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правом. Копіювання та/або передавання цієї роботи частково 
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будь-якої частини цієї роботи надішліть запит до 
Представництва Світового банку в Україні.
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ОГЛЯД КОМПЛЕКСУ ПОКАЗНИКІВ 12

A. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ УДФ: надійність бюд жету Оцінка 
у 2010 році

Оцінка 
у 2005 році

PI-1 Сукупні показники виконання видаткової частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом

B B

PI-2 Структура видатків порівняно з початково затвердженим бюд-
жетом

D+ B

PI-3 Сукупні показники виконання доходної частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом

B A

PI-4 Сума заборгованості за видатками та їх моніторинг B+ B+

B. ОСНОВНІ ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: повнота та прозорість Оцінка 
у 2010 році

Оцінка 
у 2005 році

PI-5 Класифікація бюд жету A A
PI-6 Повнота інформації, яка міститься у бюд жетній документації A A
PI-7 Обсяг неврахованих державних операцій D+ D+
PI-8 Прозорість міжбюд жетних фіскальних відносин A B+
PI-9 Нагляд за сукупним фіскальним ризиком, пов’язаним з 

діяльністю інших суб’єктів державного сектору 
D+ D+

PI-10 Доступ громадськості до основної фінансової інформації B B

C. БЮД ЖЕТНИЙ ЦИКЛ Оцінка 
у 2010 році

Оцінка 
у 2005 році

C (i) Складання бюд жету відповідно до цілей політики 

PI-11 Упорядкованість та участь у процесі підготовки річного бюд жету B B+
PI-12 Багаторічна перспектива у фіскальному плануванні, політиці 

державних видатків та бюд жетуванні
C+ C

C (ii) Передбачуваність та контроль у процесі виконання бюд жету 

PI-13 Прозорість зобов’язань та обов’язків платників податків C+ C
PI-14 Ефективність заходів для реєстрації платників податків 

та нарахування податків
C C

PI-15 Ефективність збору податків B+ D+
PI-16 Передбачуваність наявності коштів для виконання зобов’язань 

з покриття видатків 
C+ D+

PI-17 Облік та управління касовими залишками, боргом та гарантіями B+ B
PI-18 Ефективність механізмів контролю за фондом заробітної плати D+ D+
PI-19 Прозорість, конкуренція та механізми оскарження у сфері 

державних закупівель 
C+1 D+

PI-20 Ефективність механізмів внутрішнього контролю видатків, 
не пов’язаних із заробітною платою

C+ C+

PI-21 Ефективність внутрішнього аудиту D+2 C+

1 В оцінюванні 2010 року застосована нова методика підрахунку. В результаті змінилася основа для оцінки 
незалежного механізму оскарження, що призвело до зменшення оцінки за параметром iv цього показника.

2 Зменшення оцінки пов’язане зі змінами в застосуванні методології ДВФЗ з часу проведення попередньої 
оцінки, а не з погіршенням ефективності.
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C. БЮД ЖЕТНИЙ ЦИКЛ Оцінка 
у 2010 році

Оцінка 
у 2005 році

C (iii) Облік, ведення документації та звітність 

PI-22 Своєчасність та регулярність звірки рахунків A A
PI-23 Наявність інформації про ресурси, отримані установами, що 

надають послуги
B B

PI-24 Якість та своєчасність звітів про виконання бюд жету, що 
подаються протягом року 

A C+

PI-25 Якість та своєчасність річних фінансових звітів C+ D+

C (iv) Зовнішній контроль та аудит 

PI-26 Масштаб, характер зовнішнього аудиту та вжиття заходів 
на основі його результатів

D+ D+

PI-27 Розгляд закону про річний бюд жет законодавчим органом 
влади

C+ B+

PI-28 Розгляд звітів зовнішніх аудиторів законодавчим органом влади D+ D+

D. ПРАКТИКА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ДОНОРАМИ Оцінка 
у 2010 році

Оцінка 
у 2005 році

D-1 Передбачуваність прямої підтримки бюд жету D NA
D-2 Фінансова інформація, що надається організаціями-донорами 

для складання бюд жету та звітності за проектами і програмною 
допомогою 

D D

D-3 Частка коштів, отриманих у якості фінансової допомоги, 
управління якими здійснюється з використаннями національних 
процедур

C D
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РЕЗЮМЕ ОЦІНЮВАННЯ

I. Комплексне оцінювання ефективності УДФ

Удосконалення систем УДФ в Україні, яких вдалося досягнути протягом останнього де-
сятиріччя, призвели до покращення управління у фіскальній сфері загалом та допомогли 
країні дотримуватись бюд жетної дисципліни упродовж періоду значної економічної та 
політичної нестабільності у 2008-2009 рр. Надійний та прозорий бюд жетний процес, потужна 
централізована система Казначейства та удосконалена система збирання податків створили осно-
ву для відносно високої ефективності функціонування.

Проте після попереднього оцінювання УДФ, проведеного у 2006 р., загальний поступ 
з впровадження реформ у сфері УДФ та підвищення її ефективності був повільним. 
Позитивні зрушення у деяких важливих напрямках чергувалися з кроками у зворотному на-
прямку за іншими напрямками. Сталим фактором підвищення ефективності було використання 
Казначейської системи – це забезпечувало покращення у тому, що стосується наявності коштів, 
управління касовими залишками, заборгованістю та зобов’язаннями, а також підвищення якості 
та своєчасності подання фінансової звітності. Зниження ефективності у таких сферах, як надій-
ність бюд жету та складання бюд жету відповідно до цілей політики, значною мірою спричине-
ні фінансово-економічною кризою, яка поглиблювалась через політичну невизначеність; про-
те, як виявилося, система швидко відновилась. Упродовж цього періоду Україна зробила кілька 
негативних кроків щодо підзвітності та нагляду, з огляду на обмеження повноважень та сфери 
відповідальності РПУ. З 2010 р. швидкість реалізації реформ значно прискорилась; мали місце 
удосконалення бюд жетного процесу та адміністрування податків, а також покращення у сфері 
державних закупівель, хоча повний потенціал цих реформ все ще залишається невикористаним.

Рисунок 1. Ефективність державних видатків та фінансової звітності (ДВФЗ) в Україні 
порівняно з середніми показниками регіону Європи і Центральної Азії3
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Україна, 2010 р. ЄЦА

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

3 Порівняння ґрунтується на останніх оцінках ДВФЗ в 15 інших країнах регіону ЄЦА (за винятком 10 кра-
їн-членів ЄС) за підсумками 2005 та 2010 років. Усі оцінки ДВФЗ були переведені у числові значення, 
відповідно 4 бали –A, 3,5 бали – B+, 3 бали – B, 2,5 бали – C+, 2 бали – C, 1,5 бали – D+ та 1 бал – D.
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Рисунок 2. Ефективність УДФ в Україні порівняно з країнами з рівнем доходів вище 
середнього у регіоні Європи і Центральної Азії
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Джерело: оцінювання ДВФЗ.

За всіма параметрами ефективності системи УДФ України залишаються позаду інших 
країн із вищим за середній рівнем доходів у регіоні Європи та Центральної Азії (ЄЦА), 
хоча вони перевищують загальний середній рівень усіх країн регіону, адже поступ групи 
країн Європи та Центральної Азії є кращим, ніж середній загальносвітовий рівень. У наведених 
нижче рисунках 1 та 2 порівнюється поступ України за шістьма параметрами ефективності УДФ. 
Це порівняння ґрунтується на найостанніших оцінках ДВФЗ для інших країн регіону.

Стабільно слабкі зв’язки у загальній системі УДФ унеможливлюють ефективне функці-
онування інших складових, які могли б підвищити ефективність видатків та забезпечити 
кращі результати виконання видаткової частини бюд жету. Резюме може бути таким:

a) відсутній зв’язок між цілями політики, поточними бюд жетними асигнуваннями та рі-
шеннями щодо капітальних інвестицій;

b) бюд жет є фрагментарним та наявні значні за обсягом спеціальні позабюд жетні фонди 
соціального страхування тощо, на які не розповсюджуються загальні стандарти щодо 
фінансової звітності та нагляду з боку Парламенту та РПУ;

c) цільовий підхід до збирання доходів забезпечив високі показники виконання доходної 
частини бюд жету, але це дорого коштувало бізнесу та додало негативу до міжнародно-
го іміджу України як місця ведення бізнесу;

d) відсутній цільовий нагляд за державними підприємствами, на які припадає значна час-
тина економіки України та які, час від часу, лягали значним тягарем на бюд жет через 
списання податків та рекапіталізацію;

e) є прогалини у системі державних закупівель (які на сьогодні вже виправлено), що об-
межували чесну і відкриту конкуренцію, а отже знижували ефективність використання 
коштів;
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f) має місце потужний акцент на перевірці дотримання законодавства, а також відсутність 
сучасної функції внутрішнього аудиту як причини відсутності уваги до питань ефектив-
ності функціонування системи;

g) обмежені повноваження РПУ та недостатня увага до звітів зовнішнього аудиту в 
Парламенті звужують підзвітність щодо використання державних коштів та зменшують 
мотивацію для міністрів та інших посадовців дбати про ефективність та дієвість.

Слабкості за z практиками УДФ також сприяли утвердженню негативного іміджу України як міс-
ця ведення бізнесу. Останнє дослідження Світового банку «Характеристика ділового та підпри-
ємницького середовища» та Глобальний індекс чесності засвідчують, що недосконала практика 
збирання податків та державних закупівель є особливою проблемою в Україні (див. Додаток 2), 
адже відповідні показники знаходяться на багато нижчому за середній рівень у регіоні. Індекс 
сприйняття корупції міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл», в основі якого лежить 
широке коло показників, також засвідчує, що Україна обрала шлях розвитку, відмінний від до-
роги інших країн Східної Європи та колишніх республік Радянського Союзу.

  А. Надійність, повнота та прозорість бюд жету

Надійність бюд жету в Україні зазнала негативного впливу фінансово-економічної кризи, 
а також загальнодержавних виборів – упродовж 2008-2010 років, які знаходяться у ме жах 
періоду цього оцінювання. Зазначені тимчасові фактори значною мірою стали причиною за-
гального погіршення ситуації з надійністю бюд жету, яке спостерігалося з часу минулого оціню-
вання у 2006 р. Подвійна криза у 2008-2009 рр. призвела до неочікуваного та різкого зменшення 
обсягів виробництва (на 14,8%) та доходів. Програма МВФ допомогла втримати бюд жетну дис-
ципліну на загальнонаціональному рівні. У 2006 р. коливання сукупних показників бюд жету були 
наслідком середньорічних коригувань, а не зовнішніх шоків; відповідно, можна припустити – 
основоположна бюд жетна дисципліна покращилась.

Нестача доходів державного бюд жету, ускладнена наслідками виборів та надто опти-
містичними прогнозами щодо наповнення доходної частини бюд жету, стала причиною 
значних незапланованих відхилень фактичних показників від плану видатків за різними 
секторами, зокрема це стосується різких підвищень зарплат та пенсій у 2010 р. та скорочення 
капітальних видатків. У середньому, розбіжності між показниками бюд жету та фактичними ви-
датками за основними категоріями зросли до більш ніж 16% у 2009 та 2010 роках. Незважаючи 
на значний секвестр бюд жету, Уряд України зберіг достатній рівень загального контролю за за-
боргованістю з покриття видатків. Цьому сприяло введення в дію системи контролю зобов’язань 
з боку Казначейства, яка працює з 2008 р.

Бюд жет є загалом повним, а система класифікації бюд жету передбачає адміністративну, 
економічну та програмну класифікації  і відповідає Рекомендаціям МВФ щодо статистики 
державних фінансів у редакції 1986 р. У грудні 2011 року Міністерство фінансів затвердило еко-
номічну класифікацію, що відповідає Рекомендаціям МВФ щодо статистики державних фінансів 
у редакції 2001 р. Бюд жетна документація повною мірою відображає фіскальну позицію Уряду 
України. Варто зауважити, що за комплексом показників Індексу відкритості бюд жету у 2010 р. 
Україна зайняла 19-те місце у світі щодо розкриття бюд жетної інформації, що перевищує відпо-
відний рейтинг за методологією оцінювання державних видатків та фінансової звітності (ДВФЗ).

На прозорість бюд жету та показники оцінювання ДВФЗ негативним чином впливає 
наявність чотирьох важливих фондів соціального страхування та інших суперечливих 
фондів, звітування яких відокремлено від основного бюд жету. Згідно з новим Бюд жетним 
кодексом всі позабюд жетні фонди, починаючи з 2013 року, повинні будуть подавати звітність 
на основі національних стандартів бухгалтерського обліку, що відповідають МСБОДС. Це ста-
не першим кроком на шляху до консолідованої звітності. Хоча це й не має впливу на оцінку за 
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ДВФЗ, сукупні зобов’язання ДП також становлять потенційну небезпеку для бюд жету, з точки 
зору потенційних зобов’язань та списань заборгованості зі сплати податків.

Фіскальні відносини між органами державного управління різних рівнів регулюються 
відповідно до чіткої формули визначення трансфертів центрального уряду на користь 
місцевих органів влади, згідно з тим принципом, що органи влади всіх рівнів повинні мати 
можливість виконати свої законодавчо встановленні зобов’язання із надання державних послуг. 
Більше 90% трансфертів ґрунтуються на загальному правилі, а решта стосуються фінансування 
інвестиційних проектів або надання компенсації за втрачені доходи. Ця система, як правило, слаб-
ко мотивує місцеві органи влади до забезпечення ефективності чи заощаджень. Використання 
централізованої системи Казначейства з боку місцевих органів влади сприяє своєчасному та по-
вному звітуванню щодо їх видатків.

Головним джерелом фіскальних ризиків суб’єктів державного сектору поза централь-
ними органами влади є діяльність державних підприємств, на які припадає 18-20% від 
ВВП. На противагу цьому фіскальна сторона діяльності органів місцевої влади контролюється 
більш ретельно завдяки відповідним механізмам щодо запозичень та повній прозорості у рам-
ках системи Казначейства. Нагляд за діяльністю ДП є загалом неповним та фрагментарним по 
всіх міністерствах та відомствах. При цьому квазі-фіскальна діяльність здебільшого зосереджена в 
енергетичному секторі, на який припадає близько 40% від усього сектору ДП. Робляться спроби 
посилити нагляд за допомогою перевірок Контрольно-ревізійного управління. У 2006 р. КРУ 
отримало повноваження з проведення перевірок діяльності ДП, а у 2009 р. – з моніторингу вели-
ких та ризикованих фінансових операцій, які проводяться системно важливими ДП.

  B. Складання бюд жету відповідно до цілей політики

Україна має надійний бюд жетний процес, який забезпечує проведення своєчасних кон-
сультацій з міністерствами та відомствами, а також з Парламентом. Політичні події, які 
мали місце протягом аналізованого проміжку часу, спричинили суттєву затримку із прийняттям 
Парламентом Державного бюд жету на 2010 р., що призвело до погіршення показників ДВФЗ по-
рівняно з 2005 р. У 2011 р. процес підготовки бюд жету знову відбувається своєчасно.

Бюд жетний кодекс, який був затверджений у 2010 р. та набув чинності у поточному фі-
нансовому році, дає надію на посилення зв’язків між політикою та бюд жетом. Раніше Уряд 
готував середньострокові фіскальні прогнози, але вони не знаходили свого відображення у се-
редньострокових асигнуваннях за програмами або міністерствами і, відповідно, мали незначний 
вплив на річні бюд жети. Бюд жетний кодекс, прийнятий у 2010 р., привніс значні покращення, 
адже було запроваджено граничні обмеження видатків за окремими секторами, а також середньо-
строковий підхід до довгострокових інвестиційних програм, що реалізуються коштом держави.

Основним слабким місцем залишається практика бюд жетування капітальних видатків; 
оцінка проектів носить несистемний характер та не є цілком об’єктивною, а наслідки для по-
точних видатків не завжди враховуються у бюд жеті. При цьому деякі ключові програми, як-от 
ЄВРО-2012, є прикладами набагато вищої ефективності, які слід поширити й на інші напрямки 
інвестування коштом держави.

  C. Передбачуваність та контроль у процесі виконання бюд жету

Система УДФ в Україні є високоцентралізованою, при цьому основна увага приділяється 
механізмам вхідного контролю. Автоматизована казначейська система застосовується в орга-
нах державної влади на всіх рівнях, і результати її роботи є задовільними, з точки зору контр-
олю видатків та зобов’язань. Висока ступінь контролю підтверджується високими оцінками за 
більшістю показників ДВФЗ, пов’язаних із механізмами контролю з боку Казначейства, а також 
внутрішнім аудитом. Доходи, видатки та касові залишки Казначейства доступні у щоденному 
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режимі через Єдиний казначейський рахунок. При цьому Національний банк концентрує основ-
ну частину ліквідних ресурсів Уряду. ЄКР надає у режимі реального часу дані про наявні касові 
залишки. Також є процедури контролю стану позик та гарантій. Присутні також інструменти 
внутрішнього контролю за зобов’язаннями, не пов’язаними із зарплатою, проте вони не є доско-
налими. Згідно зі звітами РПУ та Державної фінансової інспекції, є деякі недотримання відповід-
них вимог, але вони є незначними та пов’язані зі стадіями, що передують виконанню платежів, та 
спостерігаються здебільшого поза центральними органами влади.

З часу останнього оцінювання відбулися суттєві покращення у сфері державних заку-
півель, яка наразі значною мірою відповідає передовій практиці іноземних країн. Закон 
України «Про здійснення державних закупівель» у редакції 2005 року мав суттєві розбіжності з 
передовим досвідом та викривляв систему держзакупівель через приватизацію ключових функцій 
з регулювання та нагляду. Цей закон було скасовано у 2008 р., а його нову редакцію, прийняту у 
червні 2010 р., було узгоджено з Європейською комісією та Світовим банком. Слабким місцем 
нині діючого закону є не чітке визначення підстав для використання неконкурентних методів за-
купівель, що призводить до частих випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
Наразі робляться спроби додатково удосконалити цей закон та посилити відповідальність за за-
стосування неконкурентних методів закупівель. Відповідний законопроект у цей час знаходиться 
на розгляді у Парламенті.

Підхід до адміністрування, орієнтований на виконання цільових показників доходної 
частини бюд жету, не допоміг покращити бізнес-клімат та не сприяв розвитку торгівлі. 
Водночас, останнім часом мали місце деякі покращення; прийнятий у 2010 р. Податковий 
кодекс заклав фундамент для комплексного, уніфікованого законодавства у сфері оподаткування 
в Україні та прийшов на зміну численним законодавчим актам, які раніше регулювали сферу 
податкової політики та адміністрування податків. Запровадження нової технології забезпечило 
доступ до інформації для платників податків та імпортерів/експортерів. Це, серед іншого, вклю-
чає створення гарячих телефонних ліній Державної податкової служби та поширення подання 
звітності в електронній формі. Завдяки процедурам, запровадженим на виконання спільного на-
казу Державного казначейства, Державної податкової служби та Державної митної служби, було 
покращено обмін інформацією між цими установами.

Не дивлячись на те, що дедалі частіше застосовуються елементи перевірки на основі 
управління ризиками, основною проблемою залишається політика виконання цільових 
показників доходної частини бюд жету, що призводить до значної кількості перевірок 
імпортних вантажів на митниці, а також до надзвичайно великої кількості перевірок 
відшкодування ПДВ та податкових перевірок вцілому. Ще нещодавно 100% заяв на від-
шкодування ПДВ передбачали проведення перевірок. За останні 2 роки було зроблено значні 
позитивні кроки у напрямку впровадження ризико-орієнтованої системи  планованих перевірок. 
Через це поступово зменшилась кількість перевірок цього типу. Проте у 2010 р. стали широко 
розповсюдженими позапланові перевірки. Значна кількість аудитів доходів в Україні є тягарем 
для бізнесу, особливо для малих та середніх підприємств. Зростання кількості перевірок означає 
зростання можливостей для корупції.

  D. Облік, ведення документації та звітність

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР), запроваджений у рамках першого етапу реформу-
вання УДФ, є основою ефективності фінансової звітності та практики управління касо-
вими залишками у бюд жетній сфері. Охоплення ЄКР є комплексним та його результативність 
посилюється завдяки поєднанню з удосконаленою системою бюд жетної класифікації, що дає 
можливість Казначейству отримувати упродовж року своєчасні та високоякісні звіти з виконання 
бюд жету та потоків грошових коштів.
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Практична діяльність Казначейства також характеризується покращеннями порівняно 
з оцінюванням, проведеним у 2006 р. Казначейству вдалося зменшити час, що витрачається 
на підготовку протягом року проміжних звітів про виконання бюд жету, а разом з тим продукува-
ти набагато більш детальні звіти, ніж раніше (завдяки удосконаленню бюд жетної класифікації). 
Звіти генеруються за трьома різними класифікаціями (адміністративною, економічною та функ-
ціональною) та за різними рівнями влади (центральні та місцеві органи).

Позабюд жетні фонди, як-от Пенсійний фонд України, Державний дорожній фонд 
України, державні фонди соціального спрямування, розглядаються у рамках бюд жетної 
та фінансової звітності Уряду в особливий спосіб. Деякі позики вважаються доходами (напри-
клад, у випадку Укравтодору), а амортизація позик – видатками. Це напряму суперечить положен-
ням та визначенням щодо віднесення до доходів та витрат за позиками, викладеним у міжнарод-
них стандартах фінансової звітності (МСФЗ 18 та МСФЗ 23, відповідно). Водночас консолідовані 
бюд жетні звіти (включно з бюд жетною звітністю Пенсійного фонду) готуються з дотриманням 
затверджених часових меж, звітність за трьома соціальними фондами характеризується значними 
запізненнями.

  E. Зовнішній нагляд та аудит

В Україні вищим органом зовнішнього державного фінансового контролю є Рахункова 
палата України (РПУ). Нею проводиться річний фінансовий аудит виконання державно-
го бюд жету. Такий річний аудит є, передусім, аналізом відповідності; він не містить аудиторсько-
го висновку щодо стану державних фінансів чи фінансової звітності та не передбачає наявності 
щодо спроможності урядових установ готувати таку звітність, а отже не відповідає міжнародним 
стандартам.

Порівняно з іншими вищими органами аудиту повноваження РПУ є обмеженими. 
Відповідно до рішення Конституційного Суду України, ухваленого у вересні 2010 р., поза межами 
річного аудиту РПУ залишається аудит державних доходів, діяльність місцевих органів влади та 
позабюд жетних фондів. На час проведення оцінювання голова РПУ вже вичерпав другий термін 
перебування на посаді (з двох можливих), але Парламент ще не призначив нового голову цього 
відомства.

За останні кілька років Рахункова палата України (РПУ) досягла певного поступу у зміні 
підходу до аудиту державних видатків. Рахункова палата регулярно проводить аудити ефек-
тивності використання коштів (більш відомі як «аудити ефективності») у рамках річної програми 
роботи, і ці аудити посилили нагляд за програмами використання державних коштів та розпо-
ділом бюд жетних ресурсів. Однак вірогідно, що можна суттєво посилити методологічну основу 
діяльності РПУ через її оновлення та приведення у відповідність до стандартів ІНТОСАІ. Поза 
тим, досі незрозуміло, який позитивний вплив такий новий підхід матиме на політику у сфері 
державних видатків і чи буде мати місце цей вплив взагалі.

У Верховній Раді Україні немає спеціального комітету з питань аудиту; слухання, що про-
водяться парламентськими комітетами, та відповіді Уряду на запити, що піднімаються 
Парламентом, не відслідковуються. Комітет з питань бюд жету та інші (профільні) комітети 
несуть спільну відповідальність за аналіз аудиторських звітів відповідно до їх предмету, проте спе-
ціалісти, які проводили це оцінювання, не змогли отримати чітку інформацію щодо ретельності 
розгляду аудиторських звітів відповідними комітетами та участі у такому розгляді посадовців з 
відповідних міністерств.
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II. Можливості для удосконалення

Подальше удосконалення систем УДФ в Україні може відіграти важливу роль у досяг-
ненні цілей з підвищення якості надання державних послуг, покращення ділового та ін-
вестиційного клімату, посилення контролю за ситуацією у сфері боротьби з корупцією 
при збереженні фінансової дисципліни. За результатами оцінювання ефективності роботи 
та аналізу поточних урядових ініціатив з проведення реформ слід виокремити кілька питань, що 
потребують уваги Уряду у рамках застосовуваних заходів зі зміцнення систем УДФ та підвищення 
ефективності їх роботи:

1. Запровадження середньострокового бюд жетування та його удосконалення у сфері 
капітальних видатків.

2. Зміни цілей установ, відповідальних за забезпечення надходжень до державного бюд-
жету, – перенесення акценту з досягнення встановлених цільових показників доходів на 
забезпечення дотримання платниками податків відповідного законодавства.

3. Впровадження нової системи державних закупівель та моніторинг її роботи з метою 
забезпечення повномасштабної ефективності.

4. Удосконалення у сфері управління ризиками та нагляду за фіскальними ризиками, 
спричиненими діяльністю ДП.

5. Розвиток внутрішнього аудиту, що зосереджуватиме більшу увагу на удосконаленні 
механізмів контролю та ефективності.

6. Розширення обсягу повноважень вищого органу аудиту (РПУ) шляхом усунення наявних 
обмежень щодо функцій нагляду, які суперечать передовому світовому досвіду.

7. Посилення ролі законодавчої гілки влади у розгляді аудиторських висновків та подаль-
ших діях за їх результатами.

Елементи середньострокового бюд жетування є в наявності та розвиваються, але зв’язку 
між політикою та бюд жетом все ще не простежується. Деякі з елементів середньостроково-
го бюд жетування працюють вже протягом кількох років (зокрема це стосується середньостро-
кової фіскальної системи та граничних меж бюд жетних видатків для профільних міністерств). 
Останньою такою подією стало ухвалення Бюд жетного кодексу, який передбачає кількарічні 
асигнування за інвестиційними програмами. Проте зв’язки між середньостроковими прогнозами 
щодо політики та стратегіями і відповідними цілями, що ставляться, здебільшого відсутні. Згідно 
зі ст. 21 нового Кодексу, бюд жетні запити профільних міністерств повинні охоплювати не лише 
рік, на який готується бюд жет, але й наступні два роки. При цьому Кабінет Міністрів зобов’язаний 
приймати рішення щодо прогнозних обсягів доходів та видатків у середньостроковому періоді 
через один місяць після прийняття Парламентом закону про державний бюд жет. Важливим є 
забезпечення неперевищення встановлених граничних меж бюд жетних видатків у майбутньому, 
а також дотримання чітких правил та належне обґрунтування при внесенні будь-яких змін у на-
ступних роках.

Ухвалено законодавчу базу у сфері державних закупівель, яка здебільшого відповідає 
передовому міжнародному досвіду, хоча її впровадження залишається незавершеним. 
Ключовими заходами, що їх все ще необхідно вжити для забезпечення прозорості, ефективності 
та конкуренції у рамках процесу державних закупівель в Україні, є: (1) затвердження підзаконних 
нормативно-правових актів, які дозволять забезпечити ефективне функціонування системи, зок-
рема у тому, що стосується комунальних підприємств та природних монополій; (2) запроваджен-
ня системи моніторингу для оцінювання ефективності функціонування системи, зокрема надання 
доступу громадськості до інформації про результати, які можна визначити (як-от відсоток закупі-
вель в одного учасника у їх загальному обсязі), аби громадянське суспільство могло здійснювати 
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моніторинг відповідних процесів; (3) подальша гармонізація законодавчої бази у сфері держав-
них закупівель із директивами ЄС та інвестиції у розбудову  потенціалу установ-бенефіціаріїв, 
відповідальних за впровадження нового законодавства.

Слід розвинути системи і підходи, що ґрунтуються на забезпеченні дотримання вимог, 
у податковій та митній сферах. Як податкова, так і митна сфера значною мірою керуються 
цільовими показниками виконання дохідної частини бюд жету. Це спонукає посадкових осіб до 
необ’єктивної поведінки, зокрема частота митних та податкових перевірок є вищою, ніж це ви-
магається фактичними ризиками, а під час оцінювання часто не береться до уваги основна до-
кументація. Це породжує негативне сприйняття діяльності обох служб, а також створює підґрунтя 
для корупційних дій та спричинює затримки із імпортом вантажів. Незважаючи на те, що завдяки 
внесенню змін до відповідних нормативних актів, удосконаленню систем і процедур у сфері опо-
даткування були досягнуті значні зрушення у розбудові законодавчого поля, митна справа все ще 
відстає від такого поступу. Подальші покращення вимагають запровадження нового законодав-
ства у сфері оподаткування та удосконалення бізнес-процесів, звуження поля для довільних дій 
посадовців. Процедури оскарження рішень податкової служби та відшкодування ПДВ є недо-
сконалими; обидві ці сфери потребують змін з точки зору підходів до управління та філософії, 
які мають поставити за основну мету забезпечення дотримання законодавства, а не максимізацію 
надходжень.

Нагляд за ДП є слабким і фрагментарним; він потребує значного посилення та оптиміза-
ції. Відсутність єдиного реєстру усіх працюючих в Україні ДП створює труднощі в отриманні да-
них, а отже і в прийнятті рішень щодо діяльності ДП. Покращити ситуацію з прозорістю та під-
звітністю ДП можна через запровадження обов’язкової публікації цілей операційної діяльності, 
зокрема некомерційних цілей, незалежного щорічного звіту та перегляду системи вимірювання 
ефективності задля включення в неї стандартних заходів та методологій оцінювання ефективнос-
ті функціонування ДП.

Незважаючи на заходи, що наразі вживаються, все ще залишається великим обсяг робо-
ти, яку необхідно провести для підготовки профільних міністерств та відомств до вико-
нання та фіксації транзакцій відповідно до нових стандартів обліку. Очікується, що стра-
тегія реформування системи обліку у державному секторі надалі підвищить якість та комплекс-
ність фінансової звітності Уряду. Проте повною мірою вплив від впровадження Міжнародних 
стандартів фінансового обліку в державному секторі (МСФОДС) за методом накопичення не 
буде відчутним у короткостроковій перспективі та/або одразу ж, адже результатом цих реформ 
буде запровадження абсолютно нової, складної системи обліку у державному секторі. До того 
ж, необхідно провести роботу з підготовки відповідних підрозділів у Державній казначейській 
службі та Міністерстві фінансів України, щоб фінансова звітність Уряду готувалась відповідно 
до нових стандартів за методом нарахування. Уряд вживає заходів, аби завершити розробку та 
ухвалення 19 нових стандартів обліку в державному секторі до грудня 2011 р., а також затверд-
ження останніх 3 стандартів у 2012 р.; Уряд очікує, що увесь пакет стандартів набере чинності 
у січні 2013 р.

Функції внутрішнього та зовнішнього аудиту все ще наражаються на значні перешкоди 
на шляху до забезпечення ефективного нагляду. У 2011 році активізувалася діяльність із про-
ведення реформи внутрішнього аудиту, і майже в усіх центральних органах влади були створені 
підрозділи внутрішнього аудиту. Розбудова ефективної функції внутрішнього аудиту відповідно 
до міжнародних стандартів вимагає прийняття комплексної програми з розвитку спроможностей, 
а також оновлення відповідних функціональних повноважень Державної фінансової інспекції та 
внутрішнього аудиту. Необхідно посилити незалежність РПУ та поширити її повноваження на 
місцеві бюд жети та державні доходи. Для забезпечення відповідності передовому міжнародному 
досвіду слід забезпечити деполітизацію призначень на керівні посади. Необхідно провести до-
даткову роботу з приведення стандартів та методологій аудиту РПУ у відповідність до міжнарод-
них стандартів.
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Більш ретельний та системний розгляд Парламентом звітів за результатами зовнішніх 
аудитів може посилити підзвітність посадовців та сприяти більш раціональному вико-
ристанню державних коштів. Хоча РПУ подає свої звіти до Парламенту, їх розгляд не має 
системного характеру та не документується належним чином. Парламент повинен посилити ко-
ординаційну функцію підкомітету, відповідального за зовнішній аудит, або створити окремий 
підрозділ, який би відповідав виключно за перевірку стану державних рахунків та звітів за резуль-
татами аудиту. Системний моніторинг та подальші дії за його результатами, які вживаються від-
повідними державними структурами для вирішення питань, викладених у звітах за результатами 
аудиторських перевірок, також є джерелом передової міжнародної практики. Подібні комітети у 
деяких інших країнах для покращення рівня поінформованості про свою роботу та її результати 
також проводять публічні обговорення та прес-конференції, що транслюються на телебаченні. 
РПУ так і не було розроблено стратегію інституційного розвитку у середньо- та довгостроковій 
перспективі, яка б започаткувала сучасні програми з навчання та професійного розвитку, оновила 
методологію та інструменти аудиту.

Це оцінювання дає можливість ознайомитись з результатами реалізації поточного комп-
лексу ініціатив у сфері реформування УДФ та внести, за необхідності, відповідні зміни. 
Переорієнтація системи УДФ із традиційної моделі, що ґрунтується на вхідному контролі, на 
модель, орієнтовану на результат, більшу участь громадянського суспільства та ефективніші ме-
ханізми оцінювання та зворотного зв’язку через сучасний внутрішній та зовнішній аудит та відпо-
відальність за результати може допомогти в управлінні державними фінансами та якістю послуг. 
Безперервні удосконалення й підвищення ефективності та комплексності практики державних 
закупівель, оподаткування та митної справи можуть зменшити масштаби корупції, покращити 
фіскальний баланс та створити краще середовище для ведення бізнесу в Україні.
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1. ВСТУП

  A. Цілі

1.1 Оцінювання ДВФЗ 2011 року має на меті оцінити зміни, що відбулися у системі УДФ 
між 2005 та 2010 фінансовими роками, та надати інформацію щодо подальших напрямків реа-
лізації урядової програми реформування сфери управління державними фінансами. Зокрема у 
цьому звіті: (і) викладається актуальний огляд ефективності УДФ з використанням Системи вимірюван-
ня ефективності ДВФЗ; (іі) визначаються та пояснюються зміни в ефективності функціонування по-
рівняно з результатами попереднього оцінювання; (ііі) міститься огляд ефективності діяльності України 
у сфері УДФ на фоні інших країн та відповідних орієнтовних показників та (iv) оцінюється вплив вис-
новків дослідження та їх наслідки для програми урядових реформ, що наразі впроваджується.

  B. Методологія

1.2 Звіт з ефективності управління державними фінансами було підготовлено групою 
фахівців Світового банку за участі консультантів, фінансованих коштом Європейського 
Союзу, на чолі з експертами зі Світового банку Івором Бізлі та Олексієм Балабушко. До скла-
ду групи також входили Світлана Будаговська (Світовий банк), Себастіан Дубост (консуль-
тант Європейської Комісії), Янніс Хадзіянакіс (консультант Європейської Комісії), Йоко Кагава 
(Світовий банк), Мунавер Кваджа (Світовий банк), Кріс Пейдж (консультант Європейської Комісії), 
Руслан Піонтковські (Світовий банк), Пабло Сааведра (Світовий банк), Ірина Шмельова (Світовий 
банк), Юлія Сніжко (Світовий банк), Раджив Свамі (Світовий банк) та Джон Уіггінс (консультант 
Європейської Комісії). Польова робота проводилась у квітні-листопаді 2011 року; місії з виявлення 
фактів у складі іноземних спеціалістів працювали у квітні 2011 р. та у травні-червні 2011 р.

1.3 Аналіз, що лежить в основі підготовленого у 2011 р. звіті з оцінювання ефективності, 
ґрунтується на процесах та даних звітності за 2010 рік – останній рік щодо якого була наяв-
на повна інформація на момент підготовки оцінювання в 2011 році. Для деяких показників 
оцінка включала дані попереднього року, як це вимагається згідно з методологією ДВФЗ. 
Результати за 2010 рік порівнювалися із даними за 2005 рік (що використовувалися для підготовки 
звіту ДВФЗ за 2006 рік), а у звіті описуються події, що призвели до зміни оцінок ДВФЗ. Для змалюван-
ня повної і актуальної картини на час підготовки звіту в оцінюванні також описуються важливі події, 
що сталися в 2011 році, хоча дані за 2011 рік не використовувалися для цілей розрахунку показників 
ДВФЗ. Нижче описується базовий підхід до підготовки звіту за результатами оцінювання ДВФЗ:

 ■ Збір та огляд наявних первинних джерел інформації, зокрема відповідних законів, ад-
міністративних процедур, фінансових даних та іншої інформації щодо ефективності.

 ■ Збір додаткової інформації та спілкування з посадовими особами у рамках місій за різ-
ними проектами та під час спеціальних зустрічей, проведених задля завершення по-
чаткового оцінювання.

 ■ Консультації з органами державної влади та іншими організаціями-донорами для під-
твердження позиції групи щодо інформації про ефективність та проведення обгово-
рень рейтингів ДВФЗ.

Багато з членів команди покладалися на власний досвід, здобутий під час роботи за проектами та 
у рамках надання консультативно-дорадчої допомоги Урядові України з проблематики управління 
державними фінансами. Це, серед іншого, включає Проект реформування у сфері УДФ та Проект 
модернізації податкової служби, а також трастовий фонд з бюд жетування капітальних видатків.

1.4 Як під час розробки концептуального документу з оцінювання, так і упродовж під-
готовки самого звіту проводились детальні консультації з іншими організаціями-донора-
ми. Серед цих донорів, які мають значну зацікавленість у покращенні ситуації у сфері УДФ, – 
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Міжнародний валютний фонд (МВФ), що забезпечує підтримку бюд жету та надає технічну допо-
могу у сфері УДФ, Європейська Комісія (ЄК), що надає підтримку бюд жету за різними секторами, 
а також Шведське агентство міжнародного розвитку (СІДА), що надає консультативно-дорадчу 
допомогу Міністерству фінансів у сфері координації та звітності з питань фінансування, одержа-
ного від організацій-донорів.

1.5 В оцінюванні ДВФЗ активну участь брав Уряд України. Проведення повторного оці-
нювання ДВФЗ було заплановано як інструмент вивчення поступу в реформуванні сфери УДФ 
у зв’язку з Проектом реформування у сфері УДФ Світового банку. Уряд України забезпечував 
підтримку через надання даних, інтерв’ю та валідацію попередніх результатів оцінювання ДВФЗ. 
Головним партнером у підготовці цього звіту виступало Міністерство фінансів. Також прово-
дились консультації з представниками Секретаріату Верховної Ради України, Рахункової палати 
України, Державної податкової служби та Державної митної служби, Державного казначейства, 
Державної фінансової інспекції, Міністерства економіки та Антимонопольного комітету.

