на 6,5 млрд 
грн, або на 31,8 %; акцизний податок – 
на 12,8 млрд грн, або на 45,8 %; рентна 
плата та плата за використання інших 
природних ресурсів – на 6,3 млрд грн, 
або майже на 50 %. 

Характерною особливістю виконання 
державного бюджету у червні 2016 року 
стало фактичне припинення здійснення 
відшкодування ПДВ: протягом цього місяця 
цей показник становив 0,1 млрд грн проти 
7,2 млрд в середньому за попередні п’ять 
місяців.  

Водночас на 49,7 % зменшилися непо-
даткові надходження – з 54,4 млрд грн до 
27,4 млрд грн. Це сталося внаслідок від-
сутності у поточному році двох видів не-
податкових надходжень: плати за видачу 
ліцензій на користування радіочастотним 
ресурсом України, а також коштів, що пере-
раховуються Національним банком Украї-
ни відповідно до Закону України «Про На-
ціональний банк України».   
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Аналіз виконання бюджету 
у січні – червні 2016 року

НОВИНИ АНАЛІТИКА

Е-бюлетень №51
ІНСТИТУТ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВIД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Розпочато роботу з впровадження бюджету 
участі у Києві

Активістів Харківщини навчали моніторингу бюджетних 
процесів, пов’язаних з платежами видобувних компаній

Мешканців Львову та Чернівців навчали, як реалізувати 
свої ідеї за рахунок бюджетних коштів

Круглий стіл «Удосконалення методології внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту ефективності на основі 
принципів програмно-цільового бюджетування»

У Чернівцях відбувся тренінг з питань впровадження 
програмно-цільового методу бюджетування 

ЗМФІ-ІІ допомагає Львову у запровадженні 
бюджету участі

Переможці конкурсу по відбору міст, що
впроваджуватимуть бюджет участі

Переможці конкурсу по відбору неурядових організацій 
щодо впровадження бюджету участі

Схвалено попередній звіт ІПВГ за 2014-2015 рр.

Портал Є-data відзначає першу річницю роботи

У Кропивницькому відбувся тренінг з питань ПЦМ 15 вересня

6 вересня

ПУБЛIКАЦIЇ 

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

Щомісячний 
моніторинг 
основних 
індикаторів 
бюджетної системи 
України
станом на 
01.08.2016 р.

Щомісячний 
моніторинг 
основних 
індикаторів 
бюджетної системи 
України
станом на 
01.07.2016 р.
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