1.6 У повторному оцінюванні ДВФЗ взято до уваги нещодавно опубліковані аналітичні 
матеріали, у тому числі Огляди державних фінансів за 2006 та 2008 роки, оцінювання державних 
фінансів, підготовлене ОЕСР/СІГМА у 2011 р., Огляд бюд жетної сфери, підготовлений ОЕСР 
у 2011 р., та Оцінювання бюд жетування у середньостроковій перспективі авторства, проведене 
МВФ у 2011 р. У відповідних звітах простежується тенденція до аналізу прогресу, досягнутого 
за ключовими напрямками управління державними фінансами, як частини поточних заходів, а 
також наявність пакетів пропозицій з реформування у сфері політики. Поза тим, оцінювання 
ДВФЗ проводиться за комплексною, стандартизованою методологією, що ґрунтується на чітко 
визначених показниках та зосереджує увагу на вимірюванні загальної результативності та наслід-
ків функціонування систем УДФ.

1.7 Методологічна допомога та забезпечення якості здійснювались Уїльямом Доротинські 
(керівник програм держаного сектору, Регіон Європи та Центральної Азії, Світовий банк), 
Андреасом Пападопулосом (Європейський Союз) та Мартіном Райзером (Директором 
Світового банку у справах України). Додаткові коментарі до концептуальної записки та про-
екту звіту були отримані від експертів-рецензентів з Європейської Комісії (DG Budget, DEVCO 
та ECFINC), Франса Ронсхольта (Frans Ronsholt, Секретаріат ДВФЗ), Гости Л’юнгаман (МВФ) та 
Санджая Н. Вані (Світовий банк). [Попередні висновки звіту були передані Урядові України та ін-
шим зацікавленим сторонам, і їх реакція знайшла своє відображення в оцінюванні ефективності].

  С. Обсяг та межі дослідження

1.8 Обсяг повторного дослідження обмежувався, передусім, центральними органами 
державної влади в Україні, а саме міністерствами, відомствами, службами та установами. Огляд 
охоплює діяльність ДП та органів місцевої влади відповідно до того, наскільки великі фіскальні 
ризики вони несуть для центрального бюд жету. Проте у дослідженні не міститься оцінювання 
систем УДФ та їх ефективності на субнаціональному рівні. Питання децентралізації охоплюють-
ся у рамках таких показників, як: PI 8 (система фіскальних відносин між різними органами дер-
жавної влади); PI 9 (фіскальні ризики, пов’язані з діяльністю місцевих органів державної влади); а 
також PI 23 (наявність інформації про ресурси, отримувані установами, що надають послуги).

1.9 Оцінювання охоплювало поступ України у питаннях реформування УДФ порів-
няно з іншими країнами, а також на фоні міжнародних орієнтирів у сфері урядування 
та управління державними фінансами. Для того, щоб більш детально розглянути діяльність 
України у відповідному напрямку група експертів проаналізувала ефективність ДВФЗ у порівнян-
ні з комплексом показників низки порівнюваних країн та співставила поступ України (за 2005-
2010 роки) з іншими країнами, в яких проводились повторні оцінювання ДВФЗ за аналогічний 
проміжок часу (див. Додаток 2). Крім того, група експертів аналізувала наявні характеристики уря-
дування, пов’язані з УДФ, зокрема індекси за результатом дослідження «Характеристика ділового 
та підприємницького середовища», Індекс відкритості бюд жету та Глобальний індекс чесності, 
аби отримати триєдині висновки, представити їх у вигляді трикутника та оцінити вплив змін в 
УДФ на загальний стан справ щодо урядування та якості послуг.
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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ

  A. Економічне становище

2.1 Україна є східноєвропейською  країною, населення якої складає приблизно 46 міль-
йонів громадян. Незважаючи на те, що відхід від соціалістичної економіки було розпочато на по-
чатку 1990-х років та вже є значні здобутки на шляху до ринкової економіки, навіть через 20 років 
після започаткування перетворень ще наявні суттєві залишки колишньої системи.

2.2 Темпи зростання України були середніми (в середньому 7% у 2000-2008 рр.) на тлі 
інших країн регіону зі швидко зростаючою економікою. Індекс бідності та показник числа 
уразливих громадян продемонстрували стале падіння з 46,9% у 2002 р. до лише 12,3% у 2007 р. 
(у доларовому виразі, при застосуванні межі бідності за паритетом купівельної спроможності). 
Упродовж цього періоду зростання в основному було обумовлено зовнішніми та тимчасовими 
факторами, а не структурними змінами в економіці.

2.3 Із розгортанням фінансової кризи у 2009 р. економіка України скоротилася на 15%, 
що стало відображенням її основоположної уразливості з точки зору макроекономічного 
середовища та структурних факторів. Зокрема це стосується таких чинників, як: (і) коротко-
строковість зовнішніх боргів приватного сектору, обсяг яких швидко зростав, (іі) уразливість бан-
ківського сектору, яка була пов’язана зі швидким зростанням обсягу кредитування, спричиненим 
в основному зовнішнім фінансуванням та слабким регулюванням та наглядом; (ііі) швидко змінні 
умови торгівлі та відсутність диверсифікації зовнішніх поставок попиту (який зосереджується на 
сталі та продукції важкого машинобудування в експорті та на поставках газу в імпорті), (iv) екс-
пансіоністська фіскальна політика на тлі проблемної структури видатків та доходів; (v) слабка 
конкуренція та неспроможність забезпечити диверсифікацію та створення продукції з більшою 
доданою вартістю, (vі) загалом обтяжливе регуляторне середовище та суттєве державне втручан-
ня, які перешкоджають розвиткові приватного сектору.

2.4 Економіка України продемонструвала зростання на 4,1% у 2010 р. через деяке покра-
щення попиту на внутрішньому та зовнішніх ринках та низьку базу порівнянно з 2009 року. 
Приватне споживання зросло на 5,8% у 2010 р., а інвестиції в основний капітал у тому ж році збіль-
шилися на 5,8%. Зміна рівня запасів забезпечила 1,3% від ВВП, що призвело до зростання обсягу 
валових інвестицій у реальному виразі на рівні 18,7%. На відміну від 2009 р., внесок чистого екс-
порту у зростання ВВП у 2010 р. був від’ємним, а зростання імпорту у реальному виразі на 11,5% 
перевищувало зростання експорту (4,6%). Нижче наведено таблицю 1, в якій показані ключові мак-
роекономічні показники. Загальний бюд жет центральних органів державної влади складається з (і) 
державного бюд жету; (іі) усіх бюд жетів органів місцевої влади та (ііі) бюд жетів усіх позабюд жетних 
фондів, у тому числі бюд жетів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності, Державного агентства резерву України, Фонду держмайна, Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Державного дорожнього фонду 
України (Укравтодор), якщо такі не увійшли до складу пункту (і).

2.5 Через недостатні структурні перетворення та внаслідок впливу економічної кризи 
Україна сьогодні наражається на значний фіскальний тиск, який становить загрозу для 
економічної стабільності і зростання. Це стосується, зокрема, значних потреб в інвестиціях 
в інфраструктуру, що дедалі зростають (за оцінками Огляду державних фінансів, проведеного 
Світовим банком у 2006 р., вони сягають 100 мільярдів доларів на період 2006-2015 рр.).; демо-
графічних проблем, пов’язаних зі старінням населення, та незавершеної реформи пенсійної 
системи; зростання суверенного та гарантованого боргу; високого середнього рівня податкового 
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навантаження та високих граничних ставок прямих податків (а саме, податок на прибуток підпри-
ємств та збори з фонду заробітної плати), а також обтяжливої і складної системи адміністрування 
доходів.

2.6 Фіскальна політика в основному зосереджується на поступовому скороченні фіс-
кальних дефіцитів. Нова програма співпраці з МВФ, схвалена у червні 2010 р., визначила обсяг 
консолідованого загального дефіциту бюд жетів органів державної влади на рівні 5,5% від ВВП 
у 2010 р. та 3,5% від ВВП у 2011 р. Крім того, очікувалося, що монополіст газового ринку НАК 
«Нафтогаз України», який є 100% власністю держави, матиме дефіцит на рівні 1% від ВВП у 2010 
р. та збалансує фінанси у 2011 р. Хоча цільових показників загального дефіциту було досягнуто, 
мали місце значні труднощі в діяльності НАК «Нафтогаз України», що призвело до перевищення 
цільового показника дефіциту.

Таблиця 1
Ключові макроекономічні показники

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Номінальний ВВП, млрд. грн. 441,5 544,1 720,7 948,1 913,3 1082,6

Реальний ВВП, % зміна 2,7 7,3 7,9 2,1 -14,8 4,1

Споживання, % зміна 15,7 12,4 13,6 9,0 -12,2 5,9

Інвестиції в основний капітал, % зміна 3,9 21,2 23,9 1,6 -50,5 4,9

Експорт, % зміна -12,2 -5,6 3,3 5,2 -22,0 3,9

Імпорт, % зміна 6,4 6,8 21,5 17,1 -38,9 11,3

Дефлятор ВВП, % зміна 24,6 14,8 22,7 29,2 13,0 13,8

ІСЦ, % зміна станом на кінець періоду 10,3 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1

Поточний платіжний баланс, % від ВВП 2,9 -1,5 -3,7 -7,0 -1,5 -2,1

Умови торгівлі, % зміна 8,3 4,9 9,8 6,1 -6,8 4,4

Надходження до бюд жету, % від ВВП 41,8 43,7 42,3 43,9 40,7 43,2

Видатки бюд жету, % від ВВП 44,1 45,1 44,3 47,0 49,4 50,6

Податково-бюд жетний баланс 
(включно з НАК «Нафтогаз України», але без 
урахування рекапіталізації банків), % від ВВП

-2,3 -1,3 -2,0 -3,1 -8,7 -7,4

Зовнішній борг, % від ВВП 45,3 50,4 58,6 83,6 90,8 85,0

Суверенний та гарантований борг, % від ВВП 17,7 14,8 12,3 20,0 34,8 39,5

Джерело: Держкомстат України, звіти Державного казначейства України про виконання бюд жету.

  B. Система державної влади та державний бюд жет

2.7 Україна має багаторівневу систему державної влади. Центральні органи державної вла-
ди складаються з Парламенту, Президента, Кабінету Міністрів та судової гілки влади (Верховного 
Суду України). За результатами проведеної на виконання схваленого наприкінці 2010 року ука-
зу Президента України адміністративної реформи, яка мала на меті скорочення та оптимізацію 
державного апарату, наразі функціонує 16 міністерств, 53 державних установи центрального 
рівня, які підпорядковані відповідним міністерствам, та 3 органи влади зі спеціальним статусом, 
які є незалежними від будь-якого міністерства (Фонд держмайна, Антимонопольний комітет та 
Держкомтелерадіомовлення). Рахункова палата України є вищим органом аудиту, який підзвітний 
Парламенту. Органи місцевої влади першої ланки представлені у 24 областях, двох містах дер-
жавного значення (Київ та Севастополь) та Автономній Республіці Крим. Друга ланка територі-
ального устрою репрезентована 488 районами та 177 містами. Третя ланка складається з 12 тисяч 
органів місцевої влади (включаючи села та селища міського типу).
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2.8 Видатки центральних органів влади становлять менше половини центрального 
бюд жету, ще одна четверта припадає на місцеві бюд жети, а решта – на фонди соціаль-
ного спрямування, зокрема Пенсійний фонд України. Через наявні демографічні тенденції, 
економічну кризу та популістську політику частка бюд жету, що припадає на Пенсійний фонд, 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві та Фонд соціального страхування України на випадок 
безробіття, значно зросла та перевищила 30% від загальних видатків. Частка місцевих бюд жетів є 
сталою і залишається на рівні трохи нижче 25%. 

Рисунок 3. Структура видатків органів центральної влади
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фонди
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Джерело: інформація органів влади України, оцінки співробітників Світового банку.

2.9 Фіскальні показники центрального бюд жету подаються у наведеній нижче таблиці 
та відображають значну участь держави в економіці.

Таблиця 2
Центральний бюд жет (% від ВВП)

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Загальний обсяг доходів 23,0 24,4 24,6 22,0

— надходження від податків 16,2 17,7 16,3 15,2

—  надходження, не пов’язані з податками, доходи 
від капіталу та гранти

5,8 5,6 7,2 6,0

Загальний обсяг видатків 24,2 25,4 26,5 27,7

— видатки, не пов’язані з виплатою відсотками 23,7 25,0 25,4 26,2

— видатки, пов’язані з виплатою відсотків 0,5 0,5 1,1 1,5

Сукупний дефіцит (включно з грантами) -1,2 -1,0 -1,9 -5,7

Первинний дефіцит -0,6 -0,6 -0,8 -4,2

Чисте фінансування 1,4 1,3 3,9 5,9

Джерело: Держкомстат України, звітність Державного казначейства України про виконання бюд жету.
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2.10 Структура розподілу ресурсів за останні 5 років зазнала значних змін. Найбільш 
значущі тенденції представлені суттєвим зростанням частки соціальних трансфертів та 
скороченням частки капітальних видатків у загальному обсязі ресурсів. Це простежуєть-
ся як з точки зору асигнувань за секторами економіки, так із точки зору асигнувань відповідно 
до економічної класифікації. Іншою тенденцією є збільшення платежів, пов’язаних з виплатою 
відсотків, через зростання обсягу запозичень Україною під час кризи. Найбільше занепокоєння 
викликає тенденція скорочення державних інвестицій з 15% до 4% від загального обсягу держав-
них видатків протягом 2007-2009 років, незважаючи на незначне зростання на 7% у 2010 році. 
Наведені нижче таблиці 3 та 4 узагальнюють асигнування з центрального бюд жету.

Таблиця 3
Фактичні бюд жетні асигнування за секторами економіки

(% від загального обсягу видатків)

Стаття видатків 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Загальні функції органів влади 9,7 9 10,3 11,4

Оборона 5,4 4,9 4 3,7

Громадський порядок, безпека та суди 10,5 10,3 10 9,4

Захист навколишнього природного середовища 1,1 0,9 0,7 0,8

Житлово-комунальне господарство 0,4 0,2 0,1 0,3

Охорона здоров’я 3,6 3,1 3,1 2,9

Духовний та фізичний розвиток 1,1 1,2 1,3 1,7

Освіта 8,7 8,9 9,9 9,5

Соціальний захист 16,8 21 21,2 22,8

Економічна діяльність 17,1 16 13,7 11,9

— Сільське господарство, лісництво, рибальство та полювання 4,6 3,9 2,5 2,4

— Паливно-енергетичний комплекс 4,1 6,4 4,9 4,0

— Транспорт 6,6 4,3 4,8 4,2

Міжбюд жетні трансферти 25,6 24,5 25,7 25,6

Загалом 100 100 100 100

Джерело: звіти Державного казначейства України про виконання бюд жету.

Таблиця 4
Фактичні бюд жетні асигнування відповідно до економічної класифікації

(% від загального обсягу видатків)

Стаття видатків 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Поточні видатки 85 89 96 93

— Зарплата 19 18 19 17

— Товари та послуги 3 3 3 3

— Сплата відсотків 2 2 4 5

— Трансферти 62 67 70 68

Капітальні видатки 15 11 4 7

— Капітальні трансферти 10 7 2 5

Загалом 100 100 100 100

Джерело: звіти Державного казначейства України про виконання бюд жету.
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  C. Законодавча та інституційна база УДФ

2.11 Ролі та функціональні обов’язки у сфері УДФ в Україні є чітко визначеними та роз-
поділеними відповідно до комплексу законодавчих актів, до складу яких входять:

 ■ Конституція України (визначення ролей та функціональних обов’язків виконавчої, за-
конодавчої та судової влади у процесі підготовки та розгляду бюд жету);

 ■ Бюд жетний кодекс (регулювання усіх етапів бюд жетного процесу, в тому числі етапів 
планування, затвердження, виконання та аудиту);

 ■ Податковий кодекс (врегулювання питань, пов’язаних з політикою у сфері оподатку-
вання та адміністрування податків);

 ■ Митний кодекс (врегулювання питань, пов’язаних з політикою у митній справі та адмі-
ністрування митних зборів);

 ■ Закон України «Про Рахункову палату України» (визначення функціональних обов’язків 
та процеси зовнішнього аудиту);

 ■ Закон України «Про внутрішній фінансовий контроль» (регулювання питань внутріш-
нього аудиту та контролю, а також ролей Державної фінансової інспекції та інших ор-
ганів влади у цьому процесі);

 ■ Закон України «Про здійснення державних закупівель» (регулювання процесу держза-
купівель та визначення ролей і функціональних обов’язків різних учасників процесу, 
як-от установ, що здійснюють закупівлі, уповноваженого органу державної влади у цій 
сфері та органу оскарження).

Зазначені законодавчі акти доповнюються нормативними документами, якими затверджено ста-
тути органів влади. У Додатку 3 міститься повний перелік нормативних актів, які використовува-
лись під час проведення оцінювання ДВФЗ.

Бюд жетний процес в Україні розподіляється між виконавчою владою, яка готує та виконує дер-
жавний бюд жет, та законодавчим органом влади, який відповідає за затвердження бюд жету, вне-
сення до нього змін і доповнень, а також за контроль виконання державного бюд жету за допомо-
гою Рахункової палати України. Перелік ключових учасників бюд жетного процесу та їх основні 
функції узагальнено у таблиці 5.

Таблиця 5
Організації, відповідальні за УДФ на центральному рівні в Україні

Організації Основні функції Коментарі щодо ключових функцій

Міністерство фінансів Підготовка та виконання бюд-
жету

Управління боргом

Політика у сфері доходів

Відповідно до Указів Президента України, прийня-
тих у грудні 2010 р. та на початку 2011 р., Державна 
фінансова інспекція, Державна казначейська служ-
ба, Державна податкова служба та Державна митна 
служба перейшли у підпорядкування Міністерства 
фінансів

  Державна фінансова 
інспекція

Служба внутрішньої інспекції Централізована внутрішня інспекція по всіх органах 
і рівнях влади з питань дотримання законодавства

Кожне міністерство має у своєму складі підрозділ 
внутрішньої інспекції

Наразі розбудовується функція проведення аудиту 
ефективності; виконуються аудити ефективності ви-
конання бюд жетних програм

  Державна казначей-
ська служба

Казначейське обслуговування 
бюд жетних видатків та доходів, 
а також позабюд жетних фондів

Функція управління грошовими коштами є нерозви-
нутою
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Організації Основні функції Коментарі щодо ключових функцій

 Державна податкова 
служба

Збір податків Здійснює адміністрування політики у сфері оподатку-
вання, у той час як центральний апарат Міністерства 
фінансів визначає цю політику

 Державна митна 
служба

Забезпечення виконання мит-
ного законодавства та митні 
збори

Здійснює адміністрування політики у митній справі, 
тоді у той час як центральний апарат Міністерства 
фінансів визначає цю політику

Міністерство 
економіки

Макроекономічне прогнозу-
вання

Державна економічна політика

Багаторічне планування

Відбір проектів, що передбача-
ють капітальні інвестиції

Закупівлі (моніторинг та регу-
лювання)

Огляд ефективності діяльності 
ДП

Публічно-приватне партнер-
ство

Багаторічне планування не є частиною бюд жетного 
процесу

Досі не розбудовано функцію з огляду ДП

Рахункова палата Зовнішній аудит Вищий орган аудиту

Має право проводити аудит виключно видатків дер-
жавного бюд жету; позабюд жетні фонди, державні 
підприємства та органи місцевої влади є поза меж-
ами повноважень РПУ4

2.12  Інші організації також відіграють свою роль у системі УДФ, проте вона є не такою 
суттєвою. Держкомстат відповідає за збір фіскальних даних та їх розповсюдження. Фонд держ-
майна відповідає за управлінський нагляд за неунітарними ДП. На Антимонопольний Комітет 
покладено обов’язки з нагляду за дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

2.13 У системі УДФ критичну роль відіграють міністерства, відповідальні за здійснення 
видатків, проте розбудові їх спроможностей паралельно з функціональними обов’язками з 
УДФ приділялося менше уваги. До обсягу повноважень міністерств, відповідальних за здійснення 
видатків, належить стратегічне та багаторічне планування, підготовка бюд жетів, розробка проек-
тів, що передбачають капітальні видатки, та управління ними, державні закупівлі, управління бюд-
жетом, управління акціями, нагляд за ДП та інструменти внутрішнього контролю. Цим напрямкам 
слід буде приділити значну увагу з огляду на запровадження у рамках Бюд жетного кодексу багато-
річного бюд жетування, плани щодо започаткування системи відбору та оцінювання проектів, що 
передбачають капітальні видатки, а також з огляду на розвиток публічно-приватних партнерств.

2.14 На порядку денному залишається питання координації дій різних міністерств. 
Однією з найбільш проблемних сфер є координація діяльності Міністерства економіки та 
Міністерства фінансів з питань стратегічного планування та бюд жетування капітальних видатків. 
Ці процеси досі залишаються неузгодженими, що призводило до таких проблем, як недовико-
нання проектів з капітальних видатків.

2.15 Нещодавно було зроблено суттєвий крок з інтеграції низки функцій у сфері УДФ. 
Відповідно до Указу Президента України №1085/2010, підписаного у грудні 2010 р., було реорганізо-
вано систему органів виконавчої влади та, серед іншого, підпорядковано Державну податкову службу та 
Державну митну службу Міністерству фінансів України; раніше у підпорядкування Міністерства фінан-
сів вже перейшли Державна фінансова інспекція (колишнє КРУ) та Державна казначейська служба.

4 Див. пункт 3.161 щодо обмеження обсягу повноважень вищого органу аудиту.
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2.16 Наразі еволюціонує законодавча база УДФ; готуються та очікують на затверджен-
ня багато ініціатив у сфері законодавства та політики. Нещодавно, після довгих років об-
говорень та консультацій, було прийнято Податковий кодекс; нова редакція Бюд жетного кодексу 
запровадила багаторічний підхід до процесу бюд жетування; у 2011 році були прийняті зміни та 
доповнення до Митного кодексу, які набиратимуть чинності протягом 2012 року. В наступному 
розділі розглядаються деякі ключові стратегії, що лежать в основі подальшого реформування 
ключових напрямків у сфері УДФ.

  D. Програма реформування УДФ

2.17 Починаючи з 1990-х років, діяльність Уряду України характеризується послідовним 
удосконаленням процесів УДФ та підвищенням ефективності у цій сфері. Реформування у 
сфері УДФ проводилось Урядом України у 2006-2010 роках через прийняття низки стратегічних 
документів. Головними ініціативами були затверджена у 2005 році Концепція розвитку державно-
го внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р., затверджена у 2007 році Стратегія 
модернізації системи УДФ, затверджена у 2007 році Стратегія реформування обліку у державному 
секторі на період 2007-2015 років, а також затверджена у 2007 році Концепція реформування міс-
цевих бюд жетів на період до 2011 р. На виконання прийнятої у 2010 р. Програми економічних 
реформ Президента України у рамках одного з основних напрямків реформ було об’єднано усі 
заходи у сфері УДФ. Цим охоплюється багато заходів, які наразі впроваджуються (як-от реформа 
місцевих бюд жетів, реформа у сфері заборгованості, реформа бюд жету, реформа внутрішнього 
аудиту, а також Податковий та Митний кодекс, бюд жетування капітальних видатків, управління 
державними активами та реформи у сфері стратегічного планування). Зазначені програми ре-
форм запроваджувались із різною швидкістю та з різною ефективністю, що описується у відпо-
відних розділах звіту з оцінювання ефективності.

2.18 З інституційної точки зору реформи у сфері УДФ координуються Міністерством 
фінансів як головним органом, відповідальним за цей напрямком діяльності у виконавчій 
гілці влади. Хоча ключові ролі у сфері УДФ є чітко визначеними, виконання деяких функцій за-
лишається фрагментарним та поділеним між кількома установами. Проблемою є координація ді-
яльності між різними установами. Найбільш яскравим прикладом є розділена між Міністерством 
фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі координація з питань макроеконо-
мічного прогнозування, середньострокового планування та бюд жетування, бюд жетування капі-
тальних видатків. Нагляд за діяльністю ДП розподілений між цілою низкою установ, включно з 
Фондом держмайна, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та 
профільними міністерствами. Обнадійливими є останні події, пов’язані з виконання підписаного 
у грудні 2010 р. Указу Президента України та чітким підпорядкуванням Міністерству фінансів не 
лише Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції, але й обох служб, від-
повідальних за доходи. Очевидно, така централізація призведе до удосконалення координації та 
покращення ситуації з впровадженням реформ у середньостроковій перспективі.

2.19 Наразі Міністерство фінансів реалізує два проекти, фінансовані коштом Світового 
банку: Проект модернізації державних фінансів сприяє розвиткові комплексної інформацій-
ної системи з управління фінансами та удосконаленню бізнес-процесів у Міністерстві фінансів 
України, Державній казначейській службі та Державній фінансовій інспекції, а Проект модернізації 
Державної податкової служби націлений на підвищення ефективності адміністрування податків та 
сприяння добровільному дотриманню податкового законодавства. Технічна допомога надається за 
напрямками управління державним боргом та бюд жетним прогнозуванням (угоди про партнерство, 
що фінансуються коштом ЄС), зміцнення фінансового управління на рівні муніципалітетів (АМР 
США), управління заборгованістю (Казначейство США), управління та облік допомоги з розвитку 
(СІДА) та капітального бюд жетування (Світовий банк). Питання УДФ також вирішуються у рам-
ках програми кредитування політики розвитку, що реалізується Світовим банком задля підтримки 
реформ бюд жетування капітальних видатків, публічно-приватних партнерств, адміністрування по-
датків та політики у цій сфері, а також загального макроекономічного управління.
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3. ОЦІНЮВАННЯ УДФ

3.1 У цьому розділі звіту викладено детальне оцінювання за кожним з 28 показників 
ДВФЗ та трьома показниками ефективності, запропонованими донорами. За кожним із за-
значених показників було проведено оцінювання актуальної ефективності, яке передувало співстав-
ленню з оцінюванням ефективності 2005 року. Зокрема роз’яснено ключові події, які стали підґрун-
тям для зміни ситуації з ефективністю. Зрештою, у рамках окремого розділу приділено увагу всім 
подіям 2011 року, які можуть мати вплив на ефективність у майбутньому. У Додатку 1 наводиться 
коротка довідкова таблиця із рейтингами та їх обґрунтуванням відповідно до субпоказників.

  A. Надійність бюд жету

PI-1. Сукупні показники виконання видаткової частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом

Показник PI-1 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Сукупні показники виконання видаткової частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом B B

Оцінка 2010 року

3.2 Фактичні сукупні видатки відрізнялися від планованих показників у 2008 та 2009 ро-
ках в основному внаслідок зовнішніх  шоків, яких зазнала економіка. Відхилення сукупних 
видатків становило 4,6% та 11,6% у 2008 та 2009 роках, відповідно (тобто фактичні показники були 
нижче планових). Дані, що обґрунтовують присвоєні оцінки, викладені у таблиці 5.2 Додатку 5. Для 
обрахунку відхилень використовувався функціональний розподіл. Показники економічного розпо-
ділу стосуються скоригованих планових значень, натомість показники функціонального розподілу 
– початкових планових значень. До середини 2008 р. зростання дефіциту торговельного балансу 
покривалося за рахунок значного припливу зовнішнього позикового капіталу та прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ), але відповідні потоки різко вичерпались в останньому кварталі 2008 р. Значні по-
зитивні надходження від умов торгівлі також змінилися на протилежні через падіння цін на метал, 
що спричинило тиск на доходну частину бюд жету у другому півріччі 2008 р. З огляду на підви-
щення цін на продовольчі товари та енергоносії зросла інфляція. Для того, щоб опанувати попит 
навесні 2008 р., Уряд по суті започаткував жорсткий фіскальний контроль через недовиконання 
видаткової частини бюд жету. Із розгортанням кризи у 2009 р. мало місце падіння ВВП на 15% – на-
багато нижче очікувань Уряду. Падіння обсягів виробництва призвело до колапсу доходів, а отже 
вимагало суттєвого переформатування видаткової частини бюд жету.

3.3 Різкі підвищення пенсій та зарплат на початку 2010 р. були до певної міри скомпен-
совані скороченням видатків за іншими категоріями відповідно до нової угоди «стенд-
бай» з Міжнародним валютним фондом, укладеної у другому півріччі. Як результат, бюд-
жет, затверджений попереднім урядом у березні 2010 р., та, передусім, різко підвищило пенсії 
та зарплати. Проте у контексті програми співпраці з МВФ, започаткованої у червні 2010 р., та 
з огляду на недовиконання дохідної частини бюд жету (в основному через надто оптимістичні 
прогнози, зроблені на початку року) обсяги фінансування були переглянуті та скорочені за всіма 
категоріями видатків.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.4 Оцінювання ДВФЗ 2006 року зафіксувало відхилення на рівні 0,4% у 2003, 10% у 2004 р. 
та – 6% у 2005 р., що пояснює рейтинг В. Отже, жодних змін у 2010 р., порівняно з 2005 р., не 



УКРАЇНА: Звіт з ефективності управління державними фінансами26

відбулося. Поза тим, причини відповідних відхилень суттєво різняться між собою. У контексті оці-
нювання ДВФЗ 2006 р. відхилення за сукупним обсягом витрат здебільшого були спричинені пере-
глядами бюд жету, що проводились у середині року (зазвичай це були різкі підвищення пенсій та 
зарплат з огляду на збільшення надходжень). У рамках поточного оцінювання більшість пов’язаних 
з переглядом бюд жету в середині року відхилень та коригувань у бік зменшення видатків у 2008-
2010 р. були спричинені факторами, яких зазнала економіка, та відповідним негативним впливом 
на державні фінанси, девальвацією валюти (більш ніж на 40% у 2008-2009 роках), скороченням об-
сягу виробництва, негативними умовами торгівлі тощо. Крім того, вони також робилися у контексті 
програм співпраці з МВФ із обґрунтованим приділенням значної уваги скороченню фіскальних 
дефіцитів. Зрештою, період оцінювання також співпав з часом внутрішнього політичного проти-
стояння (2008-2009 роки) та зміною Уряду України (2010 р.).

Події  2011 року

3.5 Бюд жет на 2011 р. розроблявся та затверджувався на тлі більш стабільного макроекономіч-
ного та політичного середовища, і, як очікується, він зазнає менших змін, ніж у попередні роки. 
Поза тим, підвищення цін на імпортований газ, відсутність до червня 2011 р. пенсійної реформи 
та нереформованість тарифів може призвести до необхідності внесення додаткових змін до ви-
даткової частини бюд жету.

PI-2. Структура видатків порівняно з початково затвердженим бюд жетом

Показник PI-2 Параметри оцінювання
Оцінка 

2010 року

Загальна 
оцінка 

2010 року 

Оцінювання 
2005 року*

Структура видатків порів-
няно з початково затвер-
дженим бюд жетом

(i) Відхилення у структурі видатків про-
тягом останніх трьох років, за винятком 
необов’язкових статей 

D

D+ B

(ii) Середній обсяг видатків, скоригова-
ний на користь необов’язкових статей A

* Примітка: мала місце зміна методології розрахунку цього показника порівняно з 2005 р.

Оцінка 2010 року

3.6 Економічні фактори 2008-2009 років та зміна керівництва держави у 2010 р. мали сут-
тєві наслідки для структури видатків. Середньорічні відхилення за категоріями становили 6,3% 
у 2008 р., 16,5% у 2009 р. та 16,7% у 2010 р. Для обрахунку відхилень використовувався функціо-
нальний розподіл. Показники економічного розподілу стосуються скоригованих планових зна-
чень, натомість показники функціонального розподілу – початкових планових значень. З точки 
зору економічної класифікації, фіскальна корекція у 2008 та 2009 роках здебільшого стосувалася 
капітальних видатків, а також товарів і послуг. З функціональної точки зору, у цей період суттєві 
коригування торкнулися державного управління та житлово-комунальних послуг. У 2010 р. значні 
відхилення за категоріями видатків спричинили запроваджені у березні різкі підвищення зарплат 
та пенсій та подальші коригування на виконання затвердженої у червні програми співробітництва 
з МВФ. На тлі збільшення обсягів капітальних видатків та капітальних трансфертів (відповідно до 
економічної класифікації), що мало позитивний вплив для сфери житлово-комунальних послуг 
та ділової активності, упродовж року були значно звужені бюд жетні асигнування на державне 
управління.

3.7 У 2008 році було засновано Стабілізаційний фонд, діяльність якого підтримувалась 
у бюд жетах на 2009 та 2010 роки. Хоча цей фонд було створено, перш за все, для фінансуван-
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ня таких конкретних потреб, пов’язаних з кризою, як рекапіталізація банків, відповідно до свого 
статуту він має ширший спектр потенційних видатків за різними сферами витрат. У середньому 
його розмір є трохи меншим за 10% від загального обсягу бюд жету. Джерелами фінансування 
є доходи, не пов’язані з оподаткуванням, які до певної міри залежать від надходжень від при-
ватизації. Проте у кожному законі про державний бюд жет чітко визначаються видатки цього 
фонду; асигнування, обсяг яких так само затверджується Парламентом у цьому законі, стають 
частиною асигнувань кожної відповідної бюд жетної установи. З огляду на процедури, прита-
манні видаткам, цей фонд не можна віднести до категорії типових фондів на випадок неперед-
бачуваних обставин.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.8 Розбіжності у структурі видатків у рамках поточного оцінювання є значно більши-
ми порівняно з тими, що оцінювалися у попередньому огляді ДВФЗ. Показник 2005 року, 
оновлений відповідно до змін в методології, перебуває на тому ж рівні, що і за старої методології 
(рейтинг В). Відповідно до ДВФЗ 2006 р., структурні розбіжності складали 5,7% у 2003 р., 12% 
у 2004 р. та 6,7% у 2005 р. Отже, ефективність погіршилась (з рівня В до рівня D). Відхилення в 
окремих категоріях видатків у кожному з попередніх 3 років (особливо у 2008 та 2009 рр.) можна 
здебільшого віднести до наслідків дії зовнішніх факторів, що їх зазнали державні фінанси (ці 
шоки вимагали коригувань видатків). Проте такі відхилення також частково є результатом не-
реалістичних очікувань щодо наповнення дохідної частини бюд жету та політичного тиску на 
державні фінанси, особливо у 2010 р.

Події 2011 року

3.9 Тенденція, відповідно до якої в середині року відбувалися суттєві перерозподіли за 
категоріями видатків, має перерватися у 2011 р., зокрема з огляду на більш стабільне макро-
економічне середовище та більш реалістичні припущення щодо обсягу надходжень.

PI-3. Сукупні показники виконання доходної частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом

Показник PI-3 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Сукупні показники виконання доходної частини бюд жету 
порівняно з початково затвердженим бюд жетом B A

Оцінка 2010 року

3.10 Недовиконання дохідної частини бюд жету порівняно з планом у 2008 та 2009 рр. в 
основному пояснюється тими  шоками, яких зазнала економіка та промислове виробни-
цтво. У 2008 та 2009 р. доходи становили, відповідно, 99,9% та 85,5% від планових надходжень. 
Хоча у 2008 р. доходи скоротилися через зменшення (порівняно з початково затвердженим бюд-
жетом) обсягів промислового виробництва, вони водночас збільшились через більш високий 
(порівняно з прогнозом) рівень інфляції, головним чином з огляду на ціни на газ та продовольчі 
товари. У Додатку 5 наводяться дані, що обґрунтовують відповідну оцінку.

3.11 Недовиконання доходної частини бюд жету порівняно з планом у 2010 р. пере-
важно спричинено надто оптимістичними прогнозами щодо доходів бюд жету. У 2010 р. 
виконання доходної частини бюд жету було на рівні 94% від плану. Планові показники ґрун-
тувались на оптимістичних макроекономічних прогнозах, що лягли в основу очікувань щодо 
надходжень. Вони також базувалися на очікуванні нетто-надходжень від ПДВ, які були нере-
алістичними навіть за оптимістичними макропрогнозами, зокрема через надто оптимістичні 
очікування щодо валових надходжень ПДВ (на тлі слабкого зростання внутрішнього попиту) та 
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недооцінки обсягів відшкодування ПДВ (прогнозовані показники були нижчими за історично 
встановлені рівні).

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.12 Непевність у контексті економічної кризи та спричинена нею складність коректно-
го прогнозування є основними причинами проблеми, зокрема у 2008 та 2009 роках. У 2010 
р. негативну роль могли зіграти надто оптимістичні підходи разом із необхідністю фінансування 
різких стрибків у споживанні.

Події 2011 року

3.13 Прогнози доходів на 2011 р. були більш реалістичними; можна очікувати деяке перевико-
нання щодо надходжень до бюд жету.

PI-4. Сума заборгованості за видатками та їх моніторинг

Показник PI-4 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Сума заборгованос-
ті за видатками та їх 
моніторинг

Сума заборгованості за видатками (як відсо-
ток від суми фактичних видатків у відповід-
ному фіскальному році) та будь-які нещо-
давні зміни в цій сумі 

A
B+

A
B+

Наявність даних для моніторингу суми про-
строченої заборгованості B B

Оцінка 2010 року

3.14 Бюд жетна заборгованість у 2008-2010 роках характеризувалася низькими рівнями. 
У 2008-2010 рр. станом на кінець бюд жетного року заборгованість (як частка загальних видатків 
бюд жету) дорівнювала 0,1%, 0,2% та 0,1%, відповідно, але ці цифри не враховують заборгова-
ність з відшкодування ПДВ. Оскільки момент часу, коли заборгованість з відшкодування ПДВ 
стає простроченою, не визначено, цей показник обраховувався як різниця між сумою вимог до 
відшкодування наприкінці року та новими вимогами, поданими протягом останніх двох місяців. 
Відповідно, сума бюд жетної заборгованості за 2010 р. з урахуванням ПДВ дорівнювала приблиз-
но 1% від загального обсягу видатків, хоча у 2009 р. через фінансову кризу ситуація була набагато 
гіршою і заборгованість сягала 5% від загального обсягу видатків.

3.15 Створення системи контролю зобов’язань з боку Казначейства (див. РІ-16) покра-
щило управління зобов’язаннями та, відповідно, зменшило ризики накопичення забор-
гованості з платежів. Інформація про заборгованість наявна на рівні міністерств і відомств, що 
підтримують систему обліку методом нарахування. Казначейство звіряє облік за касовим методом 
з результатами обліку бюд жетних установ. У 2006 р. система асигнувань була змінена, і відтоді 
Казначейство надає повну інформацію про помісячний розподіл коштів за статтями прогнозо-
ваного бюд жету. Оцінка В обґрунтовується тим, що бюд жетні установи удосконалили облік ме-
тодом нарахування, Казначейство використовує касовий метод, а дані обліку різних бюд жетних 
установах є неоднорідними за якістю.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.16 З часу попереднього оцінювання Казначейство запровадило автоматизовану систему 
управління зобов’язаннями разом із наданням повної інформації про помісячний розподіл ко-
штів за прогнозованими статтями.
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  B. Повнота та прозорість

PI-5. Класифікація бюд жету

Показник PI-5 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Класифікація бюд жету A A

Оцінка 2010 року

3.17 Уряд України використовує адміністративну та економічну класифікацію відповід-
но до Рекомендацій МВФ щодо статистики державних фінансів у редакції 1986 р. Існують 
також програмні класифікації, до яких входять всі видатки центральних органів державної влади, 
включені до Державного бюд жету, у тому числі Спеціальний і Загальний фонди Державного 
бюд жету. Позабюд жетні фонди (Пенсійний фонд та три фонди соціального страхування) не-
ними підпорядковуються їм.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.18 Упродовж 2005-2010 років шляхом прийняття кількох законодавчих актів до бюд-
жетної класифікації були внесені деякі незначні зміни. Серед них – Наказ Міністерства фі-
нансів №1024 від 4 серпня 2008 р., яким економічну класифікацію бюд жету у певних сферах 
(як-от класифікація послуг та вдосконалення класифікації капітальних витрат) було приведено 
у відповідність до Рекомендацій МВФ щодо статистики державних фінансів у редакції 2001 р., 
Наказ Міністерства фінансів №11 від 14 січня 2011 р. змінив бюд жетну класифікацію і привів її у 
відповідність до нового Податкового кодексу та нової редакції Бюд жетного кодексу, ухваленої у 
2010 році. Зміни включали перенесення митних зборів з податкових до неподаткових доходів, а 
також приведення переліку податків у відповідність до Податкового кодексу.

Події 2011 року

3.19 Робота з втілення Рекомендацій МВФ щодо статистики державних фінансів у ре-
дакції 2001 р. триває і добре узгоджується з реформою бухгалтерського обліку, яка перед-
бачає запровадження МСБОДС на основі методу нарахувань у 2013 році. Стратегія роз-
витку державної статистики до 2012 року (схвалена Постановою КМУ №1413-p від 5 листопада 
2008 р.) та стратегія реформування бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007-2015 рр. 
(схвалена Постановою КМУ 34 від 16 січня 2007р.) передбачають відповідні зміни у статистиці 
державних фінансів та стандартах бухгалтерського обліку.

PI-6. Повнота інформації, яка міститься у бюд жетній документації

Показник PI-6 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Повнота інформації, яка міститься у бюд жетній 
документації A A

Оцінка 2010 року

3.20 Подання річного бюд жету надає повне розуміння щодо стану бюд жету, порівняль-
них показників пропонованого бюд жету і бюд жету попереднього року. Документи, що подають-
ся до законодавчого органу, відповідно до статті 38 Бюд жетного кодексу, включають перелічені 
нижче. Приклади такого подання розміщено на веб-сайті Верховної Ради України (http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39205).

 ■ макроекономічні припущення, на яких ґрунтується бюд жет
 ■ дефіцит бюд жету
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 ■ фінансування боргу та його очікувана структура
 ■ існуючі боргові зобов’язання
 ■ фінансові активи
 ■ податкові витрати
 ■ узагальнені пропоновані бюд жетні показники надходжень та видатків, включаючи 

прогнозоване виконання бюд жету за поточний рік та за попередній рік
 ■ заява про цілі, яких планує досягти міністерство внаслідок виконання бюд жетних програм
 ■ обґрунтування бюд жетних програм на підставі бюд жетних заявок, поданих міністерством
 ■ оцінка міжбюд жетних трансфертів, передбачених бюд жетом.

3.21 Існує дві основні сфери для потенційного удосконалення. По-перше, відсутня сис-
тематична реєстрація заборгованості державних підприємств (ДП). Оскільки заборгованість ДП 
юридично не підпадає під суверенні гарантії, це не є підставою для заниження значення цього 
показника. Однак сектор ДП є великим і може використовуватись відповідними міністерствами 
як одна з форм позабюд жетних видатків, а тому представляти загрозу для бюд жету у формі по-
тенційних зобов’язань. Існує також питання щодо податкової заборгованості ДП, яка у минулому 
регулярно підлягала реструктуризації. Звіт «Система фінансового надзору та управління ДП в 
Україні» (Світовий банк, 2011 рік) також передбачає накопичення фінансових ризиків через слаб-
кий нагляд за ДП. У 2011 році Парламент ухвалив Закон, який досі чекає на підпис Президента, 
про списання майже 20 млрд. грн. податкової заборгованості, штрафів і пені державних підпри-
ємств енергетичного сектору. По-друге, якість аналізу впливу нових політичних ініціатив на бюд-
жет значно варіюється і потребує покрашення.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.22 У 2006 році жодних змін не відбулося. Новий Бюд жетний кодекс у редакції 2010 року не 
змінив вимог щодо повноти бюд жетної документації стосовно методики показників. Однак він 
додав до неї два важливих елемента (цілі міністерств у сфері політики на наступний рік стосовно 
бюд жетних програм та багаторічні граничні межі бюд жетних видатків для міністерств).

PI-7. Обсяг неврахованих державних операцій

Показник PI-7 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Обсяг неврахованих 
державних операцій

(i) Обсяг неврахованих витрат (інших, ніж 
проекти, що фінансуються донорами), не 
включених до бюд жетних звітів.

D

D+

D

D+
(ii) Інформація про доходи/витрати проек-
тів, що фінансуються донорами, включена 
до бюд жетних звітів.

A A

Оцінка 2010 року

3.23 Річний Державний бюд жет охоплює операції за надходженнями та видатками усіх 
центральних органів державної влади, за винятком чотирьох фондів – Пенсійного фонду, 
Фонду соціального страхування, Фонду соціального страхування на випадок безробіття 
та Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Видатки 
цих фондів склали 20% від ВВП у 2009 році і дещо менше (приблизно 19,7%) у 2010 році. Кожен 
фонд подає квартальну та річну фінансову звітність та публікує її на своєму веб-сайті. Бюд жетний 
кодекс також вимагає подання проектів бюд жетів цих фондів до Парламенту разом з проек-
том річного бюд жету (стаття 38). Усі державні фонди соціального страхування обслуговуються 
Казначейством.
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3.24 Найбільш значущі позабюд жетні видатки пов’язані з квазі-фіскальною діяльністю 
державних підприємств. Згідно з Оцінкою державних фінансів, проведеною у 2010 році за 
програмою СІГМА, «відображення у бюд жеті квазі-фіскальних операцій державних підприємств 
та фінансів таких підприємств, в яких Уряд має контрольну частку участі, є нечітким». Значний 
ризик для бюд жету становлять, зокрема, підприємства енергетичної галузі. Наприклад, дефі-
цит НАК «Нафтогаз Україна» у 2009 році склав 2,5% від ВВП, що дорівнює приблизно 10% 
Державного бюд жету. Вирішення проблематики показників дефіциту НАК «Нафтогаз України» 
в даний час є частиною програми співробітництва з МВФ. Обсяг квазі-фіскальної діяльності ДП 
призводить до рейтингу D за цим показником.

3.25 Інформація про доходи/видатки за всіма видами діяльності, що фінансуються за 
рахунок позик, подається організаціями-впроваджувачами до управління бухгалтерсько-
го обліку відповідного міністерства і згодом включається до щомісячних звітів про виконання 
бюд жету Міністерства фінансів. Допомога у натуральній формі не включається до звітів про ви-
конання бюд жету органів державної влади. Інформація про гранти також включається до таких 
звітів. Звітність про фінансування за рахунок грантів та позик відрізняється тільки зразками звітів, 
що застосовуються.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.26 Протягом періоду з 2005 р. до 2010 р. жодних значних змін не відбулося.

Події 2011 року

3.27 Починаючи з 2011 року, згідно з новою редакцією Бюд жетного кодексу, від трьох 
соціальних фондів більше не вимагається подання бюд жетів до Парламенту, адже члени їх 
правлінь спромоглися довести, що вони не повинні підпадати під парламентський нагляд, оскіль-
ки відповідні фонди є самоврядними установами.

PI-8. Прозорість міжбюд жетних фіскальних відносин

Показник PI-8 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Прозорість міжбюд-
жетних фіскальних від-
носин

Прозорість та об’єктивність у горизон-
тальному розподілі органами держав-
ного управління різних рівнів 

A

A

B

B+Своєчасність достовірного інформуван-
ня органів державного управління різ-
них рівнів про обсяги їх фінансування

B B

Рівень консолідації фіскальних даних 
для загального Уряду за секторами A A

Оцінка 2010 року

3.28 Україна має чотирирівневу структуру державного управління, в якій один рівень ор-
ганів державного управління здійснює нагляд за наступним нижчим рівнем. Таким чином, Уряд 
України стоїть над Автономною Республікою Крим, областями та містом Києвом, а області стоять 
над районами (та підпорядкованими ним містами), а райони мають підпорядковані муніципалітети 
та села. Тоді як в областях та районах є місцеві підрозділи центральних органів влади, у містах та се-
лах наявні лише органи місцевого самоврядування. Однак адміністративна логіка ієрархії не застосо-
вується до системи фіскальних трансфертів, а органи державної влади районного рівня отримують 
свою частину фіскальних трансфертів безпосередньо від Міністерства фінансів, а не від областей.

3.29 Організація фінансування місцевих органів влади затверджена Бюд жетним ко-
дексом, нову редакцію якого було ухвалено у 2010 році. Податковий кодекс передбачає 
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стягнення усіх податкових та неподаткових надходжень Державною податковою адміністраці-
єю та Державною митною службою, підпорядкованими Міністерству фінансів. Кожен підроз-
діл державної влади отримує частину податкових надходжень, стягнутих у його межах, розмір 
якої залежить від виду податку та рівня влади. Суми фіскального перерозподілу визначаються 
за формулою, яка призначена для забезпечення співставного рівня державних послуг в усій 
країні. Це враховує прогнозовані податки та інші надходження (окремі з яких не враховуються 
для цих цілей) та фактори, що визначають обсяг необхідного фінансування видатків, як-от 
кількість населення, кількість споживачів відповідних послуг та власний потенціал надходжень. 
Це забезпечує ситуацію, за якої кожен місцевий орган влади має рівні умови для виконання 
своїх зобов’язань з видатків. Формула розподілу діє з 2001 року (Постанова №1195 від 5 вересня 
2001 р.) і переглядалася у рамках Постанови №1149 від 8 грудня 2010 р. з метою включення до 
неї додаткових елементів.

3.30 У статті 97 Бюд жетного кодексу наведено перелік різних видів фіскальних транс-
фертів: дотації вирівнювання, додаткові дотації вирівнювання, субвенції на виконання держав-
них програм, субвенції для компенсації втрат доходів внаслідок надання пільг, встановлених дер-
жавою, субвенції на виконання інвестиційних проектів тощо.

3.31 Розподіл основної частини ресурсів на користь органів місцевої влади (частки від 
суми податкових надходжень і трансфертів центрального уряду) здійснюється за прозо-
рими правилами. У статті 94 Бюд жетного кодексу викладено принципи визначення відповідної 
формули, а правила стосовно трансфертів на вирівнювання викладені у Постанові №1149, схва-
леній у грудні 2010 р., яка включає, як вже зазначалося, формулу розподілу фіскальних транс-
фертів. Розподіл фіскальних трансфертів на такі, що здійснюються за правилами (тобто визна-
чаються за чіткими і прозорими критеріями), та інші наведена у таблиці нижче. Варто зауважити, 
що наведені у таблиці цифри є середніми по країні, а це означає, що фактична структура наявних 
ресурсів місцевих органів влади може варіюватись.

Таблиця 6
Розподіл міжбюд жетних трансфертів в Україні

2008 р. 2009 р. 2010 р.

Фіскальні трансферти, що здійснюються за правилами 83,3% 90,9% 92,2%

Інші фіскальні трансферти 16,7% 9,1% 7,8%

Джерело: звіти Державного казначейства України за результатами виконання Державного бюд жету.

3.32 Фіскальні трансферти, що здійснюються за правилами, складаються з частки над-
ходжень та субвенцій на спеціальні цілі. Частка надходжень, яка нараховується місцевим ор-
ганам державної влади із загальнодержавних податків (в основному податку на доходи фізичних 
осіб), складає майже половину доходів останніх, а надходження від фіскальних трансфертів на 
вирівнювання, що розраховуються за формулою, та соціальних схем (додаткових субвенцій на 
вирівнювання) складають приблизно 30% та 10% доходів місцевих органів влади, відповідно. 
Фіскальні трансферти включають субвенції на спеціальні цілі, що компенсують витрати за кон-
кретними інвестиційними проектами, і трансферти, що компенсують втрату доходів внаслідок 
рішень держави. Чітких правил щодо них не існує.

3.33 Розподіл коштів, що визначається на центральному рівні (тобто частка надход-
жень плюс фіскальні трансферти), у середньому перевищує 95% доходів місцевих ор-
ганів державної влади. За винятком єдиного податку, що сплачується малими підприємцями, 
адміністративно-територіальні органи в Україні не можуть запроваджувати власні податки або 
змінювати ставки загальнонаціональних податків. Таким чином, на доходи, що нараховуються 
за рішенням окремого місцевого органу державної влади, припадає лише дуже незначна частка 
їх загального бюд жету. Це залишає місцевим органам державної влади дуже мало прав щодо 
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визначення обсягу і способу здійснення витрат, оскільки видатки значною мірою визначаються 
необхідністю збереження існуючої ситуації щодо надавачів послуг та їх співробітників, кількість 
яких – норми і мінімальні стандарти, а розмір винагороди визначаються централізовано. Таким 
чином, система, що в основному визначається централізовано встановленими нормами і стан-
дартами, фактично запобігає ефективній економії ресурсів, які можна було б використати на 
інвестиції або покращення послуг.

3.34 З 2009 року частка «інших фіскальних трансфертів» скоротилася, а більше ніж 90% 
трансфертів у 2009-2010 роках здійснювалися за правилами. Водночас, слід зазначити, що 
збільшення частки трансфертів, здійснюваних за правилами, може бути наслідком скорочення 
капітальних видатків внаслідок фінансової та економічної кризи.

3.35 Прогноз податкових та інших бюд жетних надходжень, що нараховуються кож-
ному органу місцевої влади, здійснюється централізовано і доводиться до відома цир-
куляром Міністерства фінансів в червні для початку бюд жетного процесу. В подальшому 
ці прогнози враховуються при роботі з формулою розподілу, а отримані граничні межі бюд-
жетних видатків доводяться до місцевих органів державної влади у серпні, аби надати достат-
ньо часу для підготовки бюд жету. Трансферти, що не ґрунтуються на формулі, є предметом 
консультацій між Міністерством фінансів та кожним місцевим органом державної влади в ході 
підготовки річного бюд жету. Згідно з Бюд жетним кодексом, бюд жетні пропозиції (як цен-
трального уряду, так і місцевих органів державної влади) консолідуються у проект Закону про 
державний бюд жет і подаються до Верховної Ради України 15 вересня. Повідомлення про 
остаточний розподіл коштів надаються упродовж тижня після ухвалення Парламентом відпо-
відного Закону, що має відбуватися до 1 грудня перед початком нового фінансового року. У 
Додатках № 6 та 7 до Закону про державний бюд жет наводиться розподіл коштів між місцеви-
ми органами державної влади.

3.36 Бюд жетний процес, як правило, забезпечує своєчасну та достовірну інформацію 
для місцевих органів державної влади. Фактичний розподіл коштів стає відомим тільки після 
схвалення Державного бюд жету Парламентом, що має відбуватися до 1 грудня згідно з Бюд-
жетним кодексом 2001 року, який залишався чинним у 2010 році. Однак місцеві органи державної 
влади отримують інформацію щодо запропонованого розподілу коштів раніше, до завершення 
складання своїх бюд жетів. У 2010 році Державний бюд жет на 2011 рік було затверджено тільки 28 
грудня, у зв’язку з чим отримання інформації необхідної місцевим органам державної влади було 
затримано майже на місяць порівняно зі встановленими строками.

3.37 Надходження та видатки державних установ всіх рівнів проходять через систему 
Казначейства та відображаються у відповідності до тієї ж класифікації за Рекомендаціями 
МВФ щодо статистики державних фінансів/Класифікацією функцій органів державного управ-
ління, що забезпечує повну консолідацію всіх державних видатків за секторами.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.38 Хоча для визначення розподілу коштів Державного бюд жету на 2011 рік викорис-
товувалась нова, запроваджена у грудні 2010 року формула, з 2005 року жодних фунда-
ментальних змін у розподілі бюд жетних коштів на користь місцевих органів влади не 
відбулося. Покращення рейтингу пов’язане зі збільшенням частки трансфертів, що здійснюється 
за правилами, через падіння їх обсягів на інвестиції, що здійснюється довільно.

Події 2011 року

3.39 Основною подією у 2011 році був перегляд формули розподілу фіскальних транс-
фертів.
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PI-9. Нагляд за сукупним фіскальним ризиком, 
пов’язаним з діяльністю інших суб’єктів державного сектору

Показник PI-9 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Нагляд за сукупним 
фіскальним ризиком, 
пов’язаним з діяльністю 
інших суб’єктів держав-
ного сектору

Ступінь контролю державою державних 
установ та суб’єктів державного сектору D

D+

D

D+
Ступінь контролю державою стану бюд-
жетів місцевих органів влади A A

Оцінка 2010 року

3.40 Нагляд за державними підприємствами є слабким і фрагментарним. Згідно з п. 2 
статті 141 Господарського кодексу України (ГКУ), усі державні підприємства підпорядковують-
ся Кабінету Міністрів України (КМУ), який, в свою чергу, може делегувати свої повноваження 
та функції центральним або місцевим органам виконавчої влади. Стаття 5 Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності» визначає широке коло обов’язків КМУ з управління під-
приємствами державного сектору, включаючи розробку політики, підготовку проектів законів, 
вибір керівних органів та делегування (їм) функцій з управління, контролю і оцінки, а також 
нагляд за державними підприємствами. КМУ делегує свої функції з нагляду за державними під-
приємствами профільним міністерствам та відомствам як керівним органам (суб’єктам права 
власності) стосовно підприємств, які не мають стратегічного значення для економіки або без-
пеки держави. Міністерство фінансів не здійснює активного нагляду та не має функцій без-
посереднього нагляду. Хоча Міністерство фінансів контролює виконання фінансових планів, 
ним не оцінюються окремі державні підприємства на предмет їх виконання та не перевіряються 
фінанси державних підприємств. Міністерство фінансів не дає погодження щодо заборгова-
ності державних підприємств, якщо тільки вона не передбачає суверенні гарантії або строк 
погашення більший ніж рік. Міністерство фінансів також затверджувало зовнішні запозичення 
державних підприємств.

3.41 Нагляд за державними підприємствами складається з двох основних компонентів: 
(i) показники ефективності діяльності та (ii) перевірки КРУ, що проводяться постфак-
тум, – ці заходи здійснюються задля зміцнення функції внутрішнього аудиту у державному 
секторі. Хоча державні підприємства повинні мати власні підрозділи внутрішнього аудиту, 
фактично цю функцію виконує служба внутрішнього аудиту Уряду України (КРУ). Постанова 
Кабінету Міністрів України № 955 від 08 серпня 2001 року визначає загальну сферу діяльності 
та основні процедури з планування перевірок та ревізій КРУ. У січні 2006 року було внесено 
зміни до закону про державний аудит, якими КРУ було надано повноваження проводити фі-
нансові та господарські аудити державних підприємств. У травні 2009 року Кабінет Міністрів 
України уповноважив КРУ на здійснення нового виду діяльності – моніторингу фінансових 
операцій 42 найбільших і стратегічно важливих державних підприємств (Постанова Кабінету 
Міністрів України № 506 від 20 травня 2009 року). Ця нова роль передбачає, що аудитори КРУ 
перевірятимуть ризиковані та складні/великі фінансові операції. Дана ініціатива була націлена 
на надання допомоги в діяльності Уряду України з просування ефективніших запобіжних захо-
дів та передової практики з виявлення забороненої та незаконної діяльності. Рахункова палата 
не перевіряє державні підприємства, оскільки її роль з нагляду обмежується перевіркою вико-
ристання бюд жетних ресурсів.

3.42 Місцеві органи державної влади здійснюють свою діяльність через Казначейство 
і не можуть витрачати більше коштів, ніж передбачено їх бюд жетом. Таким чином, міс-
цеві бюд жети є частиною звичайної звітності Казначейства. Тільки муніципалітети певного 
розміру (із населенням більше 500 000 мешканців) можуть випускати боргові інструменти, але 
Бюд жетний кодекс встановлює чіткі порогові значення рівня боргу і обслуговування боргу, 
а Міністерство фінансів повинно затверджувати всі емісії боргових інструментів місцевих 
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органів влади. Річні фінансові звіти представлені консолідованими загальнодержавними і 
місцевими звітами.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.43 У період з 2005 р. до 2010 р. жодних значних змін не відбулося.

PI-10. Доступ громадськості до основної фінансової інформації

Показник PI-10 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Доступ громадськості до основної фінансової інформації B B

Оцінка 2010 року

3.44 В Україні громадськість має доступ до значного обсягу інформації з питань бюд-
жету, і країна обіймає високе (19-е з 94-х) місце в Індексі відкритості бюд жету за 2010 рік. 
Показники України також є досить високими порівняно з іншими країнами регіону, включеними 
до Індексу відкритості бюд жету.

Рисунок 4. Індекс відкритості бюд жету за 2010 рік: 
Україна та вибрані країни для порівняння

Туреччина

Словенія

Україна

Росія

Румунія

Польща

Чехія

Болгарія

Албанія

0                    10                    20                   30                   40                    50                   60                   70

Джерело: індекс відкритості бюд жету за 2010 р.

3.45 Рейтинг у рамках оцінювання ДВФЗ ґрунтується на наявності різних типів інфор-
мації, зокрема:

1. Документація стосовно річного бюд жету. Громадськість має доступ до повно-
го комплекту документації на веб-сайті Парламенту (www.rada.gov.ua), коли Закон 
про Державний бюд жет на відповідний рік подається до Парламенту Кабінетом 
Міністрів України. Зміст опублікованого документу описується у Показнику PI-6, 
кожен Додаток публікується як окремий документ для полегшення доступу до необ-
хідної інформації.
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2. Звіт про виконання бюд жету упродовж року. Щомісячні і квартальні звіти склада-
ються Казначейством протягом кількох днів після закінчення періоду і подаються до 
Міністерства фінансів, яке потім публікує ці звіти (www.minfi n.gov.ua, www.treasury.gov.
ua). Це передбачено Бюд жетним кодексом України, стаття 28 якого зобов’язує публі-
кувати квартальні та річні звіти про виконання бюд жету, а також щомісячні показники 
виконання бюд жету.

3. Звіти на кінець року. Фінансова звітність на кінець року стає доступною для громад-
ськості до 1 квітня наступного року, перед проведенням аудиту Рахунковою палатою 
України – вищим органом аудиту. (www.minfi n.gov.ua).

4. Звіти за результатами зовнішнього аудиту. Річний огляд результатів аудиту розміщу-
ється на веб-сайті Рахункової палати (http://www.ac-rada.gov.ua), а детальні результати 
аудиту подаються до Парламенту.

5. Присвоєння договорів за результатами держзакупівель. Інформація про присвоєння до-
говорів публікується у «Віснику державних закупівель» (www.tender.me.gov.ua) протягом 
7 днів після визначення переможця торгів згідно з вимогами статті 10 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» №2289-VI. Державне казначейство України пе-
ревіряє наявність публікації до реєстрації зобов’язань.

6. Ресурси, наявні для основних надавачів послуг первинної ланки. Ресурси, доступні для 
надавачів послуг, стають відомими, оскільки Державне казначейство обслуговує всіх ко-
ристувачів бюд жету через Єдиний казначейський рахунок. Інформація використовуєть-
ся для контролю видатків, але не підпадає під активний моніторинг з боку Міністерства 
фінансів та не публікується для забезпечення доступу громадськості.

3.46 Наявні чотири з шести елементів, що вимірювались у рамках оцінювання ДВФЗ 
(звіти за результатами зовнішнього аудиту не публікуються у повному обсязі, а інформація про 
ресурси, доступні для надавачів послуг, не є публічною), – відповідно присвоєно рейтинг B.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.47 Важливим зрушенням стало те, що знову публікується інформація про присудження 
договорів за результатами держзакупівель. Це стало наслідком скасування порочної норматив-
но-правової бази у сфері державних закупівель та її заміни у червні 2010 р. Законом України 
«Про здійснення державних закупівель» у новій редакції, який було визнано прийнятним як 
Європейським Союзом, так і Світовим банком. Хоча загальний рейтинг оцінювання ДВФЗ не 
змінився, Індекс відкритості бюд жету засвідчив покращення результатів України з 55 до 62 балів 
за період 2008-2010 років за цілою низкою показників. Показники Індексу відкритості бюд жету 
(щодо бюд жетних прогнозів, виконання та аудиту бюд жету) відповідають параметрам оцінюва-
ної прозорості у рамках ДВФЗ.

3.48 Хоча загальна ситуація з доступом громадськості до основної фінансової інфор-
мації між 2005 та 2010 роками не змінилась порівняно з 2005 роком і залишається до-
сить публічною, важливо зауважити, що публікацію звітів про виконання бюд жетів було 
здебільшого припинено у другій половині 2008-2009 рр. під час економічної кризи, коли 
Казначейство та Міністерство фінансів перестали розміщувати звіти про виконання бюд-
жетів на відповідному веб-сайті. Такі випадки вказують на те, що така практика не є самодос-
татньою без залучення засобів масової інформації і громадянського суспільства до процесу 
моніторингу виконання бюд жету.



ОЦІНЮВАННЯ УДФ 37

  C. Складання бюд жету відповідно до цілей політики

PI-11. Упорядкованість та участь у процесі підготовки річного бюд жету

Показник PI-11 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Упорядкованість 
та участь у про-
цесі підготовки 
річного бюд жету

(i) Наявність встановленого бюд жетного графі-
ку та його дотримання B

B

B

B+

(ii) Прозорість/ комплексність та політична 
участь в управлінні щодо підготовки бюд жету 
до подання (бюд жетний циркуляр або еквіва-
лентний документ) 

B B

(iii) Вчасне прийняття бюд жету законодавчим 
органом або установою з аналогічними повно-
важеннями (протягом останніх трьох років) 

C A

Оцінка 2010 року

3.49 Існує прозорий графік прийняття бюд жету, встановлений Бюд жетним кодексом 
України. Розпорядження видається у червні для подання пропозицій до кінця червня. Міністерства 
мають чотири тижні для подання своїх бюд жетних пропозицій з моменту видачі розпорядження. 
Загалом графік виконується. Однак в 2009 році графік не був дотриманий і майже всі кінцеві етапи, 
включаючи подання на розгляд парламентом, були виконані з суттєвим запізненням.

3.50 Обмеження у видатках повідомляються Міністерством фінансів після затвердження 
розпорядження. Кабінет Міністрів затверджує економічні прогнози, які використовуються при 
підготовці бюд жету, а також рівень сукупних витрат перед поданням до парламенту. Упродовж 
проміжку часу, що розглядається, Кабінет Міністрів не затверджував граничних меж бюд жетних 
видатків за окремими секторами економіки на етапі розпорядження, а тільки після його видання. 
Міністерство фінансів надсилає граничні обмеження профільним міністерствам та відомствам 
для підготовки бюд жетних запитів.

3.51 Як Кабінет Міністрів, так і парламент схвалюють щорічний попередній бюд жет 
перед виданням. Останній встановлює загальні напрямки політики, за якими слід розробляти 
бюд жет, а також рівень скупних видатків, прибутків та дефіциту. Хоча до бюд жетного процесу 
залучено політичних діячів, він не передбачає затвердження граничних меж бюд жетних видатків 
за окремими секторами економіки.

3.52 Зазвичай бюд жет приймається законодавчим органом до початку фінансового року. 
Втім Закон «Про Державний бюд жет України на 2010 рік» було затверджено лише у квітні 2010 року 
через президентські вибори та внутрішні політичні конфлікти в уряді. Бюд жет на 2011 рік було 
прийнято в межах встановленого графіку – 23 грудня 2010 року. Однак через прийняття нового 
Податкового та Бюд жетного кодексів внесення до парламенту було відкладено. Через це розгляд 
законодавчим органом тривав лише один місяць, а не три, як це встановлено законодавством.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.53 Упродовж періоду, що розглядається, не вносились жодні зміни до щорічного про-
цесу підготовки бюд жету. Порушення графіку підготовки та прийняття бюд жету у 2009 році з 
огляду на короткострокові політичні причини призвело до того, що завершенню всіх необхідних 
процесів, було приділено недостатньо часу, зокрема проект бюд жету було розглянуто Верховною 
Радою України лише у 2010 році. За іншими аспектами формальне дотримання графіку підготов-
ки та прийняття бюд жету було виконано відповідним чином.

Події 2011 року

3.54 Із прийняттям нового Бюд жетного кодексу у редакції 2010 року було вперше за-
проваджено граничні межі бюд жетних видатків для окремих секторів економіки у рам-
ках загального бюд жету, що повинно покращити якість діалогу між міністерствами та їх 
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участі у бюд жетному процесі. Крім того, початок бюд жетного процесу перенесено на місяць, 
аби надати більше часу для підготовки та надання відповідей Міністерством фінансів та інших 
міністерств на запити Бюд жетному комітету. Складається враження, що в 2011 році Уряд став на 
правильний шлях і забезпечить вчасне завершення бюд жетного процесу.

Програма економічних реформ Президента, як і Напрямки бюд жетної політики, передбачає удо-
сконалення бюд жетного процесу.

PI-12. Багаторічна перспектива у фіскальному плануванні, 
політиці державних видатків та бюд жетуванні

Показник PI-12 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Багаторічна перспекти-
ва у фіскальному пла-
нуванні, політиці дер-
жавних видатків та бюд-
жетуванні

Підготовка багаторічного фіскального 
прогнозу та функціональних асигнувань C

C+

C

C

Обсяг та частота аналізу економічної 
прийнятності заборгованості A A

Наявність секторальних стратегій з ба-
гаторічним кошторисом поточних та 
інвестиційних видатків

D D

Зв’язок між прогнозними кошторисами 
капіталовкладень та майбутніх витрат C D

Оцінка 2010 року

3.55 До 2010 року Уряд зазвичай надавав законодавчому органу прогноз основних мак-
роекономічних та фіскальних показників за основними категоріями видатків, доходів та 
фінансування на наступні три бюд жетні періоди (стаття 28 Бюд жетного кодексу у редакції 
2001 року), але без розподілу за міністерствами. Історично склалося так, що під час підготовки 
бюд жету на наступні роки цими видатками нехтували. Новим Бюд жетним кодексом, прийнятим 
в червні 2010 року (стаття 21), в бюд жетний процес впроваджено середньострокову перспективу. 
Крім того, що опрацьовувалося раніше, від Уряду тепер вимагається надання законодавчому ор-
гану прогнозу видатків на роки t+1 та t+2 за кожною бюд жетною програмою, яка передбачає ви-
конання упродовж кількох років (найчастіше це програми інвестування). Програми з виконання 
адміністративних функцій міністерств не можуть бути багаторічними.

3.56 Аналіз економічної прийнятності заборгованості проводиться Національним бан-
ком України один раз на рік. Також у рамках підготовки щорічного бюд жету кожного року 
Міністерство фінансів готує звіт про кошторис обслуговування заборгованості та графік платежів 
на наступні три роки.

3.57 Законодавчо зафіксованих вимог до багаторічних секторальних стратегій немає. У 
деяких секторах економіки (наприклад, транспортна галузь) наявні багаторічні стратегії, але вони 
стосуються виключно капітальних видатків та не враховують поточні витрати. Паралельно з цим 
існує система державних цільових програм, які не стосуються якогось окремого сектору та, незва-
жаючи на наявність відповідних кошторисів, дуже слабко пов’язані з бюд жетним процесом.

3.58 Практика бюд жетування капітальних видатків є слабкою. Якщо галузеві міністерства все 
ж виокремлюють проекти/програми капітальних видатків у рамках граничних обмежень їх річного 
бюд жету відповідно до наявних фінансових ресурсів, їм не вистачає багатьох елементів нормальної 
системи бюд жетування. Відбір та оцінка проектів є слабкими та незадовільними, оскільки вони не 
ґрунтуються на ретельному економічному аналізі, а експлуатаційні витрати у більшості випадків 
взагалі не беруться до уваги в процесі прийняття рішень. Як вже зазначалося в Огляді державних 
фінансів – II, впровадження проектів, що передбачають капітальні видатки, також є слабким. Тим 
не менш, деякі ключові програми все ж мають кошторис як поточних, так і капітальних витрат, які 
є пов’язаними між собою. Головним прикладом є Євро-2012, який є єдиною найбільшою програ-
мою із здійснення капіталовкладень коштом бюд жету. Також існують запити бюд жетних програм 
та «паспорти», що містять витрати як за напрямком діяльністі, так і відповідно до економічної кла-
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сифікації. Незважаючи на те що ставлення до них є здебільшого формальним, а відповідні зв’язки 
характеризуються слабкістю, протягом останніх 5 років відбулося покращення якості розрахунків.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.59 Впровадження багаторічного підходу було розпочато у 2008 р. із введенням прогно-
зування на три роки, що йдуть за роком щорічного бюд жету. Однак ці ініціативи є далекими 
від прийнятного Середньострокового прогнозу витрат: бюд жети попередніх років не мали сут-
тєвого впливу на планування та прийняття рішень, а зв’язок між початковими розрахунками на 
другий рік та бюд жетом на наступний рік є незначним.

3.60 Деякі основні програми, що передбачають капітальні видатки, відтепер пов’язані з 
поточними витратами майбутніх періодів бюд жету.

Події 2011 року

3.61 Новим Бюд жетним кодексом запроваджено багаторічний підхід до бюд жетного 
процесу, який вступить в силу упродовж 2011 та 2012 року, оскільки наразі все ще незро-
зуміло якими будуть обов’язкові граничні обмеження та розрахунки, а також інші деталі, як-от 
процедура впровадження граничних меж бюд жетних видатків. Формування бюд жету на серед-
ньостроковий період, аби мати сенс, повинно відображати річні бюд жети на постійній змінній 
основі, брати до уваги багаторічні обмеження обсягів видатків, враховуючи базові розрахунки 
прогнозних показників, а також включати як капітальні, так і поточні видатки. Ці питання наразі 
ускладнюють впровадження Середньострокового прогнозу витрат, а також є тим, чому Уряд по-
винен приділити увагу у процесі впровадження, зокрема це стосується:

 ■ Встановлення прозорого зв’язку між стратегічним плануванням та підготовкою бюд-
жету вимагатиме як внесення змін до Закону України «Про державне планування та 
стратегічне прогнозування», так і відповідного впровадження та контролю за дотриман-
ням нового Бюд жетного кодексу;

 ■ Посилення процедур планування капіталовкладень коштом бюд жету для більш ретель-
ного та системного оцінювання та відбору проектів. Разом зі збільшенням передбачу-
ваності фінансування це повинно підвищити рівень виконання проектів та забезпечити 
ефективність використання та користь від державних інвестицій;

 ■ Пояснення та обґрунтування змін розрахованих граничних меж бюд жетних видатків 
міністерств для років t+1 та t+2.

3.62 Наявні поточні плани з покращення планування капітальних видатків через впро-
вадження удосконаленої методології відбору та оцінювання інвестиційних проектів. 
Вже прийнято нормативно-правові акти, які встановлюють процедури оцінки проектів на заса-
дах публічно-приватного партнерства (ДПП) та проектів, які потребують державної підтримки. 
Впровадження багаторічних граничних меж бюд жетних видатків також збільшило б передба-
чуваність фінансування капіталовкладень. До того ж, Уряд розробляє нормативно-правові акти 
щодо управління державними капіталовкладеннями, які спрямовані на удосконалення процесів та 
зв’язків між програмами державних капіталовкладень та бюд жетним циклом.

3.63 Кабінетом Міністрів України схвалено підготовлений за технічної підтримки МВФ 
новий проект закону України «Про державний борг та державні гарантії», який має уза-
гальнити всі існуючі закони та нормативні акти.

3.64 Стратегія управління державним боргом у середньостроковій перспективі, яка охо-
плює період з 2011 по 2013 рр., була затверджена Постановою Кабінету Міністрів №170. 
Ця постанова має на меті зменшення співвідношення боргу до ВВП з 32% від ВВП в 2011 році до 
28% в 2013. Починаючи з лютого 2011 року, Департамент заборгованості подає міністрові що-
місячні звіти з прогнозними показниками та даними щодо заборгованості до 2025 року.
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  D. Передбачуваність та контроль у процесі виконання бюд жету

PI-13. Прозорість зобов’язань та обов’язків платників податків

Показник PI-13 Параметри оцінювання 
Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Сукупна
Податкова Митниця Сукупна

Прозорість 
зобов’язань та 
обов’язків плат-
ників податків

Зрозумілість та повнота по-
даткових зобов’язань C C

C+

C C

Доступ платників податків 
до інформації про податкові 
зобов’язання та адміністра-
тивні процедури

B C C

Наявність та функціонування 
механізму оскарження рі-
шень податкових органів

C C C

Оцінка 2010 року

3.65 Оцінювання ґрунтується на окремому аналізі процесів, пов’язаних з оподаткуван-
ням та митною справою, за трьома параметрами показника, які згодом усереднюються та 
дають кінцеве значення на рівні С+. При порівнянні значень слід зазначити, що рейтинг 2005 
року не охоплює митне адміністрування. Розрахунки частки податкового та митного адміністру-
вання у загальній оцінці виконані на основі часток доходів Державного бюд жету, які були майже 
однаковими за даними Державної податкової адміністрації та Державної митної служби через те, 
що митниця збирає ПДВ в міжнародній торгівлі товарами.

Оподаткування

3.66 Новий Податковий кодекс було прийнято в 2010 році на зміну численних норматив-
но-правових актів у сфері оподаткування задля створення підґрунтя для комплексного та 
послідовного податкового законодавства. Податковий кодекс забезпечує прозоре законодавче 
підґрунтя для управління більшістю податків, хоча деякі частини Податкового кодексу (а саме ті, 
що стосуються оподаткування майна та малого бізнесу) розроблялися в 2011 році. Податковий 
кодекс набув чинності 1 січня 2011 року, і наразі відбувається його впровадження. Із прийняттям 
цього складного податкового законодавчого акту значною мірою було звужено довільне викорис-
танням повноважень ДПА, а також зменшено кількість підзаконних актів та внутрішніх інструкцій 
з питань адміністрування податків. На жаль, Податковий кодекс все ж передбачає деякі податкові 
пільги для секторів економіки, які можуть спотворювати та підривати базу оподаткування. Зокрема, 
такі пільги надано виробникам м’ясної та молочної продукції; космічній галузі; літакобудуванню; 
видавничій справі; виробництву біологічного палива; видобуванню природного газу тощо. Усі 
пільги носять «тимчасовий» характер, але, тим не менш, деякі з них діють до 2020 року.

Податковий кодекс спрощує доступ до податкового законодавства та зменшує витрати платників 
податків на виконання своїх податкових зобов’язань, а саме:

a) чітко визначаються часові межі аудитів, оскаржень та інших процесів;

b) запроваджуються схеми автоматичного відшкодування для платників ПДВ з низьким 
ризиком – це вже здійснюється зараз і поступово масштаби застосування цього ре-
жиму зростають; незважаючи на це, застосування цього режиму все ще залежить від 
підтвердження попередньої оплати та результатів аудиту, а крім того, період часу для 
відшкодування залишається задовгим (як мінімум 28 днів), залишається проблемним 
відшкодування заборгованості за ПДВ;
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c) довільне застосування повноважень ДПА були обмежені через запровадження більш 
чітко визначених та обґрунтованих прав як для платників податків, так і для податкових 
органів (статті 16, 17, 20 та 21);

d) заплановані перевірки носять обмежений характер та ґрунтуються на критеріях ризику 
(стаття 77); критерії проведення позапланових перевірок також були чітко звужені задля 
обмеження зловживань ними.

Водночас ці удосконалення не призвели до загального поліпшення значення показника, оскільки 
положення Податкового кодексу набули чинності з 1 січня 2011 року.

3.67 Податковий облік ґрунтується на бюд жетній класифікації, затвердженій 
Міністерством фінансів. Уніфіковані рахунки платників податків ще не впроваджено, та 
вони мають з’явитися із завершенням Державної програми модернізації податкової служби 
України. Платники податків мають доступ до нормативно-правових актів та інструкцій че-
рез веб-сайт та отримують безкоштовне програмне забезпечення для подання податкових 
декларацій в електронному вигляді. За даними Державної податкової адміністрації кількість 
платників податків, які надають податкові декларації за допомогою електронної пошти, 
збільшилася з 38 500 осіб в 2008 році до 95 200 осіб у 2010 році. Крім того, інформація про 
компанії, що знаходяться під особливим контролем/увагою податкових установ доступна на 
офіційному веб-сайті, і це допомагає зменшити ризики відносин з ненадійними партнерами. 
Державна податкова адміністрація також регулярно проводить семінари та наради задля за-
безпечення платників податків інформацією про зміни в законодавстві, зокрема щодо змін, 
запроваджених для окремих секторів економіки. В 2007 році було засновано інформацій-
но-довідкову службу, діяльність якої ґрунтується на уніфікованій інформаційній базі. Цією 
службою було надано 1 153 000 консультацій в 2010 році порівняно з 798 400 довідками у 
2006 році. Функціонує механізм оскарження рішень податкових органів, який до 2010 року 
мав 3-ланкову структуру (розглядається у параграфі 3.75).

Митна справа

3.68 Нині діючий Митний кодекс, що набув чинності в 2004 році, є у багатьох аспек-
тах недосконалим, а особливим недоліком є те, що його положення не узгоджуються із 
зобов’язаннями України перед СОТ. У відповідь на цю проблему в Держаній митній служ-
бі України (ДМСУ), Міністерстві фінансів та апараті віце-прем’єр-міністра були започатковані 
окремі ініціативи з розробки оновленого кодексу. Норми провадження більшості митних опе-
рацій розроблені у численних підзаконних актах. Оцінка імпортних товарів, що здійснюється 
ДМСУ, часто ігнорує вимоги Угоди СОТ про оцінку митної вартості, а натомість ґрунтується 
на різноманітних неопублікованих та змінюваних додаткових переліках мінімальної ціни, а не 
на сплаченій вартості за товари – вартості, зазначеній у рахунку-фактурі. ДМСУ понад міру ви-
магає додаткові документи для підтвердження заявленої сплаченої вартості, іноді такі, що мають 
виключно комерційне призначення або є недоступними для імпортера. Іноді ДМСУ довіль-
но призначає тарифи, керуючись найвищою можливою ставкою мита для відповідних партій 
імпортованого товару. Такі механізми контролю головним чином відбуваються з боку Уряду 
щодо збільшення додаткових надходжень, хоча ДМСУ також заявляє про загальну тенденцію 
уникнення від сплати мита та розгортання шахрайства імпортерів. При цьому методи оціню-
вання є непрозорими, а їх оскарження є складним для імпортерів; натомість існує забагато про-
стору для маневру з подальшим довільним прийняттям рішень щодо рівнів вартості та розміру 
ставки, які зрештою слід встановити.

3.69 З усіма нормативно-правовими актами з питань митної справи можна ознайомити-
ся на веб-сайті Верховної Ради, але тільки українською мовою. Інформацію щодо норматив-
но-правового регулювання митної справи та митних процедур можна знайти на веб-сайті ДМСУ 
українською та російською мовами. Митні брокери та агенти наразі є найкращим джерелом ін-
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формації про митні зобов’язання, нормативно-правове регулювання та процедури для імпорте-
рів та експортерів. Асоціація митних брокерів України, представники якої періодично проходять 
навчання, що проводиться посадовими особами ДМСУ для оновлення знань щодо процедури, 
організовує безкоштовні тренінги для більш ніж 100 своїх членів та, за плату, для інших броке-
рів, агентів, імпортерів та експортерів. Існує два види програмного забезпечення (обидва з них 
затверджені ДМСУ), які використовують агенти/брокери для здійснення митного оформлення. 
Це програмне забезпечення регулярно оновлюється ДМСУ для відображення важливих змін у 
митних зобов’язаннях, вимогах до документації тощо. Однак отримати інформацію від брокерів 
зазвичай можна тільки після прийняття рішення про імпорт/експорт та узгодження контракту; її 
не можна безкоштовно отримати заздалегідь як підґрунтя власне для прийняття рішення. ДМСУ 
не оприлюднює використовуваних нею методів визначення митної вартості, хоча різні методи 
можна знайти в окремих нормативних документах.

3.70 Імпортери та експортери, які не погоджуються з рішенням митниці, можуть звер-
нутися до ДМСУ або суду для його перегляду. Що стосується рішень щодо оподаткування, 
вони мають зробити це упродовж 10 днів з моменту отримання такого рішення. Згідно з законо-
давством, ДМСУ зобов’язана надавати відповідь на звернення упродовж 30 днів, хоча внутрішні 
інструкції відводять на це 15 днів. У складних випадках період надання відповіді може збільши-
тись до 60 днів, якщо початкову відповідь надано упродовж законного тридцятиденного строку. 
Ці процедури опубліковані та є прозорими. Що стосується суперечок щодо митної вартості для 
видів діяльності, в яких імпорт не забезпечується фінансовими гарантіями, вилучення спірної 
партії товару митними органами упродовж процесу розгляду заяви вимагає попередньої сплати 
всього обсягу мита, визначеного ДМСУ, і подальша заява про відшкодування має бути задоволе-
на. Альтернативою для таких товарів є зберігання на складі митниці упродовж усього процесу 
розгляду заяви, фактично без сплати мита, але зазвичай з оплатою зберігання. Трейдери, що ма-
ють змогу так вчинити, найчастіше віддають перевагу вирішенню суперечки в судовому порядку. 
Така практика також відображає тенденцію, відповідно до якої у переважній більшості випадків 
ДМСУ погоджується з рішенням суду першої інстанції, а також те, що багато рішень приймають-
ся довільно – на основі суперечливих критеріїв.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.71 Певного поступу було досягнуто за другим параметром показника, пов’язаного з 
оподаткуванням. Покращено доступ платників податків до інформації завдяки організації ДПС 
централізованої інформаційно-довідкової служби та поширенню електронного обміну файлами. 
Крім того, поступове впровадження в системі стягнення податків перевірок на основі ризиків та 
електронна реєстрація рахунків-фактур з ПДВ є позитивними кроками, що можуть зменшити ви-
трати на дотримання нормативно-правових вимог у довгостроковому періоді.

Події 2011 року

3.72 Функціонує механізм оскарження невірно нарахованих податків, який було удоско-
налено з прийняттям Податкового кодексу. Показник кількості скарг зменшився з 3 до 2, а час 
на подання скарги є чітко визначеним і обмежується загалом 140 днями для всіх ланок порівняно 
з 210 днями у 2005 році. Цим виключено попередню ситуацію конфлікту інтересів, коли оскар-
ження на першій ланці розглядалося тим самим органом податкової інспекції, що стягнув податок 
або пеню. Відповідно до нових положень, скарга має подаватися до (регіонального) органу вищо-
го рівня, що, відповідно, усуває конфлікт інтересів. Час для подання скарги зменшено з 210 днів 
до 150 днів, а податкові зобов’язання набувають чинності після завершення процесу оскарження. 
Частини Податкового кодексу, що стосуються спрощеного оподаткування та податку на нерухо-
мість, були прийняті у листопаді 2011 року.
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3.73 Проект нового Митного кодексу подано на розгляд до Верховної Ради 12 травня 2011 
року. Новий Митний кодекс є більш комплексним, ніж чинний, та включає положення, які (a) ві-
дображають принципи Оновленої Кіотської конвенції5, до якої приєдналася Україна, (b) узгоджу-
ють його з Модернізованим митним кодексом ЄС, а також (c) впроваджують концепцію електро-
нного митного процесингу (електронної обробки митних процедур). У розробку загального про-
екту Митного кодексу зробили внесок представники української підприємницької спільноти за 
участі Асоціації митних брокерів України. Через спроби охопити усі без винятку аспекти митних 
зобов’язань проект нового Митного кодексу розрісся до більш ніж 700 сторінок, і це забагато для 
документу первинного правого регулювання митної справи6. Його обсяг та складність, незважа-
ючи на зміст, найімовірніше стануть на заваді, а не спростять отримання інформації та розуміння 
імпортерами, експортерами та їх представниками.

PI-14. Ефективність заходів для реєстрації платників податків 
та нарахування податків

Показник PI-14 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Ефективність заходів 
для реєстрації плат-
ників податків та на-
рахування податків

Механізми контролю в системі реєстрації 
платників податків C

C

C

C

 Ефективність штрафних санкцій, засто-
совуваних у разі невиконання вимог, що 
висуваються до реєстрації та заповнення 
податкових декларацій

C C

Планування та моніторинг програм подат-
кового аудиту та перевірок на шахрайство C C

Оцінка 2010 року

Податкова служба

3.74 Існує уніфікований реєстр всіх видів підприємницької діяльності за всіма податка-
ми. Реєстрація платників ПДВ набула чинності у 1997 році, а з 2005 року є обов’язковою для видів 
підприємницької діяльності з обсягом продажів понад 300 000 гривень на рік. Добровільна реє-
страція раніше не була упорядкована. Тим не менш, Податковим кодексом сформульовано прави-
ла добровільної реєстрації задля уникнення порушень у системі відшкодування – через фальсифі-
кації податкових декларацій компаніями-одноденками. Тільки підприємці, які мають щонайменш 
50% розрахунків із зареєстрованими платниками ПДВ, можуть добровільно зареєструватися як 
платники ПДВ. Крім того, на відміну від попередньої практики, ДПА відтепер має повноважен-
ня анулювати реєстрацію фірм, що не ведуть діяльності понад 12 місяців. Незважаючи на нові 
положення, ще зарано оцінювати, чи відбулися значні покращення щодо контролю реєстрації 
платників податків та чи зменшилася кількість фальсифікацій з боку фіктивних фірм. Більше 
того, роль визначення незареєстрованих або тіньових фірм все ще в значній мірі належить по-
датковій міліції і не є звичайною функцією податкової адміністрації. Існуючі штрафи за пору-
шення, однак, не надто ефективні через велику кількість нормативно-правових особливостей, які 
заохочують до оскарження, відсунення термінів сплати та судового розгляду відповідних справ. 
Новий Податковий кодекс вносить зміни до системи, але наслідки його застосування все ще за-
лишаються на майбутнє.

3.75 Перевірки з урахуванням рівня ризику застосовуються з 2009 року, а відтепер всі 
планові перевірки також ґрунтуються на цих критеріях. Фактори ризику визначаються на 
основі макропоказників, відомостей про стан ринку та інформації третіх осіб. Тим не менш, у 
2010 році майже дві третини всіх перевірок були позаплановими, що підриває практичну користь 

5 Міжнародна конвенція зі спрощення та гармонізації митних процедур.

6 Наприклад, чинний Митний кодекс ЄС складає всього 88 сторінок.
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застосування перевірок з урахуванням критерію ризику. Розслідування ухилення від сплати по-
датків проводиться податковою міліцією, на основі зібраних відомостей та інформації третіх осіб.

3.76 Хоча було здійснено багато ініціативних заходів для удосконалення системи, клю-
чем до успіху є їх практична реалізація. Так, станом на 2010 р., адміністративний тягар зі спла-
ти податків за міжнародними стандартами є високим.

Таблиця 7
Адміністративний тягар зі сплати податків

Платежі 
(# на рік)

Час 
(год. на рік)

Сумарна ставка оподаткування 
(% прибутку)

Україна 135 657 55.5

ЄЦА 42 314 41.2

Країни з рівнем доходів, нижчим за середній 35 359 40.3

Середнє значення по світу 30 282 47.8

Джерело: дослідження «Легкість ведення бізнесу» за 2010 р.

Митна служба

3.77 Українські імпортери та експортери реєструються ДМСУ у найближчому до їх міс-
ця розташування підрозділі. В процесі реєстрації імпортери/експортери мають відвідати під-
розділ митної служби та надати низку документів та відомостей, у тому числі номер свідоцтва про 
реєстрацію платника податків, який є основним свідченням їх офіційного існування. Усі ці дані 
вносяться до електронної бази та передаються до основної бази даних в Києві, яка автоматично 
видає окремий унікальний номер реєстрації на митниці. Дані митниці про всіх зареєстрованих 
імпортерів та експортерів можна отримати як за номером свідоцтва платника податків, так і за 
номером реєстрації на митниці.

3.78 Негнучкі процедури обмежують можливості консолідації (групування) партій ім-
портних товарів, що негативно впливає на розвиток торгівлі. Через те, що імпортери та 
їх митні брокери/агенти приписані до певної митниці, вони повинні подавати окрему заяву до 
митного органу для проведення митних процедур в іншому місці. Акредитацію в іншому тери-
торіальному підрозділі зазвичай можна пройти за 10 днів. Процес реєстрації ефективно допо-
внюється законодавчою вимогою до імпортерів заявляти про намір імпортувати вказаний товар 
за допомогою попередньої загальної декларації. Остання вводиться до бази даних ДМСУ та може 
слугувати основою для відстеження та оцінки вартості можливого імпорту.

3.79 По суті, неможливо працювати у якості імпортера/експортера без первинної реє-
страції на митниці. Відповідно, питання про штрафи за відсутність реєстрації не постає. Митні 
декларації, які містять навмисні чи інші помилки, відкладаються для виправлень та консультацій 
або, навпаки, призводять до вжиття заходів примусового характеру, до яких відносяться (а) ви-
моги зі сплати будь-яких не задекларованих зборів та ПДВ на імпорт та (b) штрафи у грошовій 
формі на суму від 25% до 100% цієї додаткової суми, в залежності від тяжкості порушення. Оплату 
необхідно внести протягом 10 днів з моменту отримання імпортером/експортером вимоги, за ви-
нятком випадку подання оскарження.

3.80 Тарифікація штрафів встановлена на досить високому рівні дії у якості стримую-
чого фактору. Однак часто підозра, на якій ґрунтується оцінка податкових зобов’язань, зменшує 
ефект від застосування санкцій через той факт, що вони обраховуються як відсоток від суми оцін-
ки. Значним є ризик того, що, знаючи про можливі суперечності з посадовими особами митниці, 
імпортер задекларує якомога нижчу вартість задля можливості проведення переговорів при по-
дальшому процесі оцінки.
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3.81 Більшість механізмів фіскального контролю у митній справі використовується з 
імпортованими партіями, тоді як товар все ще перебуває під митним контролем на кор-
доні чи на території країни. Основною метою цих механізмів контролю є оцінка задекларо-
ваної вартості товарів, а також приділення уваги тарифній класифікації. В обох випадках по-
літика у сфері такого контролю відчуває тиск Уряду на ДМСУ щодо збору додаткових митних 
платежів для виконання короткострокових планів надходжень. Через це ДМСУ значною мірою 
ігнорує вимоги Угоди СОТ про оцінку митної вартості7, за якою в більшості випадків потрібно 
приймати за базу оподаткування для розрахунків митних платежів сплачену вартість (зазна-
чену у рахунку-фактурі вартість) товарів, що імпортуються; замість цього вона оцінює вартість 
відповідно до закритих переліків цін, середньої вартості та відомостей про попередні операції 
імпорту із застосуванням всіляких методів в різних установах митниці. Без сумніву, оцінка вар-
тості ДМСУ є вищою, ніж задекларована імпортером. Аналогічним чином все частіше ДМСУ 
змінює класифікацію товарів, що імпортуються, для встановлення більш високих тарифних 
ставок порівняно з тими, що задекларовані. Такі організації, як Асоціація митних брокерів та 
Європейська бізнес асоціація, повідомляють, що імпортери почуваються некомфортно за такої 
політики у сфері контролю.

3.82 ДМСУ у більшості випадків проводить контроль імпортних операцій після про-
ведення митних процедур, в середньому на рівні 1 000-1 200 індивідуальних перевірок 
на рік. Такі перевірки, що проводяться за місцем знаходження імпортера, поєднують у собі 
механізми планового та позапланового контролю, які організовується незалежно від переві-
рок Державної податкової служби. Додаткові надходження після перевірок у 2010 році склали 
184 мільйони гривень. Партії імпортованих товарів для перевірки у рамках митних процедур 
відбираються на основі аналізу бази даних митниці, націленому, головним чином, на визначен-
ня товарів з надлишковим прибутком через помилки в визначенні вартості та класифікації, а не 
з урахуванням оцінки ризиків.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.83 З точки зору розвитку управління оподаткуванням є прогрес у податкових пере-
вірках у тому, що стосується впровадження системи вибору з урахуванням критеріїв ризику для 
планових перевірок на місцях. Частка перевірених компаній загалом значно суттєво знижується 
(з 24% до 16%), однак залишається значно вищою за міжнародні стандарти.

3.84 Різниця між 2010 та 2005 роками зумовлена включенням розділу щодо митної служ-
би, якого не було в оцінці 2005 року (звіт 2006 року).

Події 2011 року

3.85 Набуття чинності Податковим кодексом з 1 січня 2011 р. здійснило деякі покращен-
ня щодо положень про штрафні санкції. Це, зокрема, стосується нового підходу до штрафів, 
які у багатьох випадках (як-от неподання, подання із запізненням, несплата, сплата із запізнен-
ням, подання звітності про неповний обсяг доходів/продажів тощо) відтепер будуть зростати 
із кожним подальшим випадком правопорушення (перше порушення, друге порушення тощо). 
Положення є нововведенням і санкції будуть застосовуватись на практиці після появи нових ви-
падків порушень.

7 Стаття VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 р.
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PI-15. Ефективність збору податків

Показник PI-15 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Ефективність збору 
податків

Коефіцієнт збору прострочених податкових 
платежів (відсоток заборгованості за подат-
ками станом на початок фінансового року, 
стягненої протягом фінансового року (се-
реднє за останні два фінансові роки)

B

B+

D

D+
Ефективність перерахування податковим 
органом зібраних податків на рахунок 
Казначейства

A A

Періодичність повного погодження скла-
деної звітності з нарахованими податками, 
отриманими податками, заборгованості з 
податкових платежів та податків, отриманих 
Казначейством

B D

Оцінка 2010 року

3.86 Показник стягнення валової заборгованості зі сплати податків дорівнював 83% у 
2009 році та 73% у 2010 році, що відповідає середньому показнику на рівні 78%. Загальний 
обсяг заборгованості зі сплати податків, як частка надходжень від податків, залишалася в серед-
ньому на рівні 5,5% упродовж цього ж періоду. Це означає дуже суттєве покращення порівняно з 
2006 р., коли аналогічний показник сягав 18%, що відповідає 73% зібраних податків у 2010 році.

3.87 Усі податки та митні збори сплачуються на рахунок відповідного підрозділу 
у Державному казначействі, а отже переведення грошей відбувається невідкладно. 
Інформація про платежі згодом подається Казначейством до Державної податкової служби.

3.88 ДПС звіряє дані про надходження з Державним казначейством України відповід-
но до Наказу Міністерства фінансів №317 від 28 березня 2006 року. Звірка відбувається першого 
числа місяця, наступного за звітним. Казначейство обліковує доходи за методом касових залишків 
і тому не включає нарахування податків, які швидко (протягом 10 днів) обробляються системою 
обліку ДПС. Наказом ДПА №276 від 18 липня 2005 року вводиться в дію Інструкція з обліку на-
рахування податків та податкових платежів Державною податковою службою. Інструкцією вста-
новлюються бланки форм та процедури звірки. Відповідно до цієї інструкції звірка має повністю 
завершитись протягом 10 днів після отримання від Казначейства реєстру платежів. Таке узгоджен-
ня відбувається на регіональному рівні, а потім консолідується у центрі. Щомісяця, не пізніше 4 
дня наступного місяця, ДПС проводить повну звірку податків за кодами бюд жетної класифікації 
на основі даних з рахунків платників податків (кожний платник податків має окремий рахунок для 
кожного податку, оскільки уніфікований рахунок відсутній). Ця процедура виконується відповід-
но до спільного Наказу ДПС та Казначейства № 436/6724 від 20 травня 2005 року, з подальшими 
змінами та доповненнями.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.89 Найбільш значні удосконалення відповідних систем, порівняно з попереднім звітом 
за результатами оцінювання ДВФЗ, стосуються покращення обміну інформацією між 
Державною митною службою, Державною податковою службою та Державною казна-
чейською службою.

3.90 Покращення рівнів стягнення податків частково може завдячувати агресивно-
му стягненню податкової заборгованості у 2009 році у відповідь на фінансову кризу та 
реструктуризацію заборгованості державних підприємств (наприклад, НАК «Нафтогаз 
України»). З 2009 року рівень стягнення знизився, але все ще залишається високим порівняно з 
попереднім періодом оцінювання.
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Події 2011 року

3.91 Заборгованість зі сплати податків компаній енергетичної галузі, передусім, НАК 
«Нафтогаз України», може бути реструктуризована відповідно до законодавства, і, за да-
ними річних звітів Рахункової палати, така реструктуризація дійсно відбувається. Тим не 
менш, прийнятий Верховною Радою України закон №3220 списує всю податкову заборгованість 
НАК «Нафтогаз України» станом на 1 січня 2011 року. Це могло б обґрунтувати зниження рей-
тингу до рівня С або нижче за першим підпараметром, якби оцінювання базувалося на подіях 
2011 року. Оскільки зміни другого та третього параметру показника не очікуються, податкова за-
боргованість має залишатися під контролем, а її реструктуризація (що проводиться відповідно до 
Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу») має бути мінімальною.

PI-16. Передбачуваність наявності коштів для виконання зобов’язань 
з покриття видатків

Показник PI-16 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Передбачуваність 
наявності коштів 
для виконання 
зобов’язань з покрит-
тя видатків

Ступінь прогнозування та моніторингу 
грошових потоків A

C+

D

D+

Достовірність і часовий горизонт інформа-
ції про ліміти, що обмежують зобов’язання 
за видатками, яка періодично подається 
МДВ протягом року

A A

Періодичність та прозорість коригувань 
бюд жетних асигнувань, рішення за якими 
приймаються на рівні, вищому за МДВ

C D

Оцінка 2010 року

3.92 Після прийняття Державного бюд жету Міністерство фінансів затверджує помісяч-
ний розподіл бюд жетних коштів на основі заявок профільних міністерств. Відповідно до 
прогнозу надходжень, розподілу бюд жетних коштів та даних Казначейства щодо попередніх пе-
ріодів Міністерство фінансів оцінює помісячні ліміти асигнувань та кредитів із загального фонду 
бюд жету для головних розпорядників. На цій основі головні розпорядники готують помісячні 
розписи за програмами та економічною класифікацією, які надають Міністерству фінансів.

3.93 Казначейство щомісячно оновлює річний прогноз, ґрунтуючись на даних про фак-
тичні потоки грошових коштів. Казначейство подає до Міністерства фінансів прогнози, в яких 
надається оцінка прогнозного стану ЄКР, аби Департамент боргової та міжнародної фінансової 
політики Міністерства фінансів міг завчасно планувати емісії боргових інструментів на внутріш-
ньому ринку. Казначейство здійснює активне управління потоком грошових коштів, встановлю-
ючи дати здійснення регулярних витрат, наприклад, заробітної плати, відповідно до очікуваного 
потоку надходжень.

3.94 Міністерства, департаменти і відомства (МДВ) знають свій річний бюд жет, а про-
тягом одного місяця після затвердження бюд жету Міністерство фінансів надає їм річний 
розподіл за місяцями, відповідно до програм та за економічною класифікацією, на осно-
ві методу касових залишків. Казначейство контролює видатки за планом та розподілом. 
Повний щомісячний звіт про витрати виконується для захищених статей державного бюд жету, а 
щотижневий звіт про витрати виконується для незахищених статей видатків. Звіт про витрати ко-
штів ґрунтується на розподілі, а також на зобов’язаннях, які реєструються в системі Казначейства 
одразу ж після їх виникнення у бюд жетній установі. Модуль зобов’язань в системі Казначейства 
гарантує, що всі зобов’язання прийнято відповідно до бюд жетного розподілу асигнувань. МДВ 
можуть розпоряджатися коштами в межах своїх річних бюд жетних асигнувань.

3.95 Дотримання бюд жетного розподілу асигнувань відповідно до бюд жетної класифі-
кації ефективно контролюється за допомогою автоматизованої системи Казначейства. 



УКРАЇНА: Звіт з ефективності управління державними фінансами48

Міністерства можуть перерозподіляти кошти між програмами та за періодами часу в межах загаль-
них граничних меж витрат бюд жетних коштів, але такі зміни вимагають погодження Міністерства 
фінансів. Перерозподіл між міністерствами та збільшення бюд жету понад затверджений бюд-
жетний розподіл вимагає ухвалення Верховною Радою. Такі обставини розглядаються у кожному 
випадку окремо та в основному пов’язані з пріоритетними програмами (наприклад, з Євро-2012). 
У середньому в 2009 та 2010 роках до державного бюд жету вносились зміни 14 разів.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.96 Суттєві покращення у рейтингу за першим параметром частково є результатом но-
вої інформації про систему до 2006 року, а частково пов’язані з більш деталізованим про-
гнозуванням потоку грошових коштів, запровадженим, починаючи з 2009 року. Оскільки 
Казначейство не отримує автоматично інформації з планів закупівель бюд жетних установ і не має 
централізованої системи виплати заробітної плати, воно бере на себе прогнозування потоку гро-
шових коштів, ґрунтуючись на розподілі витрат Міністерства фінансів та прогнозах, які надають-
ся Державною податковою службою, Державною митною службою, позабюд жетними фонда-
ми та Національним банком України (щодо заборгованості та відсотків). Відомості Казначейства 
попередніх періодів також є надійним інструментом передбачення тенденцій потоку грошових 
коштів на майбутнє. З останньою оцінкою Казначейства впроваджено повний щомісячний роз-
поділ захищених статей бюд жету (заробітна платня тощо), які складають майже 80% видатків. 
Для інших статей введено в дію щотижневий розподіл.

3.97 Ключовою подією, що відтепер допомагає покращити передбачуваність фінансу-
вання та вже удосконалила управління потоками грошових коштів, стало запровадження 
системи контролю витрат як частини системи Казначейства. Це додало дисципліни і допо-
могло гарантувати, що бюд жетні установи не вдаються до витрат, перевищуючих їх бюд жет, бо 
це потенційно може спричинити заборгованість. Система контролю зобов’язань також забезпе-
чує більш надійну базу для прогнозування потоку грошових коштів.

PI-17. Облік та управління касовими залишками, боргом та гарантіями

Показник PI-17 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Облік та управління 
касовими залишками, 
боргом та гарантіями

Якість обліку даних про борг та звітності A

B+

A

B

Ступінь консолідації касових залишків 
Уряду B B

Системи укладення угод про позики та 
видачі гарантій B C

Оцінка 2010 року

3.98 Якість обліку даних про кошти та заборгованість є непоганою. Україна є постійним 
членом системи ССРД МВФ і має відповідати критерію постійного відображення ключових фіс-
кальних даних. Департамент боргової та міжнародної фінансової політики є невід’ємним підроз-
ділом Міністерства фінансів України та зберігає дані щодо обліку за усім державним боргом та 
державними гарантіями. Застосування Єдиного казначейського рахунку та автоматизованої систе-
ми Казначейства забезпечує наявність консолідованої щоденної звітності про касові залишки.

3.99 Державне казначейство України має у своєму розпорядженні модуль, який облі-
ковує усі транзакції, пов’язані із заборгованістю. Дані за запозиченнями на внутрішньому 
ринку вводяться на основі інформації Національного банку про проведені розміщення цінних 
паперів, дані щодо запозичень на зовнішньому ринку надходять з підписаних угод та даних про 
кошти, отримані на рахунки Казначейства. Дані про позики міжнародних фінансових організа-
цій отримуються від підрозділу міжнародних фінансових установ Міністерства фінансів та пере-
хресно звіряються з міжнародними фінансовими організаціями.
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3.100 Глибина та якість інформації про борг, що публікується, є задовільними та вклю-
чають інформацію про обслуговування боргу, суму боргу і транзакції. Звіти публікуються 
щомісячно на 25-й день місяця, наступного за звітним. Звірка обліку боргових зобов’язань від-
бувається в режимі реального часу разом із щоквартальним комплексним звірянням. Квартальна 
звірка є необхідною для коригування незначних затримок в обліку транзакцій міжнародних фі-
нансових організацій та деяких транзакцій, пов’язаних з гарантованим боргом.

3.101 Застосування Єдиного казначейського рахунку гарантує, що інформація про ка-
сові залишки надається на консолідованій основі. Тільки особливі рахунки проектів, фі-
нансованих донорами, не входять до обсягу операцій Казначейства, які охоплюють всі тран-
закції Державного та місцевих бюд жетів, Пенсійного фонду та інших фондів соціального стра-
хування. Використання Єдиного казначейського рахунку регулюється Законом України «Про 
Національний банк України».

3.102 Міністерство фінансів затверджує усі запозичення та гарантії. Існують обмеження 
як для суверенного боргу, так і для гарантованого державою боргу. Обмеження встанов-
люються щорічно Законом «Про Державний бюд жет України». Бюд жетний кодекс визна-
чає ліміт обслуговування місцевого боргу в розмірі 10% від видатків загального фонду та обмежує 
їх залучення муніципалітетами з населенням більше півмільйона мешканців. Бюд жетний кодекс 
містить загальні принципи надання державних гарантій (стаття 17). Закон «Про Державний бюд-
жет України» на кожен рік визначає максимальну суму гарантій, які можуть бути надані, а та-
кож перелік інвестиційних програм, за якими вони можуть бути виконані. Після цього Кабінет 
Міністрів визначає процедуру надання таких гарантій шляхом ухвалення відповідних постанов.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.103 Публікація Казначейством більш детальних щоквартальних звітів про державний 
борг забезпечується за допомогою удосконаленого обміну даними між Казначейством 
та Департаментом боргової та фінансової політики Міністерства фінансів. Покращення 
рейтингу за третім параметром витікає з повторного оцінювання. Граничний загальний розмір 
боргу та граничні межі гарантій встановлюються щорічним Законом «Про державний бюд жет 
України». Присутні критерії надання гарантій, але вони не є цілком прозорими та деталізованими. 
Це слугує обґрунтуванням рейтингу на рівні В.

PI-18. Ефективність механізмів контролю за фондом заробітної плати

Показник PI-18 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Ефективність 
механізмів контролю 
за фондом заробітної 
плати

Ступінь інтеграції та узгодженості між об-
ліковою документації щодо персоналу та 
даними про фонд зарплати

D

D+

D

D+
Своєчасність внесення змін до облікової 
документації щодо персоналу та до даних 
про фонд зарплати

C C

Механізми внутрішнього контролю вне-
сення змін до облікової документації щодо 
персоналу та до даних про фонд зарплати

A A

Проведення аудиторських перевірок фон-
ду зарплати з метою виявлення недоліків 
системи контролю та/або фіктивних спів-
робітників

A A

Оцінка 2010 року

3.104 Кожне Міністерство несе відповідальність за підтримку власної системи заробітної 
плати. У галузевому міністерстві заробітна плата була модулем інтегрованого пакету програмно-
го забезпечення бухгалтерського обліку. Облік персоналу все ще в основному ведеться вручну. 
Казначейство виконує роль банкіра для галузевих міністерств, здійснюючи електронні платежі 
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для співробітників через централізовану автоматизовану систему Казначейства. Оскільки інфор-
мація про персонал, заробітну плату та виплати зосереджується у багатьох різних системах, час-
тина з яких обслуговується вручну, а інші є автоматизовано, рівень інтеграції є низьким, а звірити 
відповідні дані складно. Інформація передається з галузевого міністерства як електронний файл, 
а також супроводжується відповідним записом на паперовому носії. Кожне міністерство несе від-
повідальність за відповідність даних про персонал та заробітну плату.

3.105 Попередній аналіз засвідчив, що оновлення фонду заробітної плати для відобра-
ження змін інформації про персонал займає до трьох місяців, що часто призводить до ви-
правлень в фонді заробітної плати заднім числом. Однак децентралізований характер управління 
фондом заробітної плати означає можливу наявність значних відмінностей у показниках за мініс-
терствами і оцінити показники всього Уряду в цьому аспекті неможливо.

3.106 Міністерства мають чіткі та докладні правила та процедури щодо внесення змін в 
інформацію про персонал та фонд заробітної плати, які передбачають наявність підписів 
уповноважених осіб та ведення журналу реєстрації.

3.107 Фонд заробітної плати регулярно перевіряється Державною фінансовою інспекцією 
у рамках звичайних фінансових перевірок. Останні проводяться в середньому кожні 18 місяців 
– в рамках комплексних перевірок. З огляду на наявні дані вони передбачають перевірку обліку пер-
соналу та вибіркову перевірку одержувачів коштів. Крім того, існують власні інспекційні підрозділи 
міністерств, які можуть проводити комплексні перевірки транзакцій фонду заробітної плати.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.108 Порівняно з 2006 р. значних змін до загальної системи не вносилося. Більш ранні плани 
з впровадження централізованого фонду заробітної плати як частини нової системи Комплексної 
інформаційної системи фінансового управління не були реалізовані. Аналогічні плани із запровад-
ження інтегрованої системи управління персоналом для Уряду також не були втілені у життя.

PI-19. Прозорість, конкуренція та механізми оскарження 
у сфері державних закупівель

Показник PI-19 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року

Прозорість, конку-
ренція та механіз-
ми оскарження у 
сфері державних 
закупівель

Прозорість, комплексність та конкуренція відповідно до норматив-
но-правової бази B

C+
Використання конкурентних методів закупівель C

Доступ громадськості до повної, надійної та своєчасної інформації 
у сфері закупівель A

Наявність незалежної системи адміністративного розгляду скарг, 
що стосуються державних закупівель D8

Показник PI-19 Параметри оцінювання Оцінка 2005 року

Конкуренція, 
ефективність ви-
користання коштів 
та механізми 
контролю у сфері 
закупівель

Свідчення застосування відкритої конкуренції для визначення пе-
реможця, з яким укладається контракт, у разі перевищення вста-
новлених державою обмежень суми закупівлі щодо невеликих за-
купівель

D

D+Ступінь обґрунтованості застосування менш конкурентного методу 
державних закупівель C 

Наявність та дія механізму оскарження в сфері державних закупі-
вель C

8 Незалежна система оскарження у сфері державних закупівель існує. Вона була створена в 2010 році, однак 
до неї не входять представники громадянського суспільства та приватного сектору. До участі громадян-
ського суспільства потрібно підходити з обережністю, враховуючи зловживання, пов’язані з законом про 
державні закупівлі в минулому.
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Оцінка 2010 року

3.109 Починаючи з 2006 року до нормативно-правової бази у сфері державних закупівель 
було внесено деякі суттєві зміни. Першу редакцію Закону України «Про здійснення держав-
них закупівель» було схвалено у лютому 2000 року, і вона відповідала передовим міжнародним 
стандартам. Значні зміни, внесені упродовж 2004-2005 років, змінили ситуацію та спотворили 
систему державних закупівель через передання основних регуляторних та наглядових функцій 
приватному сектору. Закон України «Про здійснення державних закупівель» було скасовано у 
березні 2008 року та замінено Постановою Кабінету Міністрів, яка діяла до 1 червня 2010 року, 
коли набув чинності затверджений Верховною Радою України проект нового Закону України 
«Про здійснення державних закупівель», розроблений завдяки консультаціям зі Світовим банком 
та Європейським Союзом. Цей Закон значною мірою відповідає передовим міжнародним стан-
дартам та Директивам ЄС, але потребує подальших змін, які наразі розробляються Верховною 
Радою. Наведена нижче оцінка ґрунтується на наявній інформації про функціонування системи з 
1 червня 2010 року.

3.110 Державні закупівлі регулюються Законом України «Про здійснення державних за-
купівель», який має пріоритетну силу порівняно з іншими нормативними актами у сфері 
держаних закупівель. Заходи з його реалізації визначаються Постановами Уряду України, тоді 
як деякі питання методології регулюються наказами Міністерства економіки.

3.111 З текстом Закону України «Про здійснення державних закупівель» можна вільно 
ознайомитися на веб-сайті Верховної Ради, як і з іншими нормативно-правовими актами 
України, а також на веб-сайті відповідного уповноваженого органу державної влади у 
сфері державних закупівель (веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України). Постанови Кабінету Міністрів та Накази уповноваженого органу є у вільному доступі 
на веб-сайті даного органу.

3.112 Закон України «Про здійснення державних закупівель» застосовується бюд-
жетними установами, які використовують бюд жетні кошти для (повного або часткового) 
фінансування договорів із загальною вартістю понад 12 000 доларів США для товарів та 
послуг і понад 37 500 доларів США для будівельно-монтажних робіт. Наразі Закон України 
«Про здійснення державних закупівель» передбачає деякі винятки. Зокрема, останні зміни, внесені 
до Закону України «Про здійснення державних закупівель», передбачають збільшення кількості 
винятків, які можуть не відповідати передовому світовому досвіду. Закон України «Про здійснення 
державних закупівель» передбачає застосування особливих законів в деяких специфічних випад-
ках; однак, ця спеціалізована нормативна база все ще знаходиться в стадії розробки (зокрема це 
стосується розробки закону з регулювання державних закупівель, що здійснюються комунальни-
ми підприємствами).

3.113 В Україні нормативно-законодавча база у сфері закупівель задовольняє п’ять з шес-
ти критеріїв підпоказника (i) – єдиним винятком є критерій (iii):

(i) Вона має ієрархічну структуру та передбачає чітко визначену підпорядкованість Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» над постановами Кабінету Міністрів та 
уповноваженого органу у сфері державних закупівель, виданих в межах повноважень 
цих установ та відповідно до положень Закону України «Про здійснення державних за-
купівель».

(ii) Забезпечено вільний та простий доступ громадськості до неї через веб-сайт Верховної 
Ради (http://portal.rada.gov.ua/rada/control/en/index) та друковані видання, зокрема че-
рез офіційні видання Верховної Ради України («Відомості Верховної Ради України» та 
«Голос України»); офіційний бюлетень України («Офіційний вісник України») та уря-
дову газету («Урядовий кур’єр»).
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(iii) Вона застосовується до всіх державних закупівель, які відбуваються з використанням 
державних коштів, але має деякі винятки, передбачені статтями 2 та 3 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» (виключення державних закупівель, які здій-
снюються Аграрним фондом, державні закупівлі товарів, робіт та послуг для підготов-
ки виборів та референдумів) та в параграфі 4 Прикінцевих положень Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» (державні закупівлі продуктів харчування для 
Збройних Сил та закладів освіти в 2011 році).

(iv) Вільна конкуренція в державних закупівлях є головним способом, що лежить в основі 
їх проведення відповідно до статті 20 Закону України «Про здійснення державних за-
купівель».

(v) Урядові плани здійснення державних закупівель, цінові пропозиції, визначення пе-
реможця та дані щодо постанов про оскарження публікуються в офіційному друко-
ваному виданні у сфері державних закупівель («Вісник державних закупівель») та на 
веб-сайті Антимонопольного комітету України. Плани державних закупівель публі-
куються на сайті бюд жетної установи. Відповідно до статті 10 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» інформація про цінові пропозиції, перелік тен-
дерної документації зі змінами, протокол початку торгів, закриття торгів, переможця 
торгів, звіт про проведення торгів розміщуються на веб-сайті уповноваженого агент-
ства з вільним доступом після реєстрації; (https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffi ce/) 
та публікуються в офіційному друкованому виданні у сфері державних закупівель 
відповідного уповноваженого органу, у тому числі у виданні англійською мовою у 
разі перевищення певних сум (більше 200 000 євро для тендерів на закупівлю това-
рів; 300 000 євро для тендерів на закупівлю послуг; більше 500 000 євро для тендерів 
на закупівлю робіт).

(vi) Існує процедура незалежного перегляду рішень у сфері державних закупівель в адміні-
стративному порядку. Скарги розглядаються Антимонопольним комітетом, а його рі-
шення можна оскаржити в Адміністративному суді міста Києва.

3.114 Вільна конкуренція є основним методом, що застосовується при проведенні дер-
жавних закупівель. Поточна редакція закону дозволяє укладання прямих контрактів у «невід-
кладних випадках». Однак Закон не містить визначення «невідкладності», і можливе зловживан-
ня цим положенням, наприклад, якщо державна закупівля не проводиться вчасно. Створюється 
ситуація «невідкладності», і це дозволяє уповноваженому органу у сфері закупівель підписати 
контракт за процедурою закупівлі в одного учасника (зокрема, це стосується продуктів харчу-
вання для лікувальних закладів та шкіл, лікарських препаратів для лікувальних закладів тощо). 
Раніше погодження на укладення прямих договорів із закупівель надавав уповноважений орган 
у сфері держзакупівель; однак, починаючи з жовтня 2011 року, кожна організація, що про-
водить державну закупівлю, самостійно застосовує процедуру закупівлі в одного учасника та 
надає його обґрунтування. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі частка 
прямих договорів (в загальній кількості укладених договорів) складала 40,7% в 2010 році та 26% 
у першій половині 2011 року. Кількість порушень нормативно-правових вимог під час про-
ведення торгів з одним учасником не можна оцінити точно. Втім, за даними Державної фінан-
сової інспекції, аудиторські перевірки та інспекція державних закупівель виявили порушення 
законодавчих вимог щодо закупівлі в одного учасника через дозволи, надані Міністерством 
економічного розвитку та торгівлі, на суму в 1 мільярд гривень упродовж 2008-2010 років або 
близько 1% від загальної суми державних закупівель з єдиним учасником в цей період. З огляду 
на те, що застосування процедури закупівлі в одного учасника є некоректним, хоч і законним, 
рейтинг за цим параметром набуває значення С.

3.115 Законом передбачено доступ громадськості до інформації, пов’язаної з держа-
ними закупівлями. Усі три складові, тобто плани державних закупівель, цінові пропозиції, 
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переможці торгів та дані про оскарження результатів торгів з державних закупівель, доступні 
громадськості через веб-сайт уповноваженого органу після вільної безкоштовної реєстрації та 
в офіційному друкованому виданні «Віснику державних закупівель». Відповідно до статті 7.4 
Закону України «Про здійснення державних закупівель», відповідність вимогам до публікації 
підтверджується Державним казначейством до реєстрації договору на закупівлю. Заявки не ре-
єструються, а платежі не здійснюються, якщо бюд жетною установою не виконані вимоги до 
опублікування. Водночас, за даними Антимонопольного комітету скарги про порушення про-
цедури опублікування інформації складають 29% від загальної кількості оскаржень у сфері дер-
жавних закупівель.

3.116 Антимонопольний комітет (АМК) є незалежним органом з розгляду усіх скарг щодо 
державних закупівель, який:

(i) Має у своєму штаті досвідчених професіоналів, обізнаних з нормативно-правовою ба-
зою у сфері державних закупівель, однак, до її складу не входять представники при-
ватного сектору, громадських організацій чи Уряду. Антимонопольний комітет (АМК) 
має в своєму складі незалежний підрозділ, який розглядає всі скарги. Колегія з розгляду 
скарг складається з 3 членів, включаючи Голову. Усі члени Колегії обізнані з норматив-
но-правовою базою у сфері державних закупівель, однак мають обмежені знання щодо 
спеціалізованих закупівель та обмежені можливості отримання консультацій технічних 
фахівців. До Колегії не входять члени, які представляють приватний сектор, громадські 
організації або інші урядові установи.

(ii) Не бере жодної участі у процедурах закупівель та у процесі прийняття рішень щодо 
визначення переможця торгів. Члени Колегії з розгляду скарг не беруть жодної участі 
у процедурах закупівель та у процесі прийняття рішень щодо визначення переможця 
торгів.

(iii) Не стягує жодних платежів, які могли б унеможливити доступ до процедури оскарження 
будь-якої із зацікавлених сторін. Платіж за розгляд скарги є не настільки значним, щоб 
демотивувати учасників торгів (625 доларів США для процедур, що стосуються продук-
тів харчування та послуг, та 1 875 доларів США для процедур, що стосуються робіт).

(iv) Дотримується чітко визначеного та загальнодоступного процесу подання та розгляду 
скарг. Процедура визначена Законом України «Про здійснення державних закупівель» 
та АМК, для деталізації процесу розгляду скарг додатково розроблено Інструкцію з роз-
гляду скарг, яка доступна на відповідному веб-сайті.

(v) Має повноваження призупинити процес державної закупівлі. Закон України «Про здій-
снення державних закупівель» забороняє укладання контракту упродовж 14 днів, про-
тягом яких може бути подана скарга. Скарги щодо конкурсної (тендерної) документа-
ції мають бути подані до закінчення терміну подання конкурсних (тендерних) заявок. 
Колегія має право призупинити процес державної закупівлі за власною ініціативою або 
за вимогою скаржника до прийняття рішення за скаргою.

(vi) Ухвалює рішення відповідно у межах строку, встановлених відповідними правилами/ре-
гуляторними документами. Скарга розглядається упродовж 30 днів з моменту її подання.

(vii) Ухвалює рішення, які є обов’язковими для виконання всіма сторонами (без обмеження 
подальшого доступу до вищих установ). Рішення прийняте Колегією є обов’язковими 
для виконання всіма сторонами без обмеження подальшого доступу до вищих установ 
(Адміністративного суду м. Києва).

3.117 Механізм оскарження задовольняє критерії (ii) - (vii); проте до системи розгляду 
скарг не входять представники приватного сектору та громадських організацій. Таким 
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чином, відповідно до методологій оцінювання ДВФЗ він не задовольняє перший критерій і має 
оцінку D. Втім варто звернути увагу на те, що в Україні у період чинності попередньо системи, 
запровадженої в 2004-2005 роках, у сфері держзакупівель неналежним чином використовувались 
в якості незалежних експертів недержавні установи та приватний сектор. Тоді кілька недержавних 
установ здійснювали неприйнятний вплив на функціонування системи, що призвело до появи 
хабарницьких схем, а не до захисту інтересів держави.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.118 Недосконала система державних закупівель, описана у звіті ДВФЗ за 2006 рік, була 
змінена і наближена до міжнародних стандартів за всіма показниками. У березні 2008 р. 
було скасовано цю систему, запроваджену із законодавством 2004 року, за якої в дер-
жавних закупівлях домінували кілька приватних компаній, значно спотворюючи систему 
загалом. Зрештою, у 2010 році було схвалено абсолютно нову редакцію Закону України 
«Про здійснення державних закупівель», який більшою мірою відповідає міжнародним 
стандартам.

3.119 Створення незалежного органу оскарження в структурі Антимонопольного коміте-
ту стало однією з ключових подій, яка посилила систему закупівель. Оцінка D за параме-
тром 4 зумовлена зміною методології ДВФЗ в період з 2005 до 2010 р., а не погіршенням механіз-
му оскарження.

Події 2011 року

3.120 Враховуючи значне погіршення ситуації у сфері державних закупівель в період з 
2004 до 2010 року, необхідно все ще докласти значних зусиль для повернення системи в 
правильне русло. Спотворення у сфері державних закупівель почали з’являтися ще в 2005 році, і 
система продовжувала погіршуватися аж до останнього часу – про це свідчить Глобальний індекс 
чесності, за яким рейтинг у сфері закупівель впав із більш ніж 60 балів (зі 100 можливих) у 2007 році 
до приблизно 50 у 2009 році. Запроваджені у 2011 р. зміни мають покращити у майбутньому ефек-
тивність та функціональність Закону України «Про здійснення державних закупівель» через поси-
лення відповідальності установ, що проводять закупівлі, за застосування неконкурентних методів, 
запровадження угод про наміри та удосконалення визначення установ, що проводять закупівлі.

3.121 Все ще потрібно виконати великий обсяг робіт для забезпечення прозорості, ефек-
тивності та конкуренції у сфері державних закупівель в Україні. Подальшого удосконален-
ня потребують такі ключові складові: (1) прийняття законів та нормативно-правових актів для за-
безпечення ефективної роботи системи, включно з комунальними підприємствами та природни-
ми монополіями; (2) запровадження системи моніторингу для оцінювання дієвості системи держ-
закупівель, включно з доступом громадськості до вимірюваних результатів роботи і, відповідно 
моніторингу процесів з боку суспільства; (3) подальша гармонізація сфери державних закупівель з 
вимогами Директив ЄС, а також інвестиції у розбудову спроможностей установ-бенефіціаріїв для 
впровадження нового законодавства.

PI-20. Ефективність механізмів внутрішнього контролю видатків, 
не пов’язаних із заробітною платою

Показник PI-20 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Ефективність меха-
нізмів внутрішньо-
го контролю видат-
ків, не пов’язаних із 
заробітною платою

Ефективність контролю зобов’язань за ви-
датками B

C+

B

C+Комплексність, актуальність та розуміння ін-
ших правил/процедур внутрішнього контролю C C

Ступінь дотримання правил обробки та реє-
страції операцій C C
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Оцінка 2010 року

3.122 Україна має у високоцентралізовану систему управління та контролю бюд жету, що 
характерно для багатьох країн колишнього Радянського Союзу. Її основною рисою є зосеред-
женість на надходженнях із застосуванням централізованого контролювання окремих позицій та 
транзакцій бюд жету. Для цілей цього оцінювання «механізми внутрішнього контролю» включа-
ють Державну фінансову інспекцію (ДФІ).

3.123 Система Казначейства, яка застосовується у всіх підрозділах Уряду на всіх рів-
нях, містить модуль, в якому мають реєструватися зобов’язання перед розміщенням за-
мовлення чи укладанням контракту, що будуть схвалені тільки за умов відповідності бюд-
жетним асигнуванням на користь зацікавленої бюд жетної установи. Відповідно до цієї системи 
зобов’язання не можуть виходити за межі бюд жету поточного року, та, якщо вони не перед-
бачені, потребуватимуть погодження перерозподілу між статтями видатків або, залежно від си-
туації, нових асигнувань. За проектами, що тривають після закінчення терміну року від дня їх 
початку, Казначейство, вочевидь, веде окремий облік майбутніх витрат за межами бюд жетного 
року. Проте немає гарантій, що відповідні бюд жетні асигнування для забезпечення завершення 
проекту будуть доступні в наступному році.

3.124 Державне казначейство дотримується інструкції з технічних процедур, в якій ви-
кладено усі операційні аспекти усіх інструкцій Казначейства. У 2004 році Міністерство фі-
нансів видало Наказ №136, в якому описано визначення обліку на основі зобов’язань та встанов-
лено процедуру обліку зобов’язань. У 2006 році реєстрацію зобов’язань та процес їх контролю 
було посилено із запровадженням автоматизованого модуля, інтегрованого до загальної системи 
Казначейства, що, як повідомлялося, мало значний позитивний вплив на бюд жетну дисципліну.

3.125 Не було можливості отримати достовірні систематичні свідчення про міру дотри-
мання бюд жетними установами системи контролю зобов’язань. Однак видається мало-
ймовірним, щоб у реєстрації зобов’язань було багато очевидних помилок. Система контролю 
зобов’язань не дозволяє одразу ж перехопити випадки, коли бюд жетна установа намагається зро-
бити витрати поза межами бюд жетних асигнувань, і може не повідомляти про це Казначейство 
заздалегідь, або ж визначити міру, в якій бюд жетні установи могли некоректно описувати 
зобов’язання для забезпечення їх відповідності бюд жетним асигнуванням. Незважаючи на це, 
прийняті незаконні зобов’язання мають визначатися, а відповідні платежі – блокуватися на по-
дальшій стадії процесу.

3.126 Здійснюваний ДФІ та його підрозділами контроль постфактум по всій території 
країни продовжує виявляти численні помилки та порушення. Дані звіту ДФІ за 2010 рік свід-
чать про те, що загальна сума незаконних або неналежних витрат дорівнює 32,6 млрд. грн., і це 
спричинило збитки бюд жету на суму 7,6 мільярдів гривень. Як виявилось, багато з цих проблем 
виникає на державних підприємствах, а не у бюд жетних установах. Загальна сума порушень сяг-
нула 58,2 мільярда гривень без урахування втрат державних коштів; обсяг втрат бюд жету не ви-
значено. Ці дані, що підтверджуються аналогічними результатами перевірок Рахункової палати 
України (РПУ), засвідчують наявність певних недоліків щодо відповідності механізмам контролю, 
не пов’язаної з такими, що здійснюються за зобов’язаннями. Тоді ж завдяки інтерв’ю з урядовцями 
стало очевидним, що велика частка помилок/порушень є технічними та не спричиняють будь-
яких втрат бюд жету. Частка виявлених втрат бюд жету у бюд жетних видатках в 2010 році складає 
близько 2%, а отже, такий характер порушень та їх значущість обґрунтовують рейтинг на рівні С.

3.127 ДФІ та РПУ виявили численні помилки та невідповідності, однак у їх звітах не ви-
значаються походження та причини цих помилок. У деяких випадках, ймовірно, ці помилки 
були порушеннями технічних правил, наприклад, при дебетуванні спеціалізованих фондів або 
фондів розвитку для покриття витрат, які відносяться до загального фонду. Це, головним чином, 
пояснювалося тиском на виконавців щодо покриття недискреційних поточних витрат за захи-
щеними статтями, витрат за рахунок дискреційних капіталовкладень та витрат на обслуговуван-
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ня. В інших випадках вони виникали через помилки менеджменту щодо дотримання мінімаль-
них вимог до супроводжувальної документації перед виконанням платежів. Хоча фактичні пла-
тежі виконуються в електронній формі через банківські рахунки, це надає широкі можливості 
для ручного втручання на більш ранніх стадіях цього процесу: супроводжувальна документація 
подається на паперових носіях, і багато залежить від уважності персоналу Казначейства до недо-
ліків документів.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.128 Порівняно із 2005 роком відбулися покращення в системі контролю, особливо щодо 
запровадження систематичної реєстрації та контролю зобов’язань. Ймовірно, що задовіль-
не функціонування існуючих систем та правил обґрунтувало б вищий рейтинг порівняно з оцін-
кою звіту з ДВФЗ за 2011 рік. Оцінювання 2011 року, напевне, стосується часів більш складної по-
літичної та економічної ситуації порівняно з попереднім звітом. Щорічний звіт РПУ за 2009 рік 
засвідчив, що, за даними аудитів Палати, найважливішою перешкодою на шляху задовільного 
розвитку державних послуг була нездатність Міністерства фінансів та Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі забезпечити бюд жетотримувачів необхідними ресурсами.

Події 2011 року

3.129 Реформа Державного внутрішнього фінансового контролю наразі переходить у 
стадію впровадження розробки стандартів внутрішнього аудиту та організації підрозділів 
внутрішнього аудиту в усіх основних міністерствах та відомствах. Сфера компетенції ДФІ 
знову була визначена Указом Президента №499/2011 від 28 квітня 2011 року таким чином, щоб 
зробити більш чіткою відповідальність служби за удосконалення всього державного механізму 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. За підтримки Шведської національної установи 
управління фінансами – Economistyrningsverket (ESV Швеції) – у рамках проекту партнерства з 
ЄС, яка надала рекомендації з управління та шляхів удосконалення служби, вже відбулося пілотне 
випробування відповідних підходів до внутрішнього аудиту. Кінцевим результатом цієї допомоги 
став проект Закону про державний внутрішній фінансовий контроль, а також План дій з його 
реалізації. ДФІ розглядає таку роботу окремо від її діяльності з контролю постфактум, що призво-
дить до виправлень та покарань. Планується розбудувати функцію внутрішнього аудиту по всіх 
органах державної влади упродовж наступних кількох років; при цьому ДФІ має виступати у якос-
ті Центральної установи з гармонізації (ЦУГ). Такий підхід не відповідає стандартним рекоменда-
ціям ЄС щодо підпорядкування ЦУГ міністерству фінансів. Крім того, основною сферою діяль-
ності ДФІ відповідно до нового Указу залишаються заходи з контролю постфактум. Необхідність 
розвитку внутрішнього контролю у рамках кожної бюд жетної установи була визнана у Постанові 
Кабінету Міністрів № 59 від 26 січня 2011, якою встановлюється відповідальність бухгалтерсько-
го персоналу та передбачається посилення бухгалтерських підрозділів. Водночас ДФІ застерігає 
не покладатися на те, що культура адміністративної відповідальності (наразі практично відсутня 
в усіх бюд жетних установах) з’явиться автоматично після скасування апарату залякування конт-
ролем постфактум: вони підкріплюють свою позицію, звертаючись до досвіду країн колишнього 
Радянського Союзу, де послаблення контролю постфактум призвело до низки порушень.

PI-21. Ефективність внутрішнього аудиту

Показник PI-21 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Ефективність вну-
трішнього аудиту

Охоплення та якість функції внутрішнього 
аудиту D

D+

C

C+Періодичність та розповсюдження звітів C A

Характер дій, застосовуваних керівництвом 
у відповідь на результати внутрішнього 
аудиту

B B
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Оцінка 2010 року

3.130 Внутрішній аудит у розумінні міжнародних стандартів (Стандартів внутрішнього 
аудиту або МСФОДС) в 2010 році в Україні ефективно не функціонував. Функція децентра-
лізованого внутрішнього аудиту розроблялася на основі Білої книги 2007 року щодо державного 
внутрішнього фінансового контролю, однак підрозділи внутрішнього аудиту були створені лише 
в 2011 році. Нова редакція Бюд жетного кодексу та Укази Президента України №499 та №504 від 
2011 р. заклали підвалини нормативно-правової бази для розбудови внутрішнього аудиту.

3.131 Незначна частка роботи Державної фінансової інспекції (близько 3%) припадає на 
аудит ефективності, який має деякі ознаки системного моніторингу. З цієї причини ця ділянка 
роботи ДФІ була проаналізована в рамках цієї оцінки. Однак такі звіти ДФІ спрямовані головним 
чином на зауваження тих цілей, які не були досягнуті, а не на виявлення системних слабих місць та 
надання рекомендацій щодо покращення. Основна робота ДФІ полягає в проведенні ретроспектив-
них перевірок відповідності та розслідувань і перебуває у сфері внутрішнього контролю (див. РІ-20).

3.132 Поточний рейтинг слід сприймати не як свідчення погіршення ситуації у порівнян-
ні з 2006 роком, а як більш точну оцінку стану внутрішнього аудиту в Україні, що ґрунтується на 
чіткому розмежуванні між характером роботи ДФІ та характером роботи внутрішнього аудитора. 
В оцінці 2006 року інспекційна робота, що її проводила ДФІ, зрівнювалася з внутрішнім аудитом, 
що не відповідає методології ДВФЗ.

3.133 Звіт ДФІ про інспекційну та аудиторську діяльність не передається до вищого орга-
ну аудиту. З цієї причини рейтинг другого показника не може бути вищим за С. Щорічний звіт 
ДФІ є узагальненням численних регулярних звітів, що були подані на розгляд Кабінету Міністрів, 
у ньому наводиться інформація про обсяги коштів, використаних з порушенням правил та про-
цедур, заходи, вжиті для повернення неналежним чином витрачених коштів, та міститься перелік 
посадовців, до яких вжито дисциплінарних заходів.

3.134 Повноваження ДФІ щодо застосовування санкцій та коригувань роблять її роботу 
більш ефективною з точки зору забезпечення ефективних дій у відповідь з боку установ та 
організацій, що інспектуються/перевіряються, порівняно з Рахунковою палатою України. 
Відповідно до звіту ДФІ за 2010 рік, з 3 700 наданих рекомендацій 922 були «управлінськими рішен-
нями». Звіт не визначає об’єкту або мети цих управлінських рішень. Це є віддзеркаленням ролі ДФІ 
як інспекційної установи з повноваженнями накладати санкції та вносити корегування. Загалом її зві-
ти не надають керівництву будь-якої свободи дій або незалежної відповідальності у відповідь на них.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

Під час оцінки не було виявлено ніякого погіршення ефективності ДФІ порівняно з 2005 
роком. Зменшення оцінки зумовлене тим фактом, що в 2006 році оцінювання не було проведене 
в суворій відповідності до методології ДВФЗ. Робота ДФІ розглядалася як внутрішній аудит, тоді 
як у поточній оцінці визначено, що ДФІ проводить дуже обмежений аналіз ефективності і не ви-
конує функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародно прийнятих визначень.

Події 2011 року

3.135 Робота із запровадження функції внутрішнього аудиту активізувалася в 2011 році. 
Уряд створив підрозділи внутрішнього аудиту (постанова КМУ №1001 від 28 вересня 2011 року) 
практично в усіх центральних органах влади і провів навчання перших 100 внутрішніх аудиторів 
(листопад-грудень 2011 року). Наказом Міністерства фінансів №1247 від 20 жовтня 2011 року 
були затверджені стандарти внутрішнього аудиту. Центральний підрозділ гармонізації в струк-
турі ДФІ розробив Кодекс етики внутрішнього аудитора, який був затверджений Міністерством 
фінансів у вересні. ДФІ також доклала значних зусиль для підвищення компетенції підрозділів 
внутрішнього аудиту. Ці реформістські заходи були підтримані проектом ЄС Твінінґ зі Швецією, 
Проектом з модернізації державних фінансів Світового банку та іншими донорами.
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  E. Облік, ведення документації та звітність

PI-22. Своєчасність та регулярність звірки рахунків

Показник PI-22 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Своєчасність 
та регулярність 
звірки рахунків

Регулярність узгодження банківських рахунків A
A

A
AРегулярність звірки та погодження проміжних 

статей та авансових платежів A A

Оцінка 2010 року

3.136 Державне казначейство України (ДКУ) відповідає за управління ЄКР, а також 
іншими банківськими рахунками органів державної влади (які можуть відкриватися у 
Центральному банку або у комерційних банках з обов’язковою реєстрацією у ДКУ). Центральні 
органи державної влади майже усі операції з видатків та доходів виконують через Єдиний казна-
чейський рахунок, а Казначейство щоденно звіряє потоки грошових коштів та залишків. Наказ 
Міністерства фінансів України № 263 визначає періодичність, частоту та зміст управлінських 
звітів – має місце щоденне подання звітів за рахунками щодо класів 1-4 бюд жетної класифікації. 
Наказ ДКУ № 39 вимагає подання місячних та квартальних звітів за рахунками класів 1-9 бюд-
жетної класифікації, а також позабалансових рахунків за 15 днів до закінчення місяця/кварталу.

3.137 Місцеві органи влади зазвичай проводять свої видаткові та доходні транзакції че-
рез місцеві відділення ДКУ. ДКУ проводить транзакції/асигнування одразу ж після отримання 
відповідного погодження місцевою бюд жетною установою. Місцеві відділення ДКУ щоденно 
проводять звірку рахунків місцевих органів влади, а залишки за ними також доступні на щоденній 
основі. Отже, оскільки Казначейство проводить практично усі транзакції місцевих і центральних 
органів державної влади, зокрема децентралізованих бюд жетних установ, система звірки 

3.138 В Україні не застосовуються проміжні рахунки. Авансові платежі дозволяються 
лише за окремими видами договорів (зазвичай у сфері будівництва та/або у масштабних інфра-
структурних проектах) і обмежуються 30-40% від загальної суми договору, залежно від його умов. 
Після перерахування авансу від бюд жетних установ вимагається пред’явлення та подання звітної 
документації щодо використання авансу (тобто звіт про виконання договору або управлінський 
та фізичний прогрес) перед проведенням подальших платежів. Така звірка (або надання докумен-
тального підтвердження) має відбутися протягом одного місяця з моменту перерахування авансо-
вого платежу. Якщо бюд жетна установа не дотримується цієї вимоги, Державне казначейство при-
зупиняє подальші платежі за договором, і такі договори подаються  у місячних/квартальних звітах.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.139 Не було запроваджено жодних змін, і система продовжує ефективно функціонувати.

PI-23. Наявність інформації про ресурси, 
отримані установами, що надають послуги

Показник PI-23 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Наявність інформації про ресурси, отримані установами, що нада-
ють послуги B B

Оцінка 2010 року

3.140 Відповідальність за облік, ведення документації та звітність, а також за загальне 
управління видатками покладається, передовсім, на профільний підрозділ з питань бух-
галтерського обліку та бюд жету місцевої державної адміністрації або іншої установи, який 
також реалізує усі функції у сфері бюд жету, обліку та звітності, наприклад, щодо всіх шкіл у ме-
жах юрисдикції міста або району. Міське управління освіти, у свою чергу, звітує перед обласним 
управлінням освіти, а також управлінню фінансів облдержадміністрації.
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3.141 Є чіткий графік (та процес) розробки бюд жетних пропозицій – бюд жети готуються 
профільним управлінням (наприклад, управлінням освіти) на рівні міста. Початкові граничні 
обмеження бюд жетних видатків визначаються Міністерством фінансів і є рамками, в яких розробля-
ються детальні бюд жетні пропозиції. На чолі процесу стоять обласні держадміністрації, які спільно з 
адміністративними підрозділами на рівні міста узгоджують початкові бюд жетні пропозиції із затверд-
женими граничними межами. Адміністративні підрозділи на рівні міста відповідають за інформування 
надавачів послуг про кінцеві обсяги асигнувань та детальні статті бюд жету (за економічною класифіка-
цію), а також про асигнування для кожної установи, що надає послуги (наприклад, для школи).

3.142 Місцеві надавачі послуг (наприклад, школи, лікарні) самостійно не здійснюють 
управління своїми рахунками. Усі доходи, у тому числі платежі та інші позабюд жетні доходи, 
отримані завдяки внескам членів громади (наприклад, внески батьків у школі), управляються та 
контролюються ДКУ через його територіальні відділення. Доходи та платежі, отримані надавача-
ми послуг, зараховуються до Спеціального (не Загального) фонду Державного бюд жету України, і 
ці кошти, у свою чергу, зазвичай доступні для використання тими надавачами послуг, що їх отри-
мали/залучили. Якщо зібрані доходи/отримані платежів не мають попередньо визначеного при-
значення, ДКУ надаватиме дозвіл на використання цих ресурсів у межах затверджених парамет рів 
бюд жету. Якщо ці доходи дебетуються, але мають попередньо визначене призначення (прикладом 
може бути заміна шкільних меблів), ДКУ документує це у своєму обліку та перевіряє використання 
коштів відповідно до початкового призначення. Територіальні підрозділи ДКУ кожного місяця 
готують звіти, які згодом узгоджуються з квартальними звітами міських управлінь.

3.143 Надавачі послуг первинної ланки отримують інформацію про ресурси від управ-
лінь освіти чи охорони здоров’я обласного рівня після затвердження місцевого бюд-
жету. Надавачі послуг розглядаються як бюд жетоотримувачі нижчого рівня у рамках бюд жетної 
системи України і, відповідно, отримують інформацію про свої бюд жети від головних бюд-
жетоотримувачів, тобто управлінь освіти і охорони здоров’я або ж Міністерства охорони здоров’я 
у випадку спеціалізованих лікарень загальнодержавного значення.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.144 Польова робота проводилась з тим, щоб отримати більш детальну інформацію, ніж 
у рамках попереднього звіту. Виходячи з інформації, доступної зі звіту 2006 року, не виявлено 
жодних суттєвих або вимірюваних відмінностей у тому, що стосується політики, процедур або 
практики роботи органів державної влади, а також у тому, що стосується впливу цієї політики, 
процедур та практики на місцевих надавачів послуг.

PI-24. Якість та своєчасність звітів про виконання бюд жету, 
що подаються протягом року

Показник PI-24 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Якість та своєчас-
ність звітів про ви-
конання бюд жету, 
що подаються 
протягом року

Масштаб звітів з точки зору охоплення та спів-
ставності даних з бюд жетними кошторисами A

A

C

C+Своєчасність подання звітів A A

Якість інформації A B

Оцінка 2010 року

3.145 Річні звіти про виконання бюд жету охоплюють сектор загального державно-
го управління в цілому та готуються відповідно до програм, функціональної, адміні-
стративної та економічної бюд жетної класифікації. Їх легко порівняти з ухваленим бюд-
жетом. Звіти, що охоплюють видатки та надходження, а також суверенний борг, гарантії та 
зобов’язання (боргові зобов’язання та кредиторська заборгованість), складаються регулярно 
(щомісяця та щоквартально). Квартальні звіти із заборгованості містять дані про умовні та га-
рантовані боргові зобов’язання та пасиви. Чотири (4) позабюд жетних фонди (Пенсійний фонд 
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України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціаль-
ного страхування від нещасних випадків на виробництві), а також державні підприємства не 
включаються до звітів Казначейства про виконання бюд жету. Хоча це серйозний недолік, він 
не стосується державного бюд жету, і тому є складовою показника PI-7 та не впливає на показ-
ник, що розглядається зараз.

3.146 ДКУ складає щомісячні та квартальні звіти органів державної влади центрального 
рівня (надходження, видатки, борг, зобов’язання/боргові зобов’язання та зовнішні пози-
ки) упродовж 15 днів після закінчення місяця та протягом 25 днів після закінчення кварта-
лу. Звіти місцевих органів державної влади складаються регіональними установами Казначейства 
та подаються до центральної установи упродовж 8 днів після закінчення місяця, що дозволяє кон-
солідувати відомості. Потім ДКУ складає щомісячні та квартальні консолідовані звіти відповідно 
до функціональної, адміністративної та економічної бюд жетної класифікації, включаючи відо-
мості, отримані від місцевих органів державної влади, упродовж 25 днів після закінчення місяця.

3.147 Єдиний казначейський рахунок обслуговує всі транзакції бюд жету (надходження 
та видатки) для всіх міністерств центрального уряду та бюд жетних установ центрального 
рівня. Крім того, регіональні відділення Казначейства проводять транзакції бюд жету місцевих 
органів державної влади (включаючи області) та децентралізованих бюд жетних установ. Такі 
схеми дозволяють ретельно та регулярно контролювати та звіряти (у тому числі проводити пере-
хресні перевірки) фінансову інформацію та потоки коштів.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.148 У 2005-2010 роках сферу діяльності системи Казначейства було розширено, і відтепер 
вона охоплює майже всі платежі органів державної влади, включно з Пенсійним фондом 
та видатками Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ, не пов’язані з фон-
дом заробітної плати, що покращило обсяг та точність звітності про надходження та ви-
датки. ДКУ також впровадило до системи Казначейства модуль зобов’язань, яким удосконалено 
вміст та якість проміжної бюд жетної звітності упродовж року. Таким чином, було покращено здат-
ність Уряду керувати та обліковувати зобов’язання за договорами та інші зобов’язання, які прямо 
впливають на діяльність Казначейства з управління грошовими коштами. Удосконалені процеду-
ри скоротили час, необхідний для складання щомісячних та квартальних звітів про витрати.

Події 2011 року

3.149 Завдяки новій редакції Бюд жетного кодексу бюд жетна та фінансова звітність буде 
удосконалюватися надалі. Зміни, які були внесені до Бюд жетного кодексу у 2010 р. (і набули 
чинності в 2011 році), внесли ясність у бюд жетну та фінансову звітність і спростили її. Стаття 48 
Бюд жетного кодексу визначає зміст звітності щодо бюд жетних зобов’язань (дебіторської забор-
гованості/авансових платежів та кредиторської заборгованості/поточних зобов’язань). Статті 59 
та 60 встановлюють вимоги до змісту та кінцевого терміну/процесу підготовки та подання щомі-
сячної та квартальної звітності відповідно. Наказ Мінфіну №11 від 14 лютого 2011 року визначив 
новий зміст та формат звітності за результатами виконання бюд жету протягом року – включаючи 
повторне підтвердження 3 рівнів звітності відповідно до функціональної, адміністративної та еко-
номічної бюд жетної класифікації.

PI-25. Якість та своєчасність річних фінансових звітів

Показник PI-25 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Якість та своє-
часність річних 
фінансових звітів

Повнота фінансових звітів B

C+

D

D+Своєчасність подання фінансових звітів A A

Застосовувані стандарти бухгалтерського обліку C C
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Оцінка 2010 року

3.150 Консолідована річна фінансова звітність охоплює надходження, видатки, заборго-
ваність, фінансові активи, зобов’язання та бюд жетні асигнування центральних та місце-
вих органів державної влади. Втім, мають місце суттєві прогалини. Незважаючи на той факт, що 
включення чотирьох позабюд жетних фондів (Пенсійного фонду, Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві) у фінансову звітність не вимагається, у фінансовій звітності уряду не консоліду-
ються державні підприємства, у яких уряд має більшість та контрольну частку. В Україні державні 
підприємства не вважаються частиною загального уряду, незважаючи на ту важливу роль, яку 
вони відіграють як з огляду на одержання бюд жетних призначень та трансфертів, так і з огляду на 
формування прибутку та податків для фінансування державного бюд жету. З огляду на те, що об-
сяг Пенсійного фонду складає понад 10% від ВВП, зазначені недоліки консолідованої фінансової 
звітності є дуже суттєвими. Позабюд жетні фонди користуються окремими системами показни-
ків обліку, складають окрему фінансову звітність та подають її до Міністерства фінансів, ДКУ, 
Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Рахункової палати відповідно до спеціальних процедур. 
Водночас позабюд жетні фонди не є частиною бюд жету центрального уряду і тому, відповідно до 
методології ДВФЗ, цей недолік не впливає на значення показника, що розглядається.

3.151 Уряд складає свою річну фінансову звітність упродовж чотирьох місяців після за-
кінчення фінансованого року (відповідно до Постанови № 419 та статті 61 Бюд жетного кодексу 
України). Щороку Наказом Міністерства фінансів визначається конкретний графік та процедура 
для ДКУ щодо підготовки та подання річної фінансової звітності, і ці вимоги до цього часу ви-
конувались. Під час підготовки річної фінансової звітності застосовуються національні стандарти 
бухгалтерського обліку, які здебільшого ґрунтуються на методі касових залишків з елементами об-
ліку за методом нарахування, як-от звітність за активами та зобов’язаннями, заборгованістю тощо. 
Ці стандарти не відповідають МСБОДС та не гармонізовані з ними, хоча задля забезпечення від-
повідності їм Урядом наразі розробляються нові стандарти обліку у державному секторі за ме-
тодом нарахування, які відповідають МСБОДС. Національні стандарти застосовувалися система-
тично упродовж тривалого проміжку часу та добре відомі Міністерству фінансів та Казначейству. 
Розкриття інформації про політику обліку/стандарти у щорічному звіті є обмеженим.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.152 Покращення рейтингу базується на оновленій інтерпретації методології ДВФЗ 
відносно трактування позабюд жетних фондів. Відповідно до рекомендації Секретаріату ДВФЗ 
позабюд жетні фонди були виключені зі значення підпоказника повноти фінансової звітності. 
Змін в політиці Уряду або способів дій, які б вплинули на рейтинг, не відбулося.

3.153 У 2007 році Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію модернізації управління держав-
ними фінансами, а Міністерство фінансів/Казначейство наразі розробляють нові стандарти об-
ліку у секторі державних фінансів на основі МСБОДС за методом нарахування. На час підготовки 
цього звіту вже було підготовлено та офіційно схвалено Міністерством фінансів проекти 12 стан-
дартів. Очікується, що розробка та схвалення ще 12 стандартів завершиться упродовж 2011 року, 
а решта 7 стандартів буде розроблено та ухвалено у 2012 році. Нові стандарти наберуть чинності 
починаючи з 2013 року.

3.154 Застосування МСБОДС, починаючи з 2013 р., має забезпечити консолідацію ак-
тивів ДП, зобов’язань та операцій до фінансової звітності Уряду України. Наразі тільки 
транзакції між Урядом та ДП (субсидії та сплати дивідендів) відображаються в бюд жеті та звітах 
про видатки за відповідними галузевими міністерствами. Операції ДП, на які припадає 22-25% від 
ВВП, мають істотне значення, і їх включення до фінансової звітності Уряду суттєво покращить її 
прозорість та повноту.
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  F. Зовнішній контроль та аудит

PI-26. Масштаб, характер зовнішнього аудиту та вжиття заходів 
на основі його результатів

Показник PI-26 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Масштаб, харак-
тер зовнішнього 
аудиту та вжиття 
заходів на основі 
його результатів

Масштаб і характер аудиту, що проводиться D

D+

D

D+
Своєчасність подання звітів за результатами 
аудиту законодавчому органу B A

Факти, що підтверджують вжиття заходів від-
повідно до рекомендацій аудиторів B B

Оцінка 2010 року

3.155 Рахункова палата України (РПУ) офіційно підпорядкована Верховній Раді 
України. Сфера її компетенції передбачає «контроль» видатків Державного бюд жету. 
При цьому її контрольна діяльність дуже подібна до того, чим займається Державна фінансо-
ва інспекція – ДФІ (також відома як КРУ); різниця ж полягає в тому, що ДФІ звітує Урядові, в 
той час як РПУ – Верховній Раді. Незважаючи на те, що законодавством, схвалене у 1997 р. 
для регулювання роботи РПУ, передбачена співпраця з ДФІ, на практиці цього не відбулося. 
Голова та інші члени правління РПУ призначаються Верховною Радою на семирічний термін. 
Фінансові положення роботи Палати встановлюються у щорічному бюд жеті таким же чином, 
як і для інших бюд жетних установ.

3.156 Згідно з обсягом повноважень, передбаченим у законодавстві 1997 р., робота РПУ в 
осиновому зосереджується на контролі постфактум відповідності видатків Державного 
бюд жету. Під час інтерв’ю представники РПУ стверджували, що підхід полягає у прове-
денні «інтегрованих» аудитів, які охоплюють питання дотримання законодавства, фінансові 
та функціональні сторони діяльності об’єктів аудиту. В обсяг повноважень потрапляють усі 
суб’єкти державного сектору упродовж трирічного циклу, який передбачає охоплення менше 
50% суб’єктів на рік, а те, що позабюд жетні фонди не підлягають цьому аудиту ще більше 
скорочує його.

3.157 До обсягу повноважень РПУ не входять бюд жетні надходження, місцеві органи 
державної влади, позабюд жетні фонди та державні підприємства, крім випадків, коли 
це стосується коштів Державного бюд жету. РПУ не відіграє жодної ролі у контексті дер-
жавних підприємств чи позабюд жетних фондів (на чотири позабюд жетних фонди припадає 
близько 20% ВВП). Деякі додаткові напрямки аудиту можуть окремо схвалюватись Верховною 
Радою. Крім того, внесення змін до Конституції України (відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» №2222-IV від 8 грудня 2004 року) надало РПУ право, 
починаючи з 2005 року, проводити перевірки не тільки видатків, але й надходжень. Однак, таке 
розширення обсягу повноважень було скасовано Рішенням Конституційного Суду №20рп/2010 
від 30 вересня 2010 року. Таким чином, обсяг повноважень РПУ є вужчим за повноваження 
ДФІ. РПУ не засвідчує фінансову звітність Уряду (або активи та зобов’язання у будь-якому ви-
гляді) та не звітує про надійність систем, за допомогою яких вона складається.

3.158 Річні звіти РПУ містять сукупні дані щодо сум помилок різного виду, виявлених 
при перевірках упродовж року (звіт за 2009 рік демонструє тенденцію різкого зростання їх 
обсягу – загалом з 12 мільярдів гривень у 2007 році до 36 мільярдів гривень у 2009 році), разом 
з переліком областей перевірки, але не містить будь-якого аналізу причин проблем чи прикла-
дів дій, необхідних для їх подолання. За сприяння Національного органу аудиту Швеції РПУ 
ініціювала роботу з аудиту впровадження програм Уряду із визначенням поставлених цілей та 
графіку їх досягнення.
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3.159 РПУ зобов’язана подавати до Верховної Ради офіційний висновок за результата-
ми розгляду звіту Кабінету Міністрів про виконання річного бюд жету упродовж двох 
тижнів з моменту його отримання від Уряду (див. статті 61 та 62 Бюд жетного кодексу). 
Судячи з усього, РПУ витримує такі суворі терміни, але висновки, про які йдеться, мають лише 
описовий характер і ґрунтуються на всіх аудитах відповідності та ефективності із попередньо-
го року. Щорічний загальний звіт РПУ за попередній рік складається до 1 грудня поточного 
року (стаття 35 Закону України «Про Рахункову палату України» 1996 року), але він не містить 
жодних рішень щодо фінансової звітності Уряду. Оскільки цей загальний щорічний звіт скла-
дається упродовж 8 місяців з моменту отримання звітності про виконання бюд жету, рейтинг 
показника (ii) є на рівні В. Графік було дотримано у 2010 році для щорічного звіту за 2009 рік. 
Інші звіти про окремі перевірки публікуються упродовж року та невідкладно передаються до 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

3.160 Офіційна реакція на результати перевірки та рекомендації походить головним чи-
ном від перевірених державних установ та Кабінету Міністрів, які мають надати відпо-
відь упродовж 15 днів з моменту отримання відповідного звіту (стаття 29 Закону України 
«Про Рахункову палату України»). Верховна Рада обговорює висновки РПУ час від часу та 
«за згодою Верховної Ради», як це визначено статтею 34 Закону України «Про Рахункову палату 
України». Річний звіт РПУ за 2009 рік засвідчує, що у деяких випадках перевірені установи вжили 
корегуючі заходи та пристали на рекомендації перевірки. Окремий підрозділ РПУ відповідає, 
крім інших задач, за відстеження заходів, вжитих об’єктами аудиту, за результатами висновків 
РПУ та її рекомендацій. Під час спілкування посадові особи РПУ відзначили, що рекомендації 
не були враховані в бажаній мірі, і, таким чином, суттєво не вплинули на удосконалення якості та 
ефективності надання державних послуг.

3.161 Хоча посадові особи РПУ беруть участь у засіданнях кількох комітетів Верховної Ради, 
виявляється, що на практиці Парламент приділяє недостатньо уваги роботі РПУ. Виявляється, 
що від Кабінету Міністрів або Міністерства фінансів РПУ також отримує слабку підтримку. Оскільки 
РПУ бракує повноважень із застосування санкцій, доступних ДФІ (крім повноважень звернення до 
прокуратури), її рекомендації можуть легше сприйматися державними установами.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.162 З 2006 року відбулися як позитивні, так і негативні події. Була проведена робота з 
розбудови ефективності аудиту, хоча РПУ і надалі здебільшого зосереджується на аудиторських 
перевірках відповідності законодавству. Було звужено сферу діяльності РПУ, і виключено з неї 
аудит надходжень. Відповідно, обсяг аудиторських перевірок в усіх роках залишався на рівні, зна-
чно нижчому за 50% (згідно з річними звітами РПУ), а аудит виконання бюд жету Урядом та іншої 
фінансової звітності не проводиться.

Події 2011 року

3.163 Існує нагальна потреба у розширенні повноважень РПУ для забезпечення ауди-
ту надходжень, а також позабюд жетних фондів. Проект закону щодо РПУ розробляється 
вже упродовж кількох років, однак для розширення повноважень вищого органу аудиту по-
трібне внесення змін до Конституції. РПУ пропонувалися зміни до закону, але вони досі не 
взяті до уваги. Зміни керівництва відбулися цього року через те, що добіг кінця другий семи-
річний термін обіймання посади Головою Палати. Тим часом, як видається, Уряд є більш 
зацікавленим в удосконаленні внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а не зовніш-
нього аудиту. Обсяг повноважень РПУ є дійсно значно вужчим, ніж у ДФІ. Обмежені повно-
важення РПУ заважають Палаті ефективно виконувати свої функції як гаранта чесності у 
циклі державної звітності.
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PI-27. Розгляд закону про річний бюд жет законодавчим органом влади

Показник PI-27 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Розгляд закону 
про річний бюд-
жет законодавчим 
органом влади

Ретельність розгляду з боку законодавчого 
органу влади B

C+

B

B+

Наявність добре налагоджених процедур 
розгляду бюд жету законодавчим органом та 
їх дотримання

B A

Достатність часу, що надається законодавчо-
му органу для розгляду проекту бюд жету, аби 
надати відповіді на пропозиції Уряду як у ви-
гляді докладних прогнозів, так і, за потреби, 
пропозиції щодо сукупних макрофіскальних 
показників на більш ранній стадії бюд жетного 
циклу (час, доступний на практиці для всіх 
стадій разом)

A A

Правила внесення змін до бюд жету протягом 
року без попереднього затвердження зако-
нодавчим органом

C A

Оцінка 2010 року

3.164 Розгляд законодавчим органом охоплює фіскальну політику та зведені показники 
на майбутній рік, а також детальні прогнози видатків та надходжень. Обов’язки Верховної 
Ради та Комітету ВРУ з питань бюд жету визначено у Бюд жетному кодексі. Наразі склад Комітету 
ВРУ з питань бюд жету відображає структуру Верховної Ради загалом з точки зору співвідношен-
ня партій та фракцій. Комітет ВРУ з питань бюд жету складається з 33 членів. Крім того, 30 по-
садовців працюють у Секретаріаті Комітету ВРУ з питань бюд жету.

3.165 Хоча процедури загалом є надійними, вони не розглядалися у контексті Бюд жету 
на 2010 рік (див. детальні дані за параметром PI-11) через політичні суперечності на тлі 
дуже складної економічної ситуації. Згідно з попередньою редакцією Бюд жетного кодексу, 
який застосувався при підготовці бюд жету на 2008-2010 рр., Уряд подавав Основні напрями 
бюд жетної політики до Верховної Ради, і вона ухвалювала їх постановою до кінця травня. Це 
надавало Верховній Раді можливість розглянути більше аспектів фіскальної політики перед 
розглядом пропонованого бюд жету восени. Верховна Рада має чітку процедуру розгляду бюд-
жету. Комітет ВРУ з питань бюд жету має чіткі процедури щодо його розгляду, а комітети за 
секторами економіки можуть подавати до Комітету ВРУ з питань бюд жету зауваження щодо 
його ж відповідного розділу, як додаткову інформацію.

3.166 Загалом процедуру схвалення Бюд жету на 2011 рік було дотримано. Проект Закону 
України «Про Державний бюд жет України на 2011 рік» було подано Кабінетом Міністрів 
України 10 грудня 2010 року із затримкою через прийняття нового Бюд жетного кодексу. Тим 
не менш, Комітет ВРУ з питань бюд жету розглянув цей законопроект упродовж грудня, і 28 
грудня 2010 року Закон України «Державний бюд жет України на 2011 рік» був затверджений 
Верховною Радою.

3.167 Законодавчий орган має більш ніж два місяці для розгляду пропонованого бюд жету. 
Уряд має подати до Парламенту законопроект про бюд жет до 15 вересня, а Міністр фінансів 
зобов’язаний представити свої пропозиції до 20 вересня. 20 жовтня проводиться перше читання, 
на підставі якого Верховна Рада України повертає Бюд жет Урядові зі своїми коментарями. До 
3 листопада Уряд має подати проект Бюд жету з відповідними змінами, аби його знову розглянули 
та ухвалили наприкінці листопада – у грудні.

3.168 Регламент Верховної Ради України передбачає стислі часові рамки для подання 
змін до бюд жету з боку законодавчого органу (ці обмеження були сформульовані Бюд-
жетним кодексом, але нова редакція ґрунтується на Регламенті Верховної Ради України). 
Пропозиції мають бути збалансованими у тому сенсі, що пропозиції зі збільшення видатко-



ОЦІНЮВАННЯ УДФ 65

вої частини повинні також визначати джерела фінансування (тобто бюд жетні надходження), а 
пропозиції зі зменшення бюд жетних надходжень повинні визначати джерело покриття втрат 
(інші джерела надходжень для скорочення видатків). Пропозиції щодо зміни прогнозу подат-
кових надходжень не приймаються.

3.169 Бюд жетний кодекс дозволяє вносити зміни до Бюд жету у випадках невиконання 
встановлених цільових показників щодо надходжень до дохідної частини. Якщо за ре-
зультатами квартального звіту фактичне виконання бюд жету відхиляється від цільових показ-
ників на 15% або більше в будь-якому напрямку, Міністерство фінансів ініціює внесення змін 
до Закону про річний бюд жет. Стаття 55 виключає зменшення упродовж року асигнувань за 
захищеними статтями бюд жету. Внесення змін до бюд жету протягом року, за винятком кіль-
кох випадків, вимагає внесення Верховною Радою змін до Закону про бюд жет. Якщо зміни 
стосуються перерозподілу між програмами в межах однієї бюд жетної установи, або ж якщо 
бюд жетна програма передається від однієї бюд жетної установи до іншої, такі зміни можуть 
бути внесені Міністерством фінансів за погодженням Комітету Верховної Ради України з пи-
тань бюд жету. Незважаючи на це, Міністерство фінансів зберігає широкі можливості скоро-
чення розподілу нижче рівня прийнятого бюд жету без схвалення Верховною Радою. Через 
широкі можливості Міністерства фінансів, які залишилися без коментарів в Оцінюванні 2006 
року, для параметру (iv) запропоновано рейтинг С, що призводить до загального рейтингу 
для цього показника на рівні С+.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.170 Значних змін в практиці між 2005 та 2010 роками не відбулося. У деяких випадках 
мало місце зниження ефективності, що пов’язано з політичним циклом (наприклад, вибори 
Президента України вплинули на схвалення бюд жету на 2010 рік в 2009 році, однак бюд жет 
на 2011 рік було схвалено із дотриманням графіку). Новий Бюд жетний кодекс був схвалений 
у 2010 році та набув чинності з 1 січня 2011 року, а його впровадження триватиме під час під-
готовки бюд жету на 2012 рік. Нижчий рейтинг для 2010 року відображає наявність повноважень 
Міністерства фінансів зі скорочення асигнувань без погодження законодавчого органу, як це 
відбувалося у посткризовий рік (2009).

Події 2011 року

3.171 Бюд жетний кодекс 2010 року надав більше часу Міністерству фінансів та головним 
установам з цих питань для підготовки пропозицій до бюд жету після схвалення відповід-
ної постанови з питань бюд жету Верховною Радою України. Подання та схвалення Основні 
напрями бюд жетної політики відсунуто на один місяць, і Верховна Рада має затвердити їх до 1 
травня. Це залишає більше часу Міністерству фінансів для підготовки Бюд жету, а отже, більше 
часу для подання бюд жетних пропозицій основними бюд жетними установами. Наразі, з точки 
зору постанови з питань бюд жету Верховною Радою України, новий графік був дотриманий. За 
умови належного впровадження це дає можливість покращити перший параметр з В до А.

PI-28. Розгляд звітів зовнішніх аудиторів законодавчим органом влади

Показник PI-28 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Розгляд звітів зо-
внішніх аудиторів 
законодавчим 
органом влади

Своєчасність розгляду звітів за результатами 
аудиту законодавчим органом B

D+

B

D+
Масштаб слухань з основних результатів 
аудиту D D

Надання законодавчим органом настанов 
щодо рекомендованих заходів та виконання 
цих настанов органами виконавчої влади

C D
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Оцінка 2010 року

3.172 Розгляд звітів зовнішнього аудиту з боку законодавчого органу в Україні є слабким. 
На це також звертається увага у рамках Індексу відкритості бюд жету за 2010 р. Загальний показник 
за параметром розгляду законодавчим органом та вищим органом аудиту є низьким (49) порівняно з 
сукупним значенням на рівні 62, яке має Україна. У рамках Індексу відкритості бюд жету також зазна-
чаються й інші недоліки, включно з відсутністю оприлюднення звіту вищого органу аудиту та відсут-
ністю відслідковування коригуючих заходів, що їх вживають органи виконавчої влади. Таким чином, 
Індекс відкритості бюд жету узгоджується з рейтингом за результатами звіту з оцінювання ДВФЗ.

3.173 Група експертів, яка проводила це оцінювання, не змогла отримати достатню ін-
формацію про сутність та вплив роботи РПУ та увагу до неї з боку Верховної Ради, аби 
мати змогу провести повноцінний аналіз цього показника ефективності. Аналіз та наведе-
ний нижче рейтинг головним чином базуються на наданій РПУ статистичній інформації щодо 
кількості та частки її звітів, розглянутих Комітетом Верховної Ради України з питань бюд жету.

3.174 Рахункова палата України надає висновки про звіт з виконання бюд жету попереднього 
року упродовж двох тижнів, після отримання останнього від Кабінету Міністрів (стаття 62 Бюд-
жетного кодексу). Ці висновки є аналітичними та не базуються на аудиторській перевірці. Вони роз-
глядаються Верховною Радою у рамках формулювання висновків щодо звіту з виконання бюд жету 
(абзац 2(3) статті 109 Бюд жетного кодексу). Крім того, стаття 110 Бюд жетного кодексу вимагає щоквар-
тального подання звітів про виконання бюд жету до Верховної Ради, а стаття 33 Закону України «Про 
Рахункову палату України» від 1996 року вимагає розгляду Парламентом впливу механізмів контролю 
РПУ щонайменше два рази на рік. Річний та квартальний звіти аналізуються Комітетом ВРУ з питань 
бюд жету перед їх розглядом Верховною Радою, що у 2009-2010 роках здійснювалось упродовж 6 
місяців після подання. Інші аудиторські звіти з окремих питань та бюд жетних програм розглядаються 
Верховною Радою України через парламентські комітети, але для цього немає чітко визначеного гра-
фіку, і група експертів не змогла отримати інформацію щодо часу, потрібного Верховній Раді для їх 
опрацювання. Значення для параметру (і) ґрунтується на огляді річних та квартальних звітів.

3.175 Інші аудиторські звіти можуть розглядатися Комітетом ВРУ з питань бюд жету або 
іншими парламентськими комітетами, відповідальними за окремі сектори економіки, за-
лежно від предмету розгляду. За інформацією РПУ, у 2009-2010 роках вищим органом ауди-
ту було направлено до Верховної Ради 225 листів з висновками за результатами аудиту. За цей 
період Верховна Рада розглянула 64% звітів у 2009 році та 47% звітів у 2010 році; решту ж було 
просто взято до уваги Комітетом ВРУ з питань бюд жету. Співробітники РПУ та представники 
об’єктів аудиту були присутні під час обговорення у Комітеті питань бюд жету. Подальші заходи 
вживаються РПУ на основі переліку рекомендацій щодо коригуючих дій; якщо рекомендації ви-
конуються в повному обсязі, вони вилучаються з переліку неврегульованих питань.

3.176 Річний звіт РПУ констатує, що її рекомендації були взяті до уваги Верховною Радою 
та Урядом України, але не наводить конкретних прикладів рекомендацій або дій вчине-
них в порядку реагування на них.

3.177 Вжиття заходів за рекомендаціями Верховної Ради України, прийнятими на основі 
звітів РПУ, має дуже обмежений характер, що зумовило виставлення оцінки D за параме-
тром (ііі). Увага аудиту і надалі зосереджується на перевірці відповідності конкретних транзакцій 
застосовуваним правилам, а не визначення можливостей для удосконалення систем.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.178 Жодних свідчень про суттєві зміни у ставленні Верховної Ради до звітів РПУ з 2006 
року виявлено не було. Парламент вочевидь приділяє відносно мало уваги роботі РПУ, і не пра-
цює над новим законопроектом, що має на меті посилення нормативно-правової бази діяльності 
вищого органу аудиту. Водночас мали місце деякі зрушення щодо вивчення звітів РПУ та надання 
рекомендацій за їх результатами.
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  G. Практика, що застосовується організаціями-донорами

D-1. Передбачуваність прямої підтримки бюд жету

Показник D-1 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Передбачуваність 
прямої підтримки 
бюд жету 

Річне відхилення фактичної річної підтримки 
від прогнозу, наданого донорами щонаймен-
ше за 6 тижнів до подання Урядом пропозиції 
з бюд жету до законодавчого органу влади

D
D

NA
NA

Своєчасність виділення коштів донорами 
упродовж року D NA

Оцінка 2010 року

3.179 У 2008-2010 роках позики Світового банку на підтримку політики розвитку та 
Програми підтримки бюд жетного сектору Європейського Союзу були двома основними 
джерелами підтримки бюд жету України9. Як показано у наведеній нижче таблиці, упродовж 
трьох років, що розглядаються, виконання плану з підтримки бюд жету зафіксувало відхилення 
від прогнозу більше ніж на 15%. Вони були спричинені головним чином затримками у виконанні 
Урядом умов виплат чи девальвацією та додатковою підтримкою бюд жету наприкінці 2008 року 
внаслідок фіскальної кризи. Водночас програми донорів та цикли їх впровадження не співпадали 
з графіком бюд жетування в Україні, що ускладнювало передбачуваність щодо виділення коштів.

3.180 Комплексні та своєчасні річні та поквартальні прогнози не надаються усіма органі-
заціями-донорами. Надання коштів за позикою Світового банку на підтримку політики розвит-
ку прив’язано до задовільного функціонування та вжиття інституційних або політичних заходів, 
через що поквартальні прогнози виділення коштів є не застосовуваними. Європейська комісія є 
єдиним донором, який надає як річний, так і квартальний графік виділення коштів, відповідно 
до угод про фінансову підтримку окремих секторів бюд жету, укладених з Урядом України. Ця 
інформація оновлюється за запитом Міністерства фінансів під час процесу підготовки річно-
го бюд жету задля узгодження прогнозів бюд жету на багаторічну перспективу. Однак, упродовж 
періоду, що розглядається, ці квартальні прогнози не справджувалися більше ніж на 50% через 
затримки із надходженням коштів.

Таблиця D-1a
Планові та фактичні показники щодо підтримки бюд жету у 2008-2010 рр.

 тис. грн. 

2008 р. 2009 р. 2010 р.

Загальний обсяг запланованого фінансування підтримки бюд жету 2 803 400,0 10 020 160,1 4 522 522,0

— Заплановані гранти 303 400,0 662 160,1 522 522,0

— Заплановані програмні позики 2 500 000,0 9 358 000,0 4 000 000,0

Загальний обсяг наданого фінансування підтримки бюд жету 5 698 263,6 3 398 670,5 125 468,7

— Надані гранти 288 263,6 195 950,5 125 468,7

— Надані програмні позики 5 410 000,0 3 202 720,0 0,0

Виконання 192,9% 33,9% 2,8%

Джерело: закони про Державний бюд жет за відповідні роки, дані Міністерства фінансів.

9 Частина Кредиту МВФ «стенд-бай», яка була надана для підтримки державного бюд жету в 2009 та 
2010 роках (36,8 мільярдів гривень та 15,9 мільярдів гривень відповідно) не бралися до уваги у рам-
ках цього оцінювання, зважаючи на те, що угоди «стенд-бай» не можуть відображатися у звітності як 
офіційна допомога розвитку (див. Додаток 2 до Директив Комітету сприяння розвитку ОЕСР щодо 
статистичної звітності).
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Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.181 Показник D-1 не оцінювався у рамках звіту ДВФЗ за 2006 р., оскільки на той час 
діяла лише одна програма підтримки бюд жету (Позика Світового банку на підтримку полі-
тики розвитку), та не було можливості зробити висновки на основі даних, доступних на момент 
оцінювання.

Події 2011 року

3.182 Жодних помітних змін щодо передбачуваності підтримки бюд жету порівняно з 2006 
р. помічено не було. Для України і досі залишається актуальним питання передбачуваності під-
тримки бюд жету, і воно може бути вирішено виключно через приділення йому більшої уваги та 
покращення координації між Урядом України та організаціями-донорами.

D-2. Фінансова інформація, що надається організаціями-донорами для складання 
бюд жету та звітності за проектами і програмною допомогою

Показник D-2 Параметри оцінювання Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Фінансова інфор-
мація, що нада-
ється організація-
ми-донорами для 
складання бюд жету 
та звітності за про-
ектами і програм-
ною допомогою

Повнота та своєчасність бюд жетних кошто-
рисів, що подаються донорами для проектної 
підтримки

D

D

D

D
Періодичність та охоплення, що надається до-
норами за фактичними потоками донорських 
коштів для проектної підтримки

D D

Оцінка 2010 року

3.183 За даними Міністерства фінансів більшість донорів не надає повного прогнозу щодо 
виділення коштів за проектною допомогою відповідно до стадій, що узгоджуються з графіком 
бюд жетування Уряду України, та за розподілом відповідно до бюд жетної класифікації Уряду.

3.184 Світовий банк та Європейська Комісія надають прогнози щодо виділення коштів. 
Тим не менш, ці розрахунки подаються у форматі організацій-донорів, який не відповідає бюд-
жетній класифікації Уряду України та не узгоджується з графіком державного бюд жету.

3.185 Під час підготовки бюд жету Управління співробітництва з міжнародними фінан-
совими організаціями Міністерства фінансів України складає власні бюд жетні прогнози, 
що ґрунтуються на (і) оновленій інформації від організацій-донорів, отриманій за запитом, та 
(іі) інформації, що міститься в бюд жетних запитах бюд жетних установ, з урахуванням попередніх 
виплат за наявними проектами та їх планом державних закупівель. Потім інформація передається 
до Департаменту економіки і бюд жетного планування Міністерства фінансів.

3.186 Як і у випадку з бюд жетними прогнозами, більшість організацій-донорів не надає 
звітів про фактичні потоки коштів за своїми проектами та програмами. Уряд покладається 
на власну систему звітів на основі Єдиного казначейського рахунку для програмної допомоги та 
дані організацій-впроваджувачів відповідних проектів. Міністерство фінансів консолідує інфор-
мацію під час підготовки щомісячних звітів про виконання бюд жету.

3.187 Щодо Світового банку Уряд України має доступ до електронної системи «Зв’язок з 
клієнтом», яка забезпечує регулярне оновлення щодо фактичних виплат, у тому числі помісячні 
кумулятивні виплати. Світовий банк надсилає інформацію про кумулятивний обсяг наданих за 
попередній місяць коштів на початку кожного наступного місяця. Ці звіти надаються у форматі, 
відмінному від бюд жетної класифікації Уряду, і застосовуються для звірки між обліком наданих 
позик організації-донора та рахунками проектів Уряду. Оскільки частка проектів Світового банку 
не може бути вирахувана через те, що організації-донори не надають звітів про фінансові потоки, 
рейтинг параметру (іі) дорівнює D.
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Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.188 Значних змін з 2006 р. не відбулося. Комплексної інформаційної системи щодо міжнарод-
ної допомоги розвитку в Україні немає, а інформація щодо потоків коштів організацій-донорів є 
фрагментарною та неповною.

Події 2011 року

3.189 У Законі України «Про Державний бюд жет України на 2011 рік» було вперше на-
ведено в окремому Додатку перелік проектів із зовнішнім фінансуванням для виділення 
коштів зі Спеціального фонду10.

D-3. Частка коштів, отриманих у якості фінансової допомоги, 
управління якими здійснюється з використаннями національних процедур

Показник D-3 Оцінка 2010 року Оцінка 2005 року

Частка коштів, отриманих у якості фінансової допомоги, управлін-
ня якими здійснюється з використаннями національних процедур C D

Оцінка 2010 року

3.190 В Україні немає проектної допомоги, яка б повною мірою відповідала усім крите-
ріям до застосування національних систем (тобто, коли банківські операції, платежі, держав-
ні закупівлі, бухгалтерський облік, аудит, виплата позик та класифікація звітів є однаковими як 
для коштів організацій-донорів, так і для державних коштів)11. Міжнародна фінансова допомога 
включається до щорічного закону про державний бюд жет та відображається у звітах про вико-
нання державного бюд жету. Реалізації фінансової діяльності організацій-донорів поза межами 
підтримки бюд жету, яка за визначенням використовує національні процедури, зазвичай перед-
бачає спеціальні заходи, відмінні від звичайної системи УДФ України. Деякі елементи внутріш-
ніх систем України дуже незначною мірою використовуються Світовим банком. Усі проекти, 
фінансовані Світовим банком, які набули чинності після 1 липня 2007 року, реалізуються із за-
стосуванням системи Казначейства12. Кошти в іноземній валюті розміщуються у комерційному 
банку (ВАТ «Укрексімбанк», який перебуває у державній власності) на рахунках, які відкриті на ім’я 
Казначейства та є частиною Єдиного казначейського рахунку, а касові залишки контролюються 
та консолідуються щодня. Крім того, за одним з проектів (а саме за Проектом вдосконалення сис-
теми соціальної допомоги в Україні) РПУ проводить щорічний аудит.

3.191 Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та ко-
ординації міжнародної технічної допомоги Міністерства економічного розвитку та тор-
гівлі веде базу даних проектів (грантів) технічної допомоги в Україні. До основних органі-
зацій-донорів належать урядові установи США (АМР США, DoE, USDA), Європейська комісія, 
Німеччина (GiZ), Швеція (СІДА) тощо. Згідно з чинним законодавством, усі проекти організацій-
донорів мають бути зареєстровані в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Статистика, 
яка ведеться Міністерством економічного розвитку та торгівлі, використовується Національним 
банком України для розрахунку платіжного балансу.

10 Додаток 9 до Закону України «Про Державний бюд жет України на 2011 рік»; Бюд жетний кодекс, стаття 
21, стаття 40 (параграф 10).

11 Також дивіться Паризьку декларацію з підвищення ефективності зовнішньої допомоги 2011 року. 
Огляд України.

12 Постанова Кабінету Міністрів №1090 від 5 вересня 2007 року «Деякі питання виконання бюд жетних 
програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку».
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3.192 Як випливає з таблиці D-3, понад 57% від загального обсягу коштів допомоги, які 
спочатку виділялися центральним органам державної влади у період 2008-2010 років, пе-
редбачали дотримання внутрішньо державних процедур через те, що загалом в їх структурі пере-
важала підтримка бюд жету. Частка допомоги із застосуванням національних процедур забезпечує 
рейтинг показника на рівні С.

Таблиця D-3
Планований обсяг допомоги, що передбачає використання національних процедур

тис. грн.

Загалом 
у 2008-2010 рр.

Національні 
процедури

Процедури орга-
нізацій-донорів

Грантова підтримка бюд жету 1 488 082,1 1 488 082,1  

Програмні позики 19 716 000,0 19 716 000,0  

Позики на реалізацію інвестиційних проектів 8 918 580,3  8 918 580,3

Проекти технічної допомоги 6 806 817,9  6 806 817,9

Загалом 36 929 480,3 21 204 082,1 15 725 398,2

% від загального обсягу коштів допомоги  57,1% 42,9%

Джерело: закони про Державний бюд жет України на 2008-2010 рр., Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України.

Порівняння між 2010 та 2005 роками

3.193 Незважаючи на затримки із виділенням коштів, після 2006 року склалася чітка тен-
денція надання більшої бюд жетної підтримки організаціями-донорами, яка підвищує рі-
вень застосування національних процедур в управлінні допомогою. Важливим позитивним 
рушенням є ухвалення Постанови №1090 у другому півріччі 2007 року, яка передбачає обслуго-
вування проектів, фінансованих Світовим банком, з використанням системи Казначейства. Крім 
того, розпочато діалог між Рахунковою палатою України (РПУ) та Світовим банком щодо прове-
дення РПУ аудиту проектів, фінансованих коштом Світового банку. Однак, варто зазначити, що 
навіть коли Рахункова палата України проводила аудит одного з проектів Світового банку, РПУ 
була змушена модифікувати застосовувані стандарти аудиту, аби привести їх у відповідність до 
вимог Світового банку.
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ДОДАТКИ

Додаток 1: Резюме оцінювань 2005 та 2010 років за показниками 
ефективності

Показник 2010 р. 2005 р. Пояснення рейтингу, 
зміни рейтингу та обґрунтування

А. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ УДФ: надійність бюд жету

PI-1 Сукупні показники 
виконання видатко-
вої частини бюд жету 
порівняно з почат-
ково затвердженим 
бюд жетом.

B B Відхилення фактичних сукупних видатків від планових 
показників становило 4,6% у 2008 р., 11,6% у 2009 р. та 
лише 1,4% у 2010 р. (тобто фактичні показники були ниж-
че планових). Дані, що обґрунтовують присвоєні оцінки, 
викладені у таблиці 5.2 Додатку 5. Відхилення слід роз-
глядати з обережністю, оскільки вони мали місце на тлі 
значної девальвації національної валюти (більш ніж на 
40% за 2008-2009 рр.), падіння обсягів виробництва, не-
гативних умов торгівлі та інших шоків.

PI-2 Структура видатків 
порівняно з почат-
ково затвердженим 
бюд жетом.

D+ B

(i) Відхилення у струк-
турі видатків про-
тягом останніх трьох 
років, за виключенням 
необов’язкових статей .

D - Події, що відбулися в економіці у 2008-2009 роках, та змі-
на керівництва держави у 2010 р. мали суттєві наслідки з 
точки зору змін структури видатків. Середньорічні від-
хилення за категоріями становили 6,3% у 2008 р., 16,5% у 
2009 р. та 16,7% у 2010 р.

(ii) Середній обсяг 
видатків, скориго-
ваний на користь 
необов’язкових 
статей.

A - У листопаді 2008 р. було створено Стабілізаційний фонд, 
діяльність якого спрямовувалась на безпосередню бо-
ротьбу з кризовими явищами в економіці та підтримува-
лась у рамках бюд жетів на 2009 та 2010 роки. У середньо-
му його розмір приблизно дорівнює 10% від загального 
обсягу бюд жету. Проте у кожному законі про державний 
бюд жет чітко визначаються видатки цього фонду; асигну-
вання, обсяг яких так само затверджується Парламентом 
у цьому законі, стають частиною асигнувань кожної відпо-
відної бюд жетної установи. З огляду на процедури, прита-
манні видаткам, цей фонд не можна віднести до категорії 
типових фондів на випадок непередбачуваних обставин. 

PI-3 Сукупні показники 
виконання доходної 
частини бюд жету по-
рівняно з початково 
затвердженим бюд-
жетом.

B A У 2008, 2009 та 2010 роках доходи становили відповідно 
99,9%, 85,5% та 94,4% від планових надходжень. Непевність 
у контексті кризи та пов’язані з цим труднощі коректного 
прогнозування є основними причинами проблеми, зо-
крема у 2008 та 2009 роках. У 2010 р. негативну роль могли 
зіграти надто оптимістичні підходи разом із необхідністю 
фінансування різких стрибків у споживанні. Прогнози щодо 
наповнення дохідної частини бюд жету у 2011 р. були більш 
реалістичними, а отже можна очікувати деяке перевико-
нання бюд жету у частині надходжень. 

PI-4 Сума заборгованості 
за видатками та їх 
моніторинг.

B+ B+

(і) Сума заборгова-
ності за видатками 
(як відсоток від суми 
фактичних видатків 
у відповідному фіс-
кальному році) та 
будь-які нещодавні 
зміни в цій сумі. 

A A У 2008-2010 рр. станом на кінець бюд жетного року за-
боргованість (як частка загальних видатків бюд жету) 
дорівнювала 0,1%, 0,2% та 0,1%, відповідно.

(іі) Наявність даних 
для моніторингу 
суми простроченої 
заборгованості

B B Інформація про заборгованість наявна на рівні мініс-
терств і відомств, що підтримують систему обліку мето-
дом нарахування. Казначейство звіряє облік за касовим 
методом з результатами обліку бюд жетних установ. 
У 2006 р. система асигнувань була змінена, і відтоді 
Казначейство надає повну інформацію про помісячний 
розподіл коштів за статтями прогнозованого бюд жету. 
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Показник 2010 р. 2005 р. Пояснення рейтингу, 
зміни рейтингу та обґрунтування

B. ОСНОВНІ ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: повнота та прозорість

PI-5 Класифікація бюд-
жету.

A A Уряд України використовує адміністративну та еконо-
мічну класифікацію відповідно до Рекомендацій МВФ 
щодо статистики державних фінансів у редакції 1986 р. 
Існують також програмні класифікації, що охоплюють всі 
видатки центральних органів державної влади, включе-
ні до Державного бюд жету, у тому числі Спеціальний і 
Загальний фонди Державного бюд жету.

PI-6 Повнота інформації, 
яка міститься у бюд-
жетній документації.

A A Подання річного бюд жету надає повне розуміння щодо 
стану бюд жету, порівняльні показники пропонованого 
бюд жету і бюд жету попереднього року, а саме макро-
економічні припущення, на яких ґрунтується бюд жет, 
його дефіцит бюд жету, фінансування боргу та його очіку-
вана структура, існуючі боргові зобов’язання, фінансові 
активи, податкові витрати, узагальнені пропоновані 
бюд жетні показники надходжень та видатків, включа-
ючи прогнозне виконання бюд жету за поточний рік та 
за попередній рік, заява про цілі, яких планує досягти 
міністерство внаслідок виконання бюд жетних програм, 
обґрунтування цих програм на підставі бюд жетних за-
явок, поданих міністерством, оцінка міжбюд жетних 
трансфертів.

PI-7 Обсяг неврахованих 
державних операцій

D+ D+

(i) Обсяг неврахова-
них витрат (інших ніж 
проекти, що фінансу-
ються організаціями-
донорами), не вклю-
чених до бюд жетних 
звітів.

D D Річний Державний бюд жет охоплює операції за надхо-
дженнями та видатками усіх центральних органів дер-
жавної влади, за винятком чотирьох фондів – Пенсійного 
фонду, Фонду соціального страхування, Фонду соці-
ального страхування на випадок безробіття та Фонду 
соціального страхування на випадок тимчасової втрати 
працездатності. Видатки цих фондів склали 20% від ВВП 
у 2009 році і дещо менше (приблизно 19,7%) у 2010 році. 
Кожен фонд подає квартальну та річну фінансову звіт-
ність та публікує її на своєму веб-сайті. Бюд жетний ко-
декс також вимагає подання проектів бюд жетів цих фон-
дів до Парламенту разом з проектом річного бюд жету. 
Усі державні фонди соціального страхування обслугову-
ються Казначейством. Найбільш значущі позабюд жетні 
видатки пов’язані з квазі-фіскальною діяльністю ДП. 

(ii) Інформація про 
доходи/витрати про-
ектів, що фінансують-
ся організаціями-до-
норами, включена до 
бюд жетних звітів.

A A Інформація про доходи/видатки за всіма видами ді-
яльності, що фінансуються за рахунок позик, подається 
організаціями-впроваджувачами до управління бух-
галтерського обліку відповідного міністерства і згодом 
включається до щомісячних звітів про виконання бюд-
жету Міністерства фінансів. Допомога у натуральній 
формі не входить до звітів про виконання бюд жету 
органів державної влади. Інформація про гранти також 
вноситься до таких звітів. Звітність про фінансування за 
рахунок грантів та позик відрізняється тільки зразками 
звітів, що застосовуються.

PI-8 Прозорість міжбюд-
жетних фіскальних 
відносин.

А B+

(і) Прозорість та 
об’єктивність у гори-
зонтальному розпо-
ділі органами дер-
жавної влади різних 
рівнів. 

A B Кожен підрозділ державної влади отримує частину по-
даткових надходжень, стягнутих у його межах, розмір 
якої залежить від виду податку та рівня влади. Суми фіс-
кального перерозподілу на користь областей, районів 
та міст визначають за формулою, яка призначена для 
забезпечення співставного рівня державних послуг в 
усій країні. Це враховує прогнозовані податки та інші 
надходження (окремі з яких не враховуються для цих 
цілей) та фактори, що визначаються обсяг необхідного 
фінансування видатків, як-от кількість населення, кіль-
кість споживачів відповідних послуг та власний потен-
ціал надходжень. Через зниження обсягу субвенцій на 
виконання інвестиційних проектів, які мають довільний 
характер, в Україні частка трансфертів, що здійснюються 
відповідно до формули, перевищувала 90%, як у 2009 
році, так і в 2010 році. 
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(іі) Своєчасність до-
стовірного інформу-
вання органів дер-
жавної влади різних 
рівнів про обсяги їх 
фінансування.

B B Прогноз податкових та інших бюд жетних надходжень, 
що нараховуються кожному місцевому органу місцевої 
влади, здійснюється централізовано і доводиться до відо-
ма циркуляром Міністерства фінансів в червні. В подаль-
шому ці прогнози враховуються при роботі з формулою 
розподілу, а отримані граничні межі бюд жетних видатків 
доводяться до місцевих органів державної влади у серп-
ні, аби надати достатньо часу для підготовки бюд жету. 
Трансферти, що не ґрунтуються на формулі, є предметом 
консультацій між Міністерством фінансів та кожним місце-
вим органом державної влади під час підготовки річного 
бюд жету. Повідомлення про остаточний розподіл коштів 
надаються упродовж тижня після ухвалення Парламентом 
відповідного Закону, що має відбуватися до 1 грудня пе-
ред початком нового фінансового року.

(ііі) Рівень консоліда-
ції фіскальних даних 
для загального Уряду 
за секторами.

A A Надходження та видатки державних установ всіх рівнів 
проходять через систему Казначейства та відображаються 
у відповідності до тієї ж класифікації за Рекомендаціями 
МВФ щодо статистики державних фінансів/Класифікацією 
функцій органів державної влади, що забезпечує повну 
консолідацію всіх державних видатків за секторами.

PI-9 Нагляд за сукупним 
фіскальним ризиком, 
пов’язаним з діяль-
ністю інших суб’єктів 
державного сектору.

D+ D+

(i) Ступінь контролю 
державою державних 
установ та суб’єктів 
державного сектору.

D D Нагляд за державними підприємствами є слабким і 
фрагментарним. КМУ делегує свої функції з нагляду за 
державними підприємствами профільним міністерствам 
та відомствам як керівним органам стосовно підприємств, 
які не мають стратегічного значення для економіки або 
безпеки держави. Міністерство фінансів не здійснює ак-
тивного нагляду та не має функції безпосереднього на-
гляду. Хоча Міністерство фінансів контролює виконання 
фінансових планів, ним не оцінюються окремі державні 
підприємства на предмет їх виконання та не перевіряють-
ся фінанси державних підприємств. Хоча ДП повинні мати 
у своєму складі підрозділи внутрішнього аудиту, на прак-
тиці ці функції виконує КРУ – орган внутрішнього аудиту 
Уряду України. Рахункова палата не перевіряє державні 
підприємства, оскільки її роль з нагляду обмежується 
перевіркою використання бюд жетних ресурсів.

(ii) Ступінь контролю 
державою стану бюд-
жетів місцевих орга-
нів влади.

A A Місцеві органи державної влади здійснюють свою ді-
яльність через Казначейство і не можуть витрачати 
більше коштів, ніж передбачено їх бюд жетом. Таким 
чином, місцеві бюд жети є частиною звичайної звітності 
Казначейства. Тільки муніципалітети певного розміру (із 
населенням більше 500 000 мешканців) можуть випуска-
ти боргові інструменти, але Бюд жетний кодекс встанов-
лює чіткі порогові значення рівня боргу і його обслуго-
вування, а Міністерство фінансів повинно затверджувати 
всі емісії боргових інструментів місцевих органів влади. 
Річні фінансові звіти представлені консолідованими 
загальнодержавними і місцевими звітами.

PI-10 Доступ громадськості 
до основної фінансо-
вої інформації.

B B Громадськість має доступ до повного набору документа-
ції на веб-сайті Парламенту, коли Закон про Державний 
бюд жет на відповідний рік подається до Парламенту 
Кабінетом Міністрів України. Щомісячні і квартальні звіти 
складаються Казначейством протягом кількох днів після 
закінчення періоду і подаються до Міністерства фінансів, 
яке потім публікує ці звіти. Фінансова звітність на кінець 
року стає доступною для громадськості до 1 березня на-
ступного року, перед проведенням аудиту Рахунковою 
палатою України. Інформація про присвоєння догово-
рів розміщується в мережі Інтернет та публікується у 
«Віснику державних закупівель» протягом 7 днів після 
визначення переможця торгів. Звіти за результатами 
зовнішнього аудиту не публікуються у повному обсязі, а 
інформація про ресурси, доступні для надавачів послуг 
первинної ланки, не є публічною.
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C. Бюд жетний цикл

C (i) Складання бюд жету відповідно до цілей політики

PI-11 Упорядкованість та 
участь у процесі під-
готовки річного бюд-
жету.

B B+

(i) Наявність встанов-
леного бюд жетного 
графіку та його до-
тримання.

B B Існує прозорий графік прийняття бюд жету, встанов-
лений Бюд жетним кодексом України. Розпорядження 
видається у червні для подання пропозицій до кінця 
червня. Міністерства мають чотири тижні для розгляду 
своїх бюд жетних пропозицій з моменту видання роз-
порядження. Загалом графік виконується. Однак в 2009 
році графік не був дотриманий і майже всі кінцеві етапи, 
включаючи подання на розгляд Парламентом, були ви-
конані із запізненням.

(ii) Прозорість/
комплексність та 
політична участь в 
управлінні щодо під-
готовки бюд жету до 
подання (бюд жетний 
циркуляр або еквіва-
лентний документ). 

B B Як Кабінет Міністрів, так і Парламент схвалюють що-
річний попередній бюд жет перед виданням. Останній 
встановлює загальні напрямки політики, за якими слід 
розробляти бюд жет, а також рівень скупних видатків, 
прибутків та дефіциту. Хоча до бюд жетного процесу 
залучено політичних діячів, він не передбачає затвер-
дження граничних меж видатків за окремими секторами 
економіки.

(iii) Вчасне прийняття 
бюд жету законодав-
чим органом або 
установою з аналогіч-
ними повноваження-
ми (протягом остан-
ніх трьох років). 

C A Зазвичай бюд жет приймається законодавчим органом до 
початку фінансового року. Тим не менш, Закон «Про дер-
жавний бюд жету України на 2010 рік» було затверджено 
лише у квітні 2010 року через президентські вибори та 
внутрішні політичні конфлікти в уряді. Бюд жети на 2009 та 
2011 роки були схвалені згідно зі встановленим графіком.

PI-12 Багаторічна перспек-
тива у фіскальному 
плануванні, політиці 
державних видатків 
та бюд жетуванні.

C+ C

(і) Підготовка багато-
річного фіскального 
прогнозу та функціо-
нальних асигнувань. 

C C До 2010 року Уряд зазвичай надавав законодавчому ор-
гану прогноз основних макроекономічних та фіскальних 
показників за основними категоріями видатків, доходів 
та фінансування на наступні три бюд жетні періоди (без 
розподілу за міністерствами). Новим Бюд жетним кодек-
сом, прийнятим в червні 2010 року, в бюд жетний процес 
впроваджено середньострокову перспективу. Крім того, 
що опрацьовувалося раніше, від Уряду тепер вимагаєть-
ся надання законодавчому органу прогнозу видатків на 
роки t+1 та t+2 за кожною бюд жетною програмою, яка 
передбачає виконання упродовж кількох років.

(іі) Обсяг та частота 
аналізу економічної 
прийнятності забор-
гованості.

A A Аналіз економічної прийнятності заборгованості про-
водиться Національним банком України один раз на рік. 
Також у рамках підготовки щорічного бюд жету кожного 
року Міністерство фінансів готує звіт про кошторис об-
слуговування заборгованості та графік платежів на на-
ступні три роки.

(ііі) Наявність секто-
ральних стратегій з 
багаторічним кошто-
рисом поточних та 
інвестиційних ви-
датків.

D D Законодавчо зафіксованих вимог до багаторічних секто-
ральних стратегій немає. У деяких секторах економіки 
(наприклад, транспортна галузь) наявні багаторічні 
стратегії, але вони стосуються виключно капітальних 
видатків та не враховують поточні витрати. Паралельно 
з цим існує система державних цільових програм, які не 
стосуються якогось окремого сектору та, незважаючи на 
наявність відповідних кошторисів, дуже слабко пов’язані 
з бюд жетним процесом.
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(іv) Зв’язок між про-
гнозними кошториса-
ми капіталовкладень 
та майбутніх витрат. 

C D Практика бюд жетування капітальних видатків є слабкою. 
Якщо галузеві міністерства все ж виокремлюють про-
екти/програми капітальних видатків у рамках граничних 
обмежень їх річного бюд жету відповідно до наявних 
фінансових ресурсів, їм не вистачає багатьох елементів 
нормальної системи бюд жетування. Відбір та оцінка 
проектів є слабкими та незадовільними, оскільки вони 
не ґрунтуються на ретельному економічному аналізі, а 
експлуатаційні витрати у більшості випадків взагалі не 
беруться до уваги в процесі прийняття рішень. Як вже 
зазначалося в Огляді державних фінансів – II, впрова-
дження проектів, що передбачають капітальні видатки, 
також є слабким. У деяких ключових програмах є оцінка 
як поточних, так і капітальних витрат, які поєднані між 
собою (прикладом може слугувати Євро-2012). 

C(ii) Передбачуваність та контроль у процесі виконання бюд жету

PI-13 Прозорість 
зобов’язань та 
обов’язків платників 
податків. 

C+ C Цей показник визначається окремо для податкової адмі-
ністрації та митної служби та згодом усереднюється для 
отримання кінцевого значення.

(i) Зрозумілість та 
повнота податкових 
зобов’язань

С (по-
датко-

ва) /
C (мит-
ниця)

C Новий Податковий кодекс було прийнято в 2010 році на 
зміну численним нормативно-правовим актам у сфері 
оподаткування задля створення підґрунтя для комп-
лексного та послідовного податкового законодавства. 
Ухвалення уніфікованого законодавства у сфері оподат-
кування скоротило кількість підзаконних та норматив-
них актів та внутрішніх інструкцій. На жаль, Податковий 
кодекс все ж передбачає деякі податкові пільги для сек-
торів економіки, які можуть спотворювати та підривати 
базу оподаткування. Усі пільги в принципі носять «тим-
часовий» характер, але, тим не менш, деякі з них діють 
до 2020 року.

Податковий облік ґрунтується на бюд жетній класифіка-
ції, затвердженій Міністерством фінансів. Нині діючий 
Митний кодекс, що набув чинності в 2004 році, має не-
доліки. Зокрема його положення не узгоджуються із 
зобов’язаннями України перед СОТ. Норми провадження 
більшості митних операцій розроблені у численних під-
законних актах. При цьому методи оцінювання є нечітки-
ми, а їх оскарження є складним для імпортерів; натомість 
є забагато місць для маневру з подальшим довільним 
прийняттям рішень щодо рівнів вартості та розміру став-
ки, які зрештою слід встановити.

(ii) Доступ платників 
податків до інфор-
мації про податкові 
зобов’язання та 
адміністративні про-
цедури.

B/C C Уніфіковані рахунки платників податків ще не впро-
ваджено, та вони мають з’явитися із завершенням 
Державної програми модернізації податкової служби 
України, фінансованої коштом Світового банку. Платники 
податків мають доступ до нормативно-правових актів 
та інструкцій через веб-сайт та отримують безкоштовне 
програмне забезпечення для подання податкових де-
кларацій в електронному вигляді. За даними Державної 
податкової адміністрації кількість платників податків, які 
надають податкові декларації за допомогою електронної 
пошти, збільшилася з 38 500 осіб в 2008 році до 95 200 
осіб у 2010 році. В 2007 році було засновано інформацій-
но-довідкову службу, діяльність якої ґрунтується на уні-
фікованій інформаційній базі. Цією службою було надано 
1 153 000 консультацій в 2010 році порівняно з 798 400 
довідками у 2006 році.

З усіма нормативно-правовими актами з питань митної 
справи можна ознайомитися на веб-сайті Верховної 
Ради, але тільки українською мовою. Інформацію щодо 
нормативно-правового регулювання митної справи 
та митних процедур можна знайти на веб-сайті ДМСУ. 
Однак отримати інформацію від брокерів зазвичай 
можна тільки після прийняття рішення про імпорт/екс-
порт та узгодження контракту; її не можна безкоштовно 
отримати заздалегідь як підґрунтя власне для прийняття 
рішення. ДМСУ не оприлюднює використовувані нею 
методи визначення митної вартості.
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(iii) Наявність та функ-
ціонування механізму 
оскарження рішень 
податкових органів.

C/C C Функціонує механізм оскарження рішень податкових 
органів, який до 2010 року мав 3-ланкову структуру. 
Імпортери та експортери, які не погоджуються з рішенням 
митниці, можуть звернутися до ДМСУ або суду для його 
перегляду. Для видів діяльності, в яких імпорт не забезпе-
чується фінансовими гарантіями, вилучення спірної партії 
товару митними органами упродовж процесу розгляду 
заяви вимагає попередньої сплати всього обсягу мита, 
визначеного ДМСУ, і подальша заява про відшкодування 
має бути задоволена. Альтернативою для таких товарів є 
зберігання на складі митниці упродовж усього процесу 
розгляду заяви, фактично без сплати мита. 

PI-14 Ефективність заходів 
для реєстрації плат-
ників податків та на-
рахування податків

C C Цей показник визначається окремо для податкової адмі-
ністрації та митної служби та згодом усереднюється для 
отримання кінцевого значення.

(i) Механізми контр-
олю в системі ре-
єстрації платників 
податків.

C C Існує уніфікований реєстр всіх видів підприємницької ді-
яльності за всіма податками. Реєстрація платників ПДВ 
набула чинності у 1997 році, а з 2005 року є обов’язковою 
для видів підприємницької діяльності з обсягом продажів 
понад 300 000 гривень на рік. Добровільна реєстрація 
раніше не була упорядкована. Тим не менш, Податковим 
кодексом сформульовано правила добровільної реєстрації 
задля уникнення порушень у системі відшкодування - че-
рез фальсифікації податкових декларацій компаніями-од-
ноденками. Тільки підприємці, які мають щонайменш 50% 
розрахунків із зареєстрованими платниками ПДВ, можуть 
добровільно зареєструватися як платники ПДВ. На відміну 
від попередньої практики, ДПА відтепер має повноважен-
ня анулювати реєстрацію фірм, що не ведуть діяльності 
понад 12 місяців. Незважаючи на нові положення, ще за-
рано оцінювати, чи відбулися значні покращення щодо 
контролю реєстрації платників податків та чи зменшилася 
кількість фальсифікацій з боку фіктивних фірм.
Українські імпортери та експортери реєструються ДМСУ 
у найближчому до їх місця розташування підрозділі. В 
процесі реєстрації імпортери/експортери мають відвіда-
ти підрозділ митної служби та надати ряд документів та 
відомостей, у тому числі номер свідоцтва про реєстра-
цію платника податків, який є основним свідченням їх 
офіційного існування. Усі ці дані вносяться до електро-
нної бази та передаються до основної бази даних, яка ав-
томатично видає окремий унікальний номер реєстрації 
на митниці. Через те, що імпортери та їх митні брокери/
агенти приписані до певної митниці, вони повинні по-
давати окрему заяву до ДМСУ для проведення митних 
процедур в іншому місці. Такі негнучкі процедури об-
межують можливості консолідації (групування) партій 
імпортних товарів, що негативно впливає на розвиток 
торгівлі.

(ii) Ефективність 
штрафних санкцій, 
застосовуваних у разі 
невиконання вимог, 
що висуваються до 
реєстрації та запо-
внення податкових 
декларацій.

C C Наявні штрафи за недотримання законодавства, проте 
вони не є дуже ефективними через положення зако-
нодавства, що спонукають до оскаржень, затримок та 
судового розгляду справ. Новим Податковим кодексом 
запроваджено зміни до цієї системи, проте ефект від їх 
впровадження поки що незрозумілий.

Тарифікація штрафів встановлена на досить високо-
му рівні для дії у якості стримуючого фактору. Однак 
часто підозра, на якій ґрунтується оцінка податкових 
зобов’язань, зменшує ефект від застосування санкцій 
в силу того факту, що вони обраховуються як відсоток 
від суми оцінки. Значним є ризик того, що, знаючи про 
можливі суперечності з посадовими особами митниці, 
імпортер задекларує якомога нижчу вартість задля мож-
ливості проведення переговорів при подальшому про-
цесі оцінки.
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(iii) Планування та 
моніторинг програм 
податкового аудиту 
та перевірок на шах-
райство.

C C Урахування рівня ризику застосовується до всіх пла-
нових перевірок з 2009 року. Фактори ризику визнача-
ються на основі макропоказників, відомостей про стан 
ринку та інформації третіх осіб. Тим не менш, у 2010 році 
майже дві третини всіх перевірок були позаплановими, 
що підриває практичну користь застосування перевірок 
з урахуванням критерію ризику. Розслідування ухилення 
від сплати податків проводиться податковою міліцією, на 
основі зібраних відомостей та інформації третіх осіб.

ДМСУ у більшості випадків проводить контроль імпорт-
них операцій тоді, коли товар знаходиться на кордоні або 
вже перебуває в країні. ДМСУ широко застосовує пере-
вірки після митного оформлення – наразі у середньому 
становить на рівні 1 000-1 200 індивідуальних перевірок 
на рік. Такі перевірки, що проводяться за місцем знахо-
дження імпортера, поєднують у собі механізми планового 
та позапланового контролю, які організовується незалеж-
но від перевірок Державної податкової служби.

PI-15 Ефективність збору 
податків. 

B+ D+

(i) Коефіцієнт збору 
прострочених подат-
кових платежів (від-
соток заборгованості 
за податками станом 
на початок фінансо-
вого року, стягненої 
протягом фінансово-
го року (середнє за 
останні два фінансові 
роки)).

B D Показник стягнення валової заборгованості зі сплати по-
датків дорівнював 83% у 2009 році та 73% у 2010 році, що 
відповідає середньому показнику на рівні 78%. Загальний 
обсяг заборгованості зі сплати податків як частка надхо-
джень від податків залишалася в середньому на рівні 5,5% 
упродовж цього ж періоду. Це означає дуже суттєве по-
кращення порівняно з 2006 р., коли аналогічний показник 
сягав 18%, що відповідає 73% зібраних податків у 2010 
році. Можна досягти значних покращень у сфері реструк-
туризації заборгованості, зокрема щодо НАК «Нафтогаз 
України». Тим не менш, прийнятий Верховною Радою 
України законопроект №8532 списує всю податкову за-
боргованість НАК «Нафтогаз України» станом на 1 січня 
2011 року. Це могло б обґрунтувати зниження рейтингу 
до рівня С або нижче за першим підпараметром, якби 
оцінювання базувалося на подіях 2011 року.

(ii) Ефективність пе-
рерахування подат-
ковим органом зібра-
них податків на раху-
нок Казначейства.

A A Усі податки та митні збори сплачуються на рахунок 
відповідного підрозділу в Державному казначействі, 
а отже переведення грошей відбувається невід-
кладно. Інформація про платежі згодом подається 
Казначейством до Державної податкової адміністрації.

(iii) Періодичність 
повного погодження 
складеної звітності 
за нарахованими 
податками, отри-
маними податками, 
заборгованості з по-
даткових платежів та 
податків, отриманих 
Казначейством.

B D ДПА звіряє дані про надходження з Державним казна-
чейством України відповідно до Наказу Міністерства фі-
нансів №317 від 28 березня 2006 року. Звірка відбуваєть-
ся першого числа місяця, наступного за звітним. Тим не 
менш, така звірка не є повноцінною, адже Казначейство 
обліковує доходи методом касових залишків і, відповід-
но, не охоплює податкову базу.

PI-16 Передбачуваність на-
явності коштів для ви-
конання зобов’язань з 
покриття видатків.

C+ D+

(i) Ступінь прогнозу-
вання та моніторингу 
грошових потоків.

A D Міністерство фінансів затверджує помісячний розподіл 
бюд жетних коштів на основі заявок профільних мініс-
терств. Казначейство надає помісячні прогнози з поден-
ним прогнозом грошових потоків. Казначейство що-
місячно оновлює річний прогноз, ґрунтуючись на даних 
про фактичні потоки грошових коштів. Казначейство по-
дає до Міністерства фінансів прогнози, в яких надається 
оцінка прогнозного стану ЄКР, аби Департамент боргової 
та міжнародної фінансової політики Міністерства фінан-
сів міг завчасно планувати емісії боргових інструментів 
на внутрішньому ринку. Казначейство здійснює активне 
управління потоком грошових коштів, встановлюючи 
дати здійснення регулярних витрат, наприклад, заробіт-
ної плати, відповідно до очікуваного потоку надходжень.
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(ii) Достовірність і 
часовий горизонт 
інформації про 
ліміти, обмежуючі 
зобов’язання за ви-
датками, яка періо-
дично подається МДВ 
протягом року.

A A Міністерства, департаменти і відомства (МДВ) знають 
свій річний бюд жет, а протягом одного місяця після за-
твердження бюд жету Міністерство фінансів надає їм 
річний розподіл за місяцями, відповідно до програм та 
за економічною класифікацією, на основі методу касових 
залишків. Казначейство контролює видатки за планом 
та розподілом. Повний щомісячний звіт про витрати 
виконується для захищених статей державного бюд-
жету, а щотижневий звіт про витрати виконується для 
незахищених статей видатків. Звіт про витрати коштів 
ґрунтується на розподілі, а також на зобов’язаннях, які 
реєструються в системі Казначейства одразу ж після їх 
виникнення у бюд жетної установи. Модуль зобов’язань в 
системі Казначейства гарантує, що всі зобов’язання при-
йнято відповідно до бюд жетного розподілу асигнувань.

(iii) Періодичність 
та прозорість кори-
гувань бюд жетних 
асигнувань, рішення, 
якіприймаються на 
рівні, вищому за МДВ.

C D Дотримання бюд жетного розподілу асигнувань відповід-
но до бюд жетної класифікації ефективно контролюється 
за допомогою автоматизованої системи Казначейства. 
Міністерства можуть перерозподіляти кошти між про-
грамами та періодами часу в межах загальних гранич-
них меж витрат бюд жетних коштів, але Казначейство 
вимагає від міністерств погодження Міністерством 
фінансів кожного відхилення від бюд жету такого роду. 
Перерозподіл між міністерствами та збільшення бюд-
жету понад затверджений бюд жетний розподіл вимагає 
затвердження Верховною Радою. Такі обставини роз-
глядаються у кожному випадку окремо та в основному 
пов’язані з пріоритетними програмами (наприклад, з 
Євро-2012). У середньому в 2009 та 2010 роках до дер-
жавного бюд жету вносились зміни 14 разів. 

PI-17 Облік та управління 
касовими залишками, 
боргом та гарантіями.

B+ B

(i) Якість обліку даних 
про борг та звітності.

A A Якість обліку даних про кошти та заборгованість є непо-
ганою. Україна є постійним членом системи ССРД МВФ і 
має відповідати критерію постійного відображення клю-
чових фіскальних даних. Департамент боргової та між-
народної фінансової політики є невід’ємним підрозділом 
Міністерства фінансів України та зберігає дані щодо облі-
ку за усім державним боргом та державними гарантіями.

(ii) Ступінь консоліда-
ції касових залишків 
Уряду.

B B Застосування Єдиного казначейського рахунку та авто-
матизованої системи Казначейства забезпечує наявність 
консолідованої щоденної звітності про касові залишки. 
Тільки особливі рахунки проектів, фінансованих ор-
ганізаціями-донорами, не входять до обсягу операцій 
Казначейства, які охоплюють всі транзакції Державного 
та місцевих бюд жетів, Пенсійного фонду та інших фондів 
соціального страхування. Використання Єдиного казна-
чейського рахунку регулюється Законом України «Про 
Національний Банк України».

(iii) Системи укладен-
ня угод про позики та 
видачі гарантій.

B C Міністерство фінансів затверджує усі запозичення та 
гарантії. Існують обмеження як для суверенного боргу, 
так і для Державних гарантій боргу. Обмеження вста-
новлюються щорічно Законом «Про Державний бюд жет 
України». Бюд жетний кодекс визначає ліміт обслуго-
вування місцевого боргу в розмірі 10% від видатків 
загального фонду та обмежує їх залучення муніципа-
літетами з населенням більше півмільйона мешканців. 
Бюд жетний кодекс містить загальні принципи надання 
державних гарантій (стаття 17). Закон «Про Державний 
бюд жет України» на кожен рік визначає максимальну 
суму гарантій, які можуть бути надані, а також перелік 
інвестиційних програм, за якими вони можуть бути на-
дані. Після цього Кабінет Міністрів визначає процедуру 
надання таких гарантій шляхом ухвалення відповідних 
постанов. 

PI-18 Ефективність меха-
нізмів контролю за 
фондом заробітної 
плати.

D+ D+
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(i) Ступінь інтеграції 
та узгодженості між 
обліковою докумен-
тації щодо персоналу 
та даними про фонд 
зарплати.

D D Кожне міністерство несе відповідальність за підтримку 
власної системи заробітної плати. Облік персоналу все 
ще в основному ведеться вручну. Казначейство виконує 
роль банкіра для галузевих міністерств, здійснюючи 
електронні платежі для співробітників через централі-
зовану автоматизовану систему Казначейства. Оскільки 
інформація про персонал, заробітну плату та виплати зо-
середжується у багатьох різних системах, частина з яких 
обслуговується вручну, а інші  автоматизовано, рівень 
інтеграції є низьким, а звірити відповідні дані складно.

(ii) Своєчасність вне-
сення змін до об-
лікової документації 
щодо персоналу та 
до даних про фонд 
зарплати. 

C C Попередній аналіз засвідчив, що оновлення фонду за-
робітної плати для відображення змін інформації пер-
соналу займає до трьох місяців, що часто призводить 
до виправлень в фонді заробітної плати заднім числом. 
Однак децентралізований характер управління фондом 
заробітної плати означає можливу наявність значних 
відмінностей у показниках за міністерствами, і оцінити 
показники всього Уряду в цьому аспекті складно.

(iii) Механізми вну-
трішнього контролю 
внесення змін до 
облікової документа-
ції щодо персоналу 
та до даних про фонд 
зарплати.

A A Міністерства мають чіткі та докладні правила та проце-
дури щодо внесення змін в інформацію про персонал та 
фонд заробітної плати, які передбачають наявність підпи-
сів уповноважених осіб та ведення журналу реєстрації.

(iv) Проведення ауди-
торських перевірок 
фонду зарплати з ме-
тою виявлення недо-
ліків системи контр-
олю та/або фіктивних 
співробітників.

A A Міністерства мають чіткі та докладні правила та проце-
дури щодо внесення змін в інформацію про персонал та 
фонд заробітної плати, які передбачають наявність підпи-
сів уповноважених осіб та ведення журналу реєстрації.

PI-19 Прозорість, конку-
ренція та механізми 
оскарження у сфері 
державних закупі-
вель. 

C+ D+ Зміни методології обрахунку показника спричинили до 
різних значень (див. основний текст звіту за більш де-
тальною інформацією).

(i) Прозорість, комп-
лексність та конку-
ренція відповідно до 
нормативно-право-
вої бази.

B Державні закупівлі регулюються Законом України «Про 
здійснення державних закупівель», який має пріоритетну 
силу порівняно з іншими нормативними актами у сфері 
держаних закупівель. Заходи з його реалізації визнача-
ються Постановами Уряду України, тоді як деякі питання 
методології регулюються наказами Міністерства економі-
ки. Наразі Закон України «Про здійснення державних заку-
півель» передбачає деякі винятки. Зокрема, останні зміни, 
внесені до Закону України «Про здійснення державних 
закупівель», передбачають деякі винятки. Цей Закон перед-
бачає застосування особливих законів в деяких специфіч-
них випадках; однак, ця спеціалізована нормативна база 
все ще знаходиться в стадії розробки (зокрема це стосуєть-
ся розробки закону з регулювання державних закупівель, 
що здійснюються комунальними підприємствами).

(ii) Використання 
конкурентних мето-
дів закупівель.

C Вільна конкуренція є основним методом, що застосо-
вується при проведенні державних закупівель. Втім 
поточна редакція закону дозволяє укладання прямих 
контрактів у «невідкладних випадках». Однак Закон не 
містить визначення «невідкладності», і можливе зло-
вживання цим положенням, наприклад, якщо державна 
закупівля не проводиться вчасно, створюється ситуація 
«невідкладності», і це дозволяє уповноваженому органу 
у сфері закупівель підписати контракт за процедурою 
закупівлі в одного учасника.

(iii) Доступ громад-
ськості до повної, 
надійної та своєчас-
ної інформації у сфері 
закупівель.

A Законом передбачено доступ громадськості до інформа-
ції, пов’язаної з держаними закупівлями. Усі три складові, 
тобто плани державних закупівель, цінові пропозиції, 
переможці торгів та дані про оскарження результатів тор-
гів з державних закупівель, доступні громадськості через 
веб-сайт уповноваженого органу після вільної безкоштов-
ної реєстрації та в офіційному друкованому виданні.
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(iv) Наявність не-
залежної системи 
адміністративного 
розгляду скарг, що 
стосуються держав-
них закупівель. 

D Оцінка D за параметром 4 зумовлена зміною методоло-
гії, а не погіршенням механізму оскарження. Навпаки, 
створення незалежного органу оскарження в структурі 
Антимонопольного комітету стало однією з ключових по-
дій, що посилила систему закупівель. Цей орган розглядає 
усі скарги щодо державних закупівель. До його складу 
входить Колегія з розгляду скарг з 3 членів, включаючи 
Голову, які не беруть жодної участі у процедурах заку-
півель та у процесі прийняття рішень щодо визначення 
переможця торгів. Рішення Колегії можуть бути оскаржені 
в Адміністративному суді м. Києва. Відповідна процедура 
визначена у Законі України «Про здійснення державних 
закупівель» та Інструкції АМК з розгляду скарг. Закон 
України «Про здійснення державних закупівель» забо-
роняє укладання контракту упродовж 14 днів, протягом 
яких може бути подана скарга. Скарги щодо конкурсної 
(тендерної) документації мають бути подані до закінчення 
терміну подання конкурсних (тендерних) заявок. Система 
розгляду скарг не передбачає участі представників при-
ватного сектору та громадянського суспільства.

PI-20 Ефективність меха-
нізмів внутрішнього 
контролю видатків, 
не пов’язаних із заро-
бітною платою.

C+ C+

(i) Ефективність 
контролю 
зобов’язань за ви-
датками.

B B Система Казначейства, яка застосовується у всіх підроз-
ділах Уряду на всіх рівнях, містить модуль, в якому мають 
реєструватися зобов’язання перед розміщенням за-
мовлення чи укладанням контракту, що будуть схвалені 
тільки за умов відповідності бюд жетним асигнуванням 
на користь зацікавленої бюд жетної установи. Відповідно 
до цієї системи зобов’язання не можуть виходити за межі 
бюд жету поточного року, та, якщо вони не передбачені, 
потребуватимуть погодження перерозподілу між стаття-
ми видатків або, залежно від ситуації, нових асигнувань. 
За проектами, що тривають після закінчення року їх 
початку Казначейство, вочевидь, веде окремий облік 
майбутніх витрат за межами бюд жетного року. Проте 
немає гарантій, що відповідні бюд жетні асигнування для 
забезпечення завершення проекту будуть доступні в 
наступному році. 

(ii) Комплексність, 
актуальність та розу-
міння інших правил/
процедур внутріш-
нього контролю.

C C Державне казначейство дотримується інструкції з тех-
нічних процедур, в якій викладено усі операційні аспек-
ти усіх інструкцій Казначейства. У 2004 році Міністерство 
фінансів видало Наказ №136, в якому описано визна-
чення обліку на основі зобов’язань та встановлено 
процедуру обліку зобов’язань. У 2006 році реєстрацію 
зобов’язань та процес їх контролю було посилено із 
запровадженням автоматизованого модуля, інтегрова-
ного до загальної системи Казначейства, що, як повідо-
млялося, мало значний позитивний вплив на бюд жетну 
дисципліну. Проте було неможливо отримати системні 
свідчення щодо міри відповідності бюд жетних установ із 
вимогами системи реєстрації зобов’язань.

(iii) Ступінь дотриман-
ня правил обробки та 
реєстрації операцій.

C C ДФІ та РПУ виявили численні помилки та невідповіднос-
ті, однак у їх звітах не визначаються походження та при-
чини цих помилок. У деяких випадках, ймовірно, ці по-
милки були порушеннями технічних правил, наприклад, 
при дебетуванні спеціалізованих фондів або фондів 
розвитку для покриття витрат, які відносяться до загаль-
ного фонду. Це, головним чином, пояснювалося тиском 
на виконавців щодо покриття недискреційних поточних 
витрат за захищеними статтям витрат за рахунок дискре-
ційних капіталовкладень та витрат на обслуговування. В 
інших випадках вони виникали через помилки менедж-
менту щодо дотримання мінімальних вимог до супро-
воджувальної документації перед виконанням платежів. 
Хоча фактичні платежі виконуються в електронній формі 
через банківські рахунки, це передбачає широкі можли-
вості для ручного втручання на більш ранніх стадіях цьо-
го процесу: супроводжувальна документація подається 
на паперових носіях, і багато залежить від уважності 
персоналу Казначейства до недоліків документів.



ДОДАТКИ 81

Показник 2010 р. 2005 р. Пояснення рейтингу, 
зміни рейтингу та обґрунтування

PI-21 Ефективність вну-
трішнього аудиту.

D+ C+

(i) Охоплення та 
якість функції вну-
трішнього аудиту.

D C Внутрішній аудит у розумінні міжнародних стандартів 
(Стандартів внутрішнього аудиту або МСФОДС) в 2010 
році в Україні ефективно не функціонував. Функція де-
централізованого внутрішнього аудиту розроблялася на 
основі Білої книги 2007 року щодо державного внутріш-
нього фінансового контролю (ДВФК), однак підрозділи 
внутрішнього аудиту були створені лише в 2011 році. 
Нова редакція Бюд жетного кодексу та Укази Президента 
України №499 та №504 від 2011 р. заклали підвалини 
нормативно-правової бази для розбудови внутрішнього 
аудиту. Незначна частка роботи Державної фінансової 
інспекції (близько 3%) припадає на аудит ефектив-
ності, який має деякі ознаки системного моніторингу. 
Поточний рейтинг слід сприймати не як свідчення погір-
шення ситуації у порівнянні з 2006 роком, а як більш точ-
ну оцінку стану внутрішнього аудиту в Україні, що ґрун-
тується на чіткому розмежуванні між характером роботи 
ДФІ та характером роботи внутрішнього аудитора.

(ii) Періодичність та 
розповсюдження 
звітів.

C A Звіт ДФІ про інспекційну та аудиторську діяльність не 
передається до вищого органу аудиту. З цієї причини 
рейтинг другого показника не може бути вищим за С. 
Щорічний звіт ДФІ – це узагальнення численних регуляр-
них звітів, що були подані на розгляд Кабінету Міністрів, 
у ньому наводиться інформація про обсяги коштів, ви-
користаних з порушенням правил та процедур, заходи, 
вжиті для повернення неналежним чином витрачених 
коштів, та міститься перелік посадовців, до яких вжито 
дисциплінарних заходів.

(iii) Характер дій, за-
стосовуваних керів-
ництвом у відповідь 
на результати вну-
трішнього аудиту.

B B Відповідно до звіту ДФІ за 2010 рік, з 3 700 наданих ре-
комендацій 922 були «управлінськими рішеннями». Звіт 
не визначає об’єкту або мети цих управлінських рішень. 
Це є віддзеркаленням ролі ДФІ як інспекційної установи 
з повноваженнями накладати санкції та вносити корегу-
вання.

C(iii) Облік, ведення документації та звітність

PI-22 Своєчасність та ре-
гулярність звірки 
рахунків.

A A

(і) Регулярність узго-
дження банківських 
рахунків.

A A Центральні органи державної влади майже усі операції 
з видатків та доходів виконують через Єдиний казначей-
ський рахунок, а Казначейство щоденно звіряє потоки 
грошових коштів та залишків. Наказ Міністерства фінан-
сів України № 263 визначає періодичність, частоту та 
зміст управлінських звітів – має місце щоденне подання 
звітів за рахунками щодо класів 1-4 бюд жетної класифі-
кації, а також щомісячне звітування щодо класів 1-9 бюд-
жетної класифікації та позабалансових рахунків.

(ii) Регулярність 
узгодження і звірки 
проміжних статей та 
авансових платежів.

A A В Україні не застосовуються проміжні рахунки. Авансові 
платежі дозволяються лише за окремими видами до-
говорів (зазвичай у сфері будівництва) і обмежуються 
30-40% від загальної суми договору, залежно від його 
умов. Після перерахування авансу від бюд жетних уста-
нов вимагається пред’явлення та подання звітної доку-
ментації щодо використання авансу перед проведенням 
подальших платежів. Така звірка (або надання докумен-
тального підтвердження) має відбутися протягом одного 
місяця з моменту перерахування авансового платежу. 
Якщо бюд жетна установа не дотримується цієї вимоги, 
Державне казначейство призупиняє подальші платежі за 
договором, і такі договори відображаються у місячних/
квартальних звітах.
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PI-23 Наявність інформації 
про ресурси, отри-
мані установами, що 
надають послуги

B B Місцеві надавачі послуг (наприклад, школи, лікарні) 
самостійно не здійснюють управління своїми рахунками. 
Усі доходи, у тому числі платежі та інші позабюд жетні 
доходи, отримані завдяки внескам членів громади, 
управляються та контролюються ДКУ. Надавачі послуг 
первинної ланки отримують інформацію про ресурси від 
управлінь освіти чи охорони здоров’я обласного рівня 
після затвердження місцевого бюд жету.

PI-24 Якість та своєчасність 
звітів про виконання 
бюд жету, що пода-
ються протягом року.

A C+

(i) Масштаб звітів з 
точки зору охоплен-
ня та співставності 
даних з бюд жетними 
кошторисами.

A C Звіти, що охоплюють видатки та надходження, а та-
кож суверенний борг, гарантії та зобов’язання (бор-
гові зобов’язання та кредиторська заборгованість), 
складаються регулярно (щомісяця та щоквартально). 
Квартальні звіти із заборгованості містять дані про умов-
ні та гарантовані боргові зобов’язання та пасиви.

(ii) Своєчасність по-
дання звітів.

A A ДКУ складає щомісячні та квартальні звіти органів дер-
жавної влади центрального рівня (надходження, видат-
ки, борг, зобов’язання/боргові зобов’язання та зовнішні 
позики) упродовж 15 днів після закінчення місяця та 35 
днів після закінчення кварталу. Потім додаються дані 
місцевих органів влади та готуються консолідовані звіти 
за такою ж структурою протягом 25 днів після закінчен-
ня місяця.

(iii) Якість інформації. A B Єдиний казначейський рахунок обслуговує всі транзакції 
бюд жету (надходження та видатки) для всіх міністерств 
центрального уряду та бюд жетних установ центрально-
го рівня. Крім того, регіональні відділення Казначейства 
проводять транзакції бюд жету місцевих органів дер-
жавної влади (включаючи області) та децентралізованих 
бюд жетних установ. Такі схеми дозволяють ретельно та 
регулярно контролювати та звіряти (у тому числі про-
водити перехресні перевірки) фінансову інформацію та 
потоки. 

PI-25 Якість та своєчасність 
річних фінансових 
звітів.

C+ D+

(i) Повнота фінансо-
вих звітів.

B D Консолідована річна фінансова звітність охоплює над-
ходження, видатки, заборгованість, зобов’язання та бюд-
жетні асигнування центральних та місцевих органів дер-
жавної влади. Тим не менш, мають місце суттєві прога-
лини: до неї не включено чотири позабюд жетних фонди 
(Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випа-
док безробіття, Фонд соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності, Фонд соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві).

(ii) Своєчасність по-
дання фінансових 
звітів.

A A Уряд складає свою річну фінансову звітність упродовж 
чотирьох місяців після закінчення фінансованого року. 
Щороку Наказом Міністерства фінансів визначається 
конкретний графік та процедура для ДКУ щодо підготов-
ки та подання річної фінансової звітності, і ці вимоги до 
цього часу виконувались.

(iii) Застосовувані 
стандарти бухгалтер-
ського звіту. 

C C Під час підготовки річної фінансової звітності застосо-
вуються національні стандарти бухгалтерського обліку, 
які здебільшого ґрунтуються на методі касових залишків 
з елементами обліку за методом нарахування, як-от 
звітність за активами та зобов’язаннями, заборгованістю 
тощо. Ці стандарти не відповідають та не гармонізовані з 
МСБОДС, хоча задля забезпечення відповідності Урядом 
наразі розробляються нові стандарти обліку у держав-
ному секторі за методом нарахування, які відповідають 
МСБОДС.
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C(iv) Зовнішній контроль та аудит

PI-26 Масштаб, характер 
зовнішнього аудиту 
та вжиття заходів на 
основі його резуль-
татів.

D+ D+

(i) Масштаб і характер 
аудиту, що прово-
диться (зокрема до-
тримання стандартів 
аудиту).

D D Згідно з обсягом повноважень, передбачених у за-
конодавстві 1997 р., робота РПУ в основному зосеред-
жується на фактичному контролі відповідності витрат 
Державного бюд жету. Вони охоплюють усі суб’єкти дер-
жавного сектору в межах своїх повноважень упродовж 
трирічного циклу. До обсягу повноважень РПУ не вхо-
дять доходи, місцеві органи влади, позабюд жетні фонди 
та державні підприємства, за винятком тих випадків, 
коли йдеться про кошти Державного бюд жету, а також 
вона не виконує жодної ролі у контексті ДП та позабюд-
жетних фондів. 

(ii) Своєчасність 
подання звітів за 
результатами аудиту 
законодавчому ор-
гану.

B A РПУ зобов’язана подавати до Верховної Ради офіцій-
ний висновок за результатами розгляду звіту Кабінету 
Міністрів про виконання річного бюд жету упродовж 
двох тижнів з моменту його отримання від Уряду. РПУ ви-
тримує такі суворі терміни, але висновки, про які йдеть-
ся, мають описовий характер і ґрунтуються на аудитах, 
проведених у попередньому році. Щорічний загальний 
звіт РПУ за попередній рік складається до 1 грудня по-
точного року, але він не містить жодних рішень щодо 
фінансової звітності Уряду. Звіти про окремі перевірки 
публікуються упродовж року та невідкладно передають-
ся до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

(iii) Факти, що під-
тверджують вжиття 
заходів відповідно 
до рекомендацій 
аудиторів. 

B B Офіційна реакція на результати перевірки та рекоменда-
ції походять головним чином від перевірених державних 
установ та Кабінету Міністрів, які мають надати відповідь 
упродовж 15 днів з моменту отримання відповідного 
звіту. Річний звіт РПУ за 2009 рік засвідчує, що у деяких 
випадках перевірені установи вжили коригуючі заходи 
та пристали на рекомендації перевірки. Окремий під-
розділ РПУ відповідає, крім інших задач, за відстеження 
заходів, вжитих об’єктами аудиту, за результатами висно-
вків РПУ та її рекомендацій. 

PI-27 Розгляд закону про 
річний бюд жет за-
конодавчим органом 
влади.

C+ B+

(i) Ретельність розгля-
ду з боку законодав-
чого органу влади. 

B B Розгляд законодавчим органом охоплює фіскальну по-
літику та зведені показники на майбутній рік, а також 
детальні прогнози видатків та надходжень. Обов’язки 
Верховної Ради та Комітету ВРУ з питань бюд жету ви-
значено у Бюд жетному кодексі. Наразі склад Комітету 
ВРУ з питань бюд жету відображає структуру Верховної 
Ради загалом з точки зору співвідношення партій та 
фракцій. Комітет ВРУ з питань бюд жету складається з 33 
членів. Крім того, 30 посадовців працюють у Секретаріаті 
Комітету ВРУ з питань бюд жету. 

(ii) Наявність добре 
налагоджених про-
цедур розгляду бюд-
жету законодавчим 
органом та їх дотри-
мання.

B A Процедури у рамках законодавчого органу загалом є на-
дійними та передбачають три читання річного бюд жету, 
а також ширший розгляд питань фіскальної політики у 
рамках затвердження Основних напрямів бюд жетної по-
літики. Проте цих процедур не було дотримано у процесі 
підготовки бюд жету на 2010 р. через політичні супереч-
ки на тлі особливо важкої економічної ситуації.
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(iii) Достатність часу, 
що надається за-
конодавчому органу 
для розгляду проекту 
бюд жету, аби надати 
відповіді на пропози-
ції Уряду як у вигляді 
докладних прогнозів, 
так і, за потреби, 
пропозиції щодо 
сукупних макро-фіс-
кальних показників 
на більш ранній стадії 
бюд жетного циклу 
(час, доступний на 
практиці для всіх 
стадій разом).

A A Законодавчий орган має достатньо часу для розгляду 
бюд жету. Парламент затверджує Основні напрямки 
бюд жетної політики у травні. Уряд подає до Парламенту 
законопроект про бюд жет до 15 вересня. 20 жовтня 
проводиться перше читання, на підставі якого Верховна 
Рада України повертає Бюд жет Урядові із зауваженнями. 
До 3 листопада Уряд має подати проект Бюд жету з відпо-
відними змінами, аби його знову розглянули та ухвалили 
наприкінці листопада – у грудні.

(iv) Правила внесен-
ня змін до бюд жету 
протягом року без 
попереднього за-
твердження законо-
давчим органом.

C A Бюд жетний кодекс дозволяє вносити зміни до Бюд жету 
у разі невиконання цільових показників бюд жету. Якщо 
за результатами квартального звіту фактичне виконан-
ня бюд жету відхиляється від цільових показників на 
15% або більше в будь-якому напрямку, Міністерство 
фінансів ініціює внесення змін до Закону про річний 
бюд жет. Стаття 55 виключає зменшення упродовж року 
асигнувань за захищеними статтями бюд жету розподіл. 
Міністерство фінансів користувалося широкими повно-
важеннями на власний розсуд скорочувати асигнування 
нижче затвердженого рівня без погодження Парламенту, 
як це відбувалося у посткризовий період (2009).

PI-28 Розгляд звітів зовніш-
ніх аудиторів зако-
нодавчим органом 
влади.

D+ D+

(i) Своєчасність роз-
гляду звітів за резуль-
татами аудиту зако-
нодавчим органом 
(для звітів, отриманих 
упродовж останніх 
трьох років).

B B Аналіз аудиторських звітів проводиться протягом 6 міся-
ців з моменту їх подання, проте не всі звіти розглядають-
ся достатньо ретельно. 

(ii) Масштаб слухань з 
основних результатів 
аудиту, що прово-
дяться у законодав-
чому органі.

D D Рахункова палата України надає висновки про звіт з вико-
нання бюд жету попереднього року упродовж двох тиж-
нів, після отримання останнього від Кабінету Міністрів. Ці 
висновки є аналітичними та не базуються на аудиторській 
перевірці. Вони формально розглядаються Верховною 
Радою у рамках формулювання висновків щодо звіту з ви-
конання бюд жету. Наразі немає системи відслідковування 
отримання аудиторських висновків та вжиття заходів за їх 
результатами. Детальні слухання не проводяться.

(iii) Надання зако-
нодавчим органом 
настанов щодо реко-
мендованих заходів 
та виконання цих 
настанов органами 
виконавчої влади.

C D За інформацією РПУ, у 2009-2010 роках вищим органом 
аудиту було направлено до Верховної Ради 225 листів 
з висновками за результатами аудиту. За цей період 
Верховна Рада розглянула 64% звітів у 2009 році та 47% 
звітів у 2010 році; решту ж було просто взято до уваги 
Комітетом ВРУ з питань бюд жету. Увага аудиту і надалі 
зосереджується на перевірці відповідності конкретних 
транзакцій застосовуваним правилам, а не визначення 
можливостей для удосконалення систем. 

D. ПРАКТИКА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ДОНОРАМИ

D-1 Передбачуваність 
прямої підтримки 
бюд жету.

D NA
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(i) Річне відхилення 
фактичної річної під-
тримки від прогнозу, 
наданого організація-
ми-донорами щонай-
менше за 6 тижнів 
до подання Урядом 
пропозиції з бюд жету 
до законодавчого 
органу влади (або 
аналогічного органу 
влади, що затверджує 
бюд жет).

D NA Упродовж трьох років, що розглядаються, виконання 
плану з підтримки бюд жету зафіксувало відхилення 
від прогнозу більше ніж на 15%. Вони були спричинені 
головним чином затримками у виконанні Урядом умов 
виплат чи девальвацією та додатковою підтримкою бюд-
жету наприкінці 2008 року внаслідок фіскальної кризи. 
Водночас програми організацій-донорів та цикли їх 
впровадження не співпадали з графіком бюд жетування 
в Україні, що ускладнювало передбачуваність щодо виді-
лення коштів.

(ii) Своєчасність ви-
ділення коштів орга-
нізаціями-донорами 
упродовж року (від-
повідність сукупним 
прогнозам за кварта-
лами).

D NA Комплексні та своєчасні річні та поквартальні прогнози 
не надаються усіма організаціями-донорами. Надання 
коштів за Позикою Світового банку на підтримку по-
літики розвитку прив’язано до задовільного функціону-
вання та вжиття інституційних або політичних заходів, 
через що поквартальні прогнози виділення коштів є не 
застосовуваними. Європейська комісія є єдиною органі-
зацією-донором, яка надає як річний, так і квартальний 
графік виділення коштів, відповідно до угод про фінан-
сову підтримку окремих секторів бюд жету, укладених з 
Урядом України. Ця інформація оновлюється за запитом 
Міністерства фінансів під час процесу підготовки річ-
ного бюд жету задля узгодження прогнозів бюд жету на 
багаторічну перспективу. Однак, упродовж періоду, що 
розглядається, ці квартальні прогнози не справджува-
лися більше ніж на 50% через затримки із надходжен-
ням коштів.

D-2 Фінансова інформа-
ція, що надається 
організаціями-доно-
рами для складання 
бюд жету та звітності 
за проектами і про-
грамною допомогою.

D D

(i) Повнота та своє-
часність бюд жетних 
кошторисів, що пода-
ються організаціями-
донорами для проек-
тної підтримки.

D D За даними Міністерства фінансів, більшість організацій-
донорів не надає повного прогнозу щодо виділення ко-
штів за проектною допомогою відповідно до стадій, що 
узгоджуються з графіком бюд жетування Уряду України, 
та за розподілом відповідно до бюд жетної класифікації 
Уряду. Світовий банк та Європейська Комісія надають 
прогнози щодо виділення коштів. Тим не менш, ці розра-
хунки подаються у форматі організацій-донорів, який не 
відповідає бюд жетній класифікації Уряду України та не 
узгоджується з графіком державного бюд жету.

(ii) Періодичність 
та охоплення, що 
надається органі-
заціями-донорами 
за фактичними по-
токами донорських 
коштів для проектної 
підтримки.

D D Як і у випадку з бюд жетними прогнозами, більшість ор-
ганізацій-донорів не надає звітів про фактичні потоки 
коштів за своїми проектами та програмами. Уряд по-
кладається на власну систему звітів на основі Єдиного 
казначейського рахунку для програмної допомоги та 
дані організацій-впроваджувачів відповідних проектів. 
Міністерство фінансів консолідує інформацію під час 
підготовки щомісячних звітів про виконання бюд жету. 
Щодо Світового банку, Уряд України має доступ до елек-
тронної системи «Зв’язок з клієнтом», яка забезпечує 
регулярне оновлення щодо фактичних виплат, у тому 
числі помісячні кумулятивні виплати. Ці звіти надаються 
у форматі, відмінному від бюд жетної класифікації Уряду, 
і застосовуються для звірки між обліком наданих позик 
організації-донора та рахунками проектів Уряду.

D-3 Частка коштів, 
отриманих у якості 
фінансової допомоги, 
управління якими 
здійснюється з ви-
користаннями націо-
нальних процедур.

C D Понад 57% від загального обсягу коштів допомоги, які 
спочатку виділялися центральним органам державної 
влади у період 2008-2010 років, передбачали дотри-
мання внутрішньо державних процедур через те, що 
загалом в їх структурі переважала підтримка бюд жету. 
Частка допомоги із застосуванням національних проце-
дур забезпечує рейтинг показника на рівні С.
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Додаток 2: УДФ та пов’язані порівнювані показники урядування в 
Україні

1.1 Для забезпечення міжнародного порівняння ефективності управління державними фінан-
сами у цьому розділі співставляються отримані Україною оцінки з показниками інших країн, зо-
крема держав цього ж регіону зі схожим рівнем доходів. Різні аспекти ефективності України в УДФ 
також співставляються з відповідними показниками УДФ та пов’язаними показниками урядуван-
ня, отриманими з Індексу відкритості бюд жету, дослідження «Легкість ведення бізнесу», Індексу 
сприйняття корупції міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл», Глобального індек-
су чесності та дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища».

Порівняння з використанням даних ДВФЗ

2.1 Вимірювання якості УДФ за допомогою сукупних середніх показників України за ДВФЗ 
дає оцінку на рівні 2,64 (у разі трансформації оцінок відповідно до ДВФЗ за шкалою від 1 до 4, 
де 4 – найвищий бал13), що еквівалентно рейтингу C+. Це означає, що країною вже створено 
фундаментальні системи УДФ, але все залишається багато роботи з їх удосконалення. Рейтинг 
України є вищим за середній показник по всьому світу (2,53), що ґрунтується на порівнянні 11414 
національних оцінювань ДВФЗ, проведених у різних країнах (див. рисунок 1).

Рисунок 1. Порівняння ДВФЗ, що характеризує Україну у 2005 та 2010 роках, 
із загальносвітовим середнім рівнем
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Джерело: оцінювання ДВФЗ (2005-2010 рр.).

13 Усі оцінки за ДВФЗ були трансформовані у числові значення: 4 замість A; 3,5 замість B+; 3 замість B; 
2,5 замість C+; 2 замість C; 1,5 замість D+ та 1 замість D. 

14 Оцінювання ДВФЗ проводились протягом 2005-2010 років. Якщо в одній країні проводилось більше 
одного оцінювання використовувались дані останнього з них. З-поміж 114 оцінювань 40 проводилось 
в африканських країнах на південь від Сахари, 15 – у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону. 
Для цілей порівняння оцінки України не враховуються для цих країн.
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2.2 Показники України є непоганими у порівнянні з іншими країнами з аналогічними рівнями 
доходів (див. рисунок 2). Хоча Україна класифікується як країна з рівнем доходів нижче серед-
нього, її показники ближче до середніх показників країн із рівнем доходів вищим за середній. За 
трьома параметрами результати України були кращими, ніж в середньому для країн із рівнем до-
ходів вищим за середній: надійність бюд жету; цілісність та прозорість; облік, ведення документа-
ції та звітність – за ними показники були значно вищими, ніж в середньому та загалом серед країн 
із доходом вище середнього. В цілому показники аналогічних країн з доходами нижче середнього 
рівня погіршуються із просуванням у бюд жетному циклі. На противагу цьому, показники України 
вниз по циклу виконання бюд жету є високими, особливо у тому, що стосується обліку та фінан-
сової звітності, – свідчить про потужність централізованої системи Казначейства.

Рисунок 2. Середні показники за групою доходів та бюд жетними сферами

Україна 2010 р.
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Джерело: оцінювання ДВФЗ (2005-2010 рр.).

2.3 Тим не менш, досягнення України є менш вражаючими на тлі сусідніх країн в Європі та 
Центральній Азії (див. рисунок 3). Показники України є співставними з середніми значеннями 
для регіону Європи та Центральній Азії та перевищують їх за такими параметрами (як-от повно-
та і прозорість, передбачуваність і контроль виконання бюд жету, облік та звітність). При порів-
нянні з країнами з рівнем доходів вище середнього з регіону Європи та Центральної Азії (які, як 
видається, є більш прийнятною базою порівняння з огляду на прагнення та потенціал України) 
Україна відстає за параметрами надійності бюд жету та складання бюд жету відповідно до цілей 
політики, а також має середні показники за іншими напрямками.
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Рисунок 3. Порівняння ДВФЗ України з середніми показниками регіону Європи 
та Центральної Азії, а також з країнами з рівнем доходом 

вище середнього регіону Європи та Центральної Азії
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Джерело: оцінювання ДВФЗ.

2.4 Водночас слід зазначити, що разом із Близьким Сходом та Північною Африкою регіон 
Європи та Центральної Азії має найкращі показники серед шістьох регіонів, в яких працює 
Світовий банк (оцінка С+ або 2,66), тоді як інші регіони характеризується лише рейтингом 
С. Потужні позиції країн регіону Європи та Центральної Азії, у тому числі України, можуть 
бути частково пояснені високим рівнем розвитку людського капіталу та наявністю утверджених 
систем централізованого уряду. Автоматизовані казначейські системи є спільною рисою усіх 
країн регіону, і це лежить в основі досить високих показників контролю виконання бюд жету, 
обліку та фінансової звітності. Крім того, реформи УДФ у багатьох країнах зазнали потужного 
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позитивного впливу процесів інтеграції з ЄС, хоча це знаходить лише обмежене відображення 
у показниках ДВФЗ через те, що у жодній з 10 країн-членів ЄС у цьому регіоні не проводилось 
оцінювання ДВФЗ.

2.5 Загальний огляд усіх шістьох сфер ефективності УДФ (див. рисунок 3) дає підстави 
стверджувати, що Україна характеризується значно вищими за середні показники у тому, що 
стосується обліку, ведення документації та звітності та, незважаючи на регресні кроки після 
2006 р., все ж має досить непогані показники щодо надійності бюд жету, повноти та прозорос-
ті бюд жету. З огляду на наявну стабільну ситуацію в економіці та політиці, Україна, вірогідно, 
знову демонструватиме успіхи за цими напрямками. Зовнішній аналіз та аудит є найслабкі-
шою стороною України через обмежені повноваження вищого органу аудиту та недостатню 
увагу до цих питань з боку Парламенту. Зазвичай за цим напрямком низькі рейтинги отриму-
ють усі країни світу. Поза тим, рейтинги України є нижчими і без того низького середнього 
рівня по світу загалом.

2.6 Показники України щодо передбачуваності та контроль виконання, складання бюд-
жету відповідно до цілей політики, зовнішнього аналізу та аудиту є нижчими середнього 
рівня у регіоні. У порівнянні з іншими країнами регіону Європи та Центральної Азії найслаб-
шими є ефективність контролю за фондом зарплати (PI-18) та внутрішній аудит (PI-21 ) – див. 
рисунок 4.

Рисунок 4. Показники передбачуваності та контролю за виконанням бюд жету 
у регіоні Європи та Центральної Азії
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Джерело: оцінювання ДВФЗ (2005-2010 рр.) та оцінювання ДВФЗ в Україні, що проводилось у 2011 р.

2.7 Як можна порівняти поступ, досягнутий Україною з 2006 р., з досягненнями інших країн?

Порівняння здобутків України протягом 2005-2010 років з досягненнями інших країн регіону 
ускладнюється через обмежене число країн, в яких проводилось повторне оцінювання ДВФЗ 
упродовж аналогічного проміжку часу (див. рисунок 5). Нещодавно були проведені повтор-
ні оцінювання у чотирьох інших країнах регіону – їх узагальнені результати викладено нижче. 
Вочевидь значно поступається їм за швидкістю поступу Україна.
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Рисунок 5. Порівняння зміни оцінок 
в окремих країн регіону Європи і Центральної Азії

Україна

Молдова

Киргизька
Республіка

Косово

Сербія

Позитивні зміни Жодних змінНегативні зміни

0%                 10%                 20%                 30%                40%                 50%                 60%                70%                 80%                90%                100%

Примітка: дані щодо Косова базуються на самооцінюванні.

Порівняння з використанням пов’язаних показників урядування

3.1 Деякі міжнародні та регіональні оцінювання та дослідження доповнюють та деталізують 
оцінювання ДВФЗ, а також дають додаткову інформацію про ефективності УДФ в Україні, яку 
можна порівняти з результатами оцінювання ДВФЗ. У цьому розділі розглядається інформація, 
отримана з таких джерел:

 ■ Індекс відкритості бюд жету(2010 р.)
 ■ Дослідження Світового банку «Легкість ведення бізнесу» (2010 р.)
 ■ Індекси сприйняття корупції міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл» 

(2006-2010 роки)
 ■ Глобальний індекс чесності (2009 р.)
 ■ Дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища» (2008 р.).

Варто зауважити, що ці показники здебільшого ґрунтуються на дослідженнях та відображають 
сприйняття ефективності урядування – тобто сповідують підхід, відмінний від застосовуваного у 
рамках оцінювання ДВФЗ, що ґрунтується на вимірюваних показниках та результатах ефективності.

3.2 Індекс відкритості бюд жету оцінює те, наскільки влада забезпечує доступ громадськості до 
інформації з питань бюд жету та надає можливість брати участь у бюд жетному процесі на наці-
ональному рівні. Дані для цього дослідження, що проводиться раз на два роки, збирають неуря-
дові організації. Його можна співставити з показником PI-10 (доступ громадськості до основної 
фінансової інформації). Поза тим, Індекс відкритості бюд жету передбачає дещо ширший погляд 
на проблематику, зокрема у ньому розглядаються інструменти участі громадськості та наявність 
різних видів інформації. На тлі інших країн станом на 2010 рік за Індексом відкритості бюд жету 
(див. рисунок 6) Україна має кращі показники порівняно з оцінюванням ДВФЗ. Незважаючи на 
те що рейтинг В відповідно до ДВФЗ є досить високим, за Індексом відкритості бюд жету Україна 
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посідає 19-те місце у світі, що включає її до групи країн-лідерів поруч з Німеччиною, Іспанією та 
Індією. Порівняно з 2006 р. рейтинг України за Індексом відкритості бюд жету суттєво покращив-
ся, тоді як відповідна оцінка ДВФЗ залишилась без змін.

Рисунок 6. Доступність урядової інформації та документів 
з питань бюд жету для громадськості
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Джерело: індекс відкритості бюд жету за 2010 р.

3.3 Підвищення рейтингу України за Індексом відкритості бюд жету значною мірою спричине-
но тим, що Уряд України почав публікувати більш відкриті бюд жетні запити органів виконавчої 
влади та започаткував оприлюднення проміжних звітів, що готуються упродовж року, та кінцево-
го річного звіту після аудиторської перевірки. Доступ громадськості до інформації з питань бюд-
жету можна додатково посилити через ширше залучення мас-медіа та громадянського суспільства 
до моніторингу бюд жетних процесів; започаткування презентацій бюд жету громадян (іншими 
словами, нетехнічних презентацій урядового бюд жету); через надання громадськості можливості 
висловлювати свою позицію під час слухання проекту бюд жету у Парламенті. У рамках Індексу 
відкритості бюд жету також рекомендується відкрити для широкого загалу проміжні огляди бюд-
жету упродовж року.

3.4 Дослідження Світового банку «Легкість ведення бізнесу» ґрунтується на аналізі ділових 
кіл та оцінює регуляторне середовище, в якому працює бізнес. Останнє дослідження проводи-
лось у 2010 р. Такі представлені в ньому показники, як «простота сплати податків», є корисною 
базою для порівняння за параметрами РІ-13 та РІ-14, що оцінюють прозорість зобов’язань та 
обов’язків платників податків, реєстрацію платників податків та адміністрування податків. Тоді 
як у рамках ДВФЗ оцінюється ефективність внутрішніх процесів, дослідження «Легкість ведення 
бізнесу» аналізує досвід платників податків як користувачів відповідної державної послуги. Згідно 
з дослідженням «Легкість ведення бізнесу» за 2010 р., висока кількість податкових платежів, а та-
кож завеликий обсяг часу, що витрачається на підготовку та подачу податкової звітності в Україні 
(Таблиця 1), роблять її режим сплати податків одним з найгірших в усьому світі (у рейтингу з 183 
країн країна посідає 181-ше місце) – див. таблицю 1.
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Таблиця 1
Адміністративний тягар зі сплати податків

 Платежі
(к-сть на рік)

Час
(год. на рік)

Сумарна ставка 
оподаткування

(% доходів)

Україна 135 657 55,5

Європа і Центральна Азія 42 314 41,2

Країни з рівнем доходів, нижче середнього 35 359 40,3

Середній світовий показник 30 282 47,8

Джерело: дослідження «Легкість ведення бізнесу» за 2010 р.

3.5 Інший інструмент на основі огляду безпосереднього досвіду ділових кіл представлений до-
слідженням «Характеристика ділового та підприємницького середовища», яке вимірює тягар 
дотримання компаніями вимог податкових органів (див. рисунки 7 та 8). З точки зору загально-
го обсягу часу, що витрачається на роботу з податковими органами, ефективність України була 
низькою порівняно з регіоном в цілому, хоча й приблизно відповідала середньому показнику 
країн колишнього Радянського Союзу. Частота податкових перевірок залишається вищою по-
рівняно з іншими країнами регіону.

Рисунок 7. Кількість робочих днів, що витрачаються 
на взаємодію з податковими та іншими органами
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Джерело: дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища», присвячене корупції (2008 р.).
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Рисунок 8. Частота податкових перевірок
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Джерело: дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища», присвячене корупції (2008 р.).

3.6 Розбіжності між оцінкою C+ за PI-13 та РІ-14 відповідно до ДВФЗ та низьким рейтингом 
згідно з дослідженнями «Легкість ведення бізнесу» та «Характеристика ділового та підприємниць-
кого середовища» можуть частково віддзеркалювати те, що потрібен деякий час на те, щоб ділові 
кола відчули і схвалили удосконалення, запровадженні у 2010 р. Разом з тим, вони вказують на 
необхідність розбудувати культуру дотримання податкового законодавства на зміну частим пере-
віркам та вимогам зі сплати податків, в основі яких є цільові показники наповнення бюд жету.

3.7 Індекс сприйняття корупції міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл» є уза-
гальненим комбінованим індикатором сприйняття громадськістю поширеності корупції в країні. 
Історія його застосування нараховує немало років, і він також є корисним для відсліковування 
тенденцій у часі. Хоча у рамках оцінювання ДВФЗ немає його повноцінного еквіваленту, ко-
рупція відображає прогалини систем УДФ щодо запобігання шахрайству та зловживанню дер-
жавними ресурсами. Зокрема, з високим рівнем корупції міцно пов’язані недоліки системи ад-
міністрування податків, механізмів внутрішнього контролю та процедур державних закупівель. 
У 2010 році Україна була в кінці цього рейтингу, посідаючи 134 місце серед 178 досліджуваних 
країн, порівняно з 99 місцем зі 138 країн у 2006 році. Нижченаведений рисунок 9 свідчить про 
погіршення ситуації зі сприйняттям корупції після 2006 року. Незважаючи на певні покращення, 
започатковані у 2009 році, рейтинг України все ще залишається нижче рівня 2006 року. У межах 
регіону нові країни-члени ЄС продовжували демонструвати позитивні зрушення – так само, як 
і країни Південно-східної Європи та Грузія. Успіх інших країн- членів колишнього СРСР був 
більш стриманим.
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Рисунок 9. Рейтинг України та інших країн регіону за Індексом сприйняття корупції
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Джерело: індекс сприйняття корупції «Трансперенсі Інтернешнл» у 2006-2010 рр.

3.8 Більш детальну інформацію про рівень сприйняття корупції, пов’язану з окремими сфера-
ми УДФ, можна отримати з Глобального індексу чесності та Дослідження «Характеристика ділово-
го та підприємницького середовища». Хоча ці доповіді датуються 2008 та 2009 роками (і відповідно 
не містять цілком актуальної оцінки), вони все ж таки добре демонструють найбільш уразливі до 
корупції ланки системи протягом 2006-2011 років.

Рисунок 10. Антикорупційна складова в УДФ в Україні
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Джерело: глобальний індекс чесності за 2009 р.

3.9 Доповідь «Характеристика ділового та підприємницького середовища» за 2008 р. по Україні 
містить інформацію щодо давання хабарів з метою одержання державних контрактів та хабарів 
податковим інспекторам. Зміна такого розуміння разом із реальністю, що лежить в його основі, 
вимагає змін в ширшій площині заходів боротьби з корупцією (зокрема внесення змін до антико-
рупційного законодавства, зміни етики, розслідувань, правозастосування та санкцій) поза межами 
системи УДФ та цього оцінювання.
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Таблиця 2

Відсоток тих, хто сплачує відкати для отримання держзамовлень

Відсоток тих, 
хто сплачував 

«відкати» 

Жодних 
хабарів

Не знаю
Відмова 

відповідати
Загалом

Україна 31% 49% 11% 9% 100%

Колишні республіки СРСР 25% 50% 10% 15% 100%

ЄС-10 13% 68% 11% 8% 100%

ЄЦА 15% 64% 12% 9% 100%

Джерело: дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища» (2008 р.).

Рисунок 11. Частота хабарів: оподаткування / збирання податків
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Джерело: дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища» (2008 р.).

Також необхідно зазначити, що будь-які зміни у рівні сприйняття корупції внаслідок покращень, 
пов’язаних з ухваленням Податкового кодексу та законодавством у сфері державних закупівель у 
2009-2012 роках, не могли знайти своє відображення у цих доповідях.
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Додаток 3: Джерела інформації – проведені інтерв’ю

1. Глобенко Сергій Володимирович, начальник Управління фінансів підприємств державного 
сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Міністерства фінансів України.

2. Возненко Андрій Анатолійович, начальник відділу фінансів промисловості та інвестиційної 
діяльності Управління фінансів промисловості Департаменту фінансів виробничої сфери та 
майнових відносин Міністерства фінансів України.

3. Тиводар Тарас Михайлович, заступник начальника Управління фінансів АПК та природо-
охоронних заходів.

4. Крижевський Володимир В’ячеславович, заступник начальника відділу Управління фінансів 
транспорту, зв’язку, сфери послуг та відносин власності Міністерства фінансів України.

5. Вознюк Олександр Володимирович, державний уповноважений Антимонопольного 
комітету України.

6. Шершун Сергій Миколайович, державний уповноважений Антимонопольного комітету 
України.

7. Рибак Олена Валентинівна, начальник Управління з питань оскарження у сфері державних 
закупівель Антимонопольного комітету України.

8. Зубар Владислав Володимирович, заступник директора Департаменту державних закупівель 
та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

9. Шимко Наталя Миколаївна, начальник відділу аналізу державних закупівель та державного 
замовлення Департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України.

10. Рибак Сергій Олександрович, Заступник міністра фінансів України.

11. Колосова Вікторія Павлівна, заступник директора Департаменту управління державним бор-
гом та міжнародного співробітництва – начальник Управління співробітництва з міжнарод-
ними фінансовими організаціями Міністерства фінансів України.

12. Чечуліна Олена Олександрівна, заступник Голови Державної фінансової інспекції України

13. Тимохін Максим Георгійович, начальник Управління гармонізації ДВФК Державної фінан-
сової інспекції України.

14. Котькало Олександр Борисович, заступник Голови Державної податкової адміністрації 
України.

15. Охтень Олег, Директор Департаменту розвитку та модернізації ДПС України Державної по-
даткової адміністрації України.

16. Літковська Вікторія Іванівна, заступник начальника Управління зі зв’язків з міжнародними 
фінансовими організаціями Міністерства фінансів України.

17. Гнатюк Андрій, заступник начальника Управління моніторингу адміністрування платежів 
Міністерства фінансів України.

18. Черкашин В’ячеслав, заступник директора Департаменту по роботі з великими платниками 
податків ДПА України.

19. Косьміна Людмила Вікторівна, заступник директора Департаменту податку на додану 
вартість.
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20. Альбіна Маргарита Семенівна, заступник директора Департаменту контролю за відшкоду-
ванням ПДВ.

21. Слаутіна Людмила Миколаївна заступник Директора Департаменту податкового контролю 
юридичних осіб.

22. Коновалов Сергій Вікторович, заступник начальника Управління з питань оскаржень.

23. Синиця Григорій Миколайович, начальник Управління координації нормотворчої роботи 
та взаємодії з органами державної влади.

24. Марченко Юрій Васильович, начальник управління адміністрування акцизного збору.

25. Романов Іван Володимирович, Директор Інформаційно-довідкового департаменту 
Державної податкової служби України.

26. Товста Наталія Миколаївна, Департамент державного бюд жету Міністерства фінансів 
України.

27. Латинін Сергій, заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб.

28. Шкільна Людмила Володимирівна, заступник директора Департаменту обліку та звітності

29. Тарасенко Володимир Олександрович, заступник директора Департаменту погашення по-
даткового боргу.

30. Дзюба Борис Петрович, заступник начальника Головного управління податкової мілі-
ції ДПС України.

31. Книшенко Інна Федорівна, заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань бюд жету.

32. Фещук Світлана Леонідівна, заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань бюд жету.

33. Толстанов Михайло Костянтинович, заступник начальника управління міжнародного спів-
робітництва Рахункової палати України.

34. Романюк Ольга Панасівна, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства.

35. Войтюк Андрій Аполлонович, заступник начальника Управління з надання дозвільних та 
адміністративних послуг - начальник відділу дозвільних процедур Головного управління з 
питань регуляторної політики та підприємництва Київської міської держадміністрації.

36. Бураковський Ігор Валентинович, Голова Правління та Директор Інституту економічних 
досліджень і політичних консультацій.

37. Карп Галина Василівна, директор Департаменту місцевих бюд жетів Міністерства фінансів 
України.

38. Жаман Ігор, начальник відділу Управління освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації.

39. Сивоконенко Ганна, економіст Управління освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації.

40. Руденко Леонід Вікторович, завідувач інфарктним відділенням Київської міської клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги.
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Додаток 4: Джерела інформації – використані документи

1. Конституція України

2. Бюд жетний Кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 р.

3. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 р.

4. Закон України № 315/96-ВР «Про Рахункову палату України».

5. Закон України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 р.

6. Закон України № 2626-VI «Про управління об’єктами державної власності» від 21 жовтня 
2010 р.

7. Проект Закону України «Про суверенний борг та суверенні гарантії»

8. Проект Закону України № 8532 «Про статус та перспективи економічних відносин з ЄС 
(ЗСТ) та Митним Союзом»

9. Проект Закон України «Про державний внутрішній фінансовий контроль».

10. Закон України № 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюд-
жетних трансфертів» від 8 грудня 2010 р.

12. Рішення Конституційного Суду України №20рп/2010 від 30 вересня 2010 р.

13. Указ Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р.

14. Постанова Кабінету Міністрів України № 955 «Про затвердження Порядку планування 
контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» від 08 
серпня 2001 р.

15. Указ Президента України № 499/2011 «Про Положення про Державну фінансову інспек-
цію України» від 28 квітня 2011 р.

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 59 «Про затвердження Типового положення 
про бухгалтерську службу бюд жетної установи» від 26 січня 2011 р.

17. Укази Президента України № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 27 квітня 2011 р.

18. Постанова Кабінету Міністрів України № 506 «Про затвердження Порядку проведення 
Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансово-
го аудиту окремих господарських операцій» від 20 травня 2009 р.

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1413-р «Про Стратегію розвитку державної 
статистики на період до 2012 року» від 5 листопада 2008 р.

20. Постанова Кабінету Міністрів України № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16 січня 2007 р.
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21. Постанова Кабінету Міністрів України № 170 «Про затвердження Середньострокової стра-
тегії управління державним боргом на період 2011-2013 років» від 2 березня 2011 р.

22. Наказ Міністерства фінансів України №1024 «Про внесення змін та доповнень до бюд-
жетної класифікації» від 4 серпня 2008 р.

23. Наказ Міністерства фінансів України № 11 «Про бюд жетну класифікацію» від 14 січня 
2011 р.

24. Наказ Міністерства фінансів України №317 від 28 березня 2006 р.

25. Наказ Міністерства фінансів України №263 «Про частоту подання та зміст управлінської 
звітності»

26. Наказ Державного казначейства України №39 «Про затвердження Порядку складання фі-
нансової звітності розпорядниками та одержувачами бюд жетних коштів»

27. Наказ Міністерства фінансів України №11 «Про зміст та формат звітності про виконання 
бюд жету протягом року» від 14 лютого 2011 р.

28. Розвиток середньострокового бюд жетування в Україні, МВФ, квітнень 2011 р.

29. Оцінювання державних фінансів України, Попередній звіт з оцінювання, СІГМА, липень 
2010 р.

30. Бюд жетний огляд ОЕСР, ОЕСР, 2011 р.

31. Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів 
України, Світовий банк, звіт № 36671-UA, 2006 р.

32. Удосконалення міжбюд жетних фінансових відносин і стратегії державних видатків у сфе-
рах

33. охорони здоров’я та освіти в Україні: вибрані питання, Світовий банк, звіт № 42450-UA, 
2008 р.

34. Індекс відкритості бюд жету, 2010 р.

35. Дослідження «Легкість ведення бізнесу», 2011 р.

36. Дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища», 2008 р.
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