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НОВИНИ АНАЛІТИКА

АНОНСИ

Аналіз виконання бюджету

Виконання дохідної частини зве-
деного та державного бюджетів у січні 

– березні 2012 року продовжило тенденцію, яка скла-
лася з початку року, а саме надходження бюджетних 
доходів на запланованому рівні. Так, до державного 
бюджету надійшло майже чверть коштів, заплано-
ваних на рік (23,2 %), що в цілому є нормальним для 
виконання річного плану і практично відповідає рів-
ню фактичних річних надходжень І кварталу попере-
днього року. 

Водночас, характерним є суттєве уповіль-
нення темпів приросту податкових надходжень 
практично за всіма статтями, окрім податку на 
прибуток, темп приросту якого відповідає мину-
лорічному. 

Варто відзначити, що збільшення надходжень 
податків на міжнародну торгівлю та зовнішні опе-
рації відбулося темпами вищими за темпи збіль-
шення обсягу зовнішньоекономічних операцій.  
Таку розбіжність можна пояснити адміністратив-
ними заходами з боротьби з незаконними схема-
ми контрабандного переміщення товарів через 
митний кордон України.

Рівень виконання видатків зведеного  
бюджету порівняно з аналогічними показниками 
попередніх років продовжує тенденцію до зрос-
тання та є найвищим протягом останніх трьох  
років: 21,8 %. 

Темпи приросту видатків зведеного бюджету 
становили 17,2 %, або майже на рівні минулоріч-
ного показника. 

Позитивним фактором є те, що частка видат-
ків соціального спрямування зменшилася щодо 
показника попереднього року в усіх бюджетах і 
по зведеному бюджету склала 66,4 %.

Видатки державного бюджету без ура-
хування міжбюджетних трансфертів склали 
52,1 млрд. грн., що на 5,5 млрд. грн., або на 11,8 %, 
більше показника минулого року. Рівень виконання 
річного плану залишився майже на рівні минуло-
річного показника і становив 20,2 %, що на 0,5 в. п. 
вище, ніж у 2011 році.

Найкраще фінансувалися видатки на тран-
спорт (27,3  % річного планового обсягу, що на 
9,3 в.  п. більше ніж у минулому році), міжбю-
джетні трансферти (23,8 %), освіта і соціальний 
захист та соціальне забезпечення (по 23,6  %). 
Традиційно у першому кварталі майже не здій-
снювалося фінансування видатків на житлово-
комунальне господарство, цього року на зазна-
чені цілі було витрачено 6,9 млн. грн., або 1,3 % 
від річного плану.                                                            далі

Проведення серії регіональних 
нарад-консультацій з ПЦМ для 
учасників експерименту

Експерти Інституту спільно з Міністерством 
фінансів України продовжують роботу щодо за-
провадження програмно-цільового методу на 
рівні місцевих бюджетів. В рамках проведення 
бюджетної реформи відповідно до Програми еко-
номічних реформ на 2010–2014  роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна влада», протягом серпня – жовтня  
2012  року заплановано проведення серії регіо-
нальних нарад-консультацій для учасників екс-
перименту. 

Ці заходи мають на меті проведення консуль-
тативної та роз’яснювальної роботи по врегулю-
ванню методологічних питань за єдиними під-
ходами у всіх місцевих бюджетах. Також під час 
нарад-консультацій відбудеться представлення 
досягнень з реалізації завдань експерименту у 
регіонах та обговорення пропозицій по вдоско-
наленню методологічної бази.                                   далі

Засідання Міжвідомчої робочої групи              07 червня
За сприяння експертів проекту ЗМФІ-ІІ 7 червня 2012 року у Міністерстві  

фінансів України відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи  
з проведення підготовчої роботи щодо запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів.

У засіданні також взяли участь керівники структурних підрозділів Міністер-
ства фінансів та галузевих міністерств.                              далі

Селекторна нарада на тему: 
«Реформування системи охорони здоров’я 
в пілотних регіонах»    31 травня

Представники Інституту взяли участь у селекторній нараді на тему: «Рефор-
мування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах», яка відбулася 31 трав-
ня 2012 року під головуванням Першого заступника Глави Адміністрації Пре-
зидента України І.М.Акімової.

У нараді також взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я 
О.К.Толстанов, керівники підрозділів цього міністерства, Міністерства фінансів, 
а також Головних управлінь охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької облдержадміністрацій та Київської міськдержадміністрації.

На нараді були розглянуті питання ходу реформування системи охоро-
ни здоров’я, і, зокрема, перерозподілу функцій між первинною та вторинною  
медичною допомогою.                                далі

Конференція «Державне управління Схід та Захід:  
двадцять років розвитку»       23-26 травня

Експерти Інституту взяли участь у 20-й річній конференції «Державне управ-
ління Схід та Захід: двадцять років розвитку», яка проходила у місті Охрід  
(Республіка Македонія), з 23 по 26 травня 2012 року. Захід було організова-
но Мережею інститутів і шкіл державного управління Центральної і Східної  
Європи (NISPAcee) у співпраці з Університетом ім. Святого Клімента Охрідсько-
го. ІБСЕД приєднався до мережі  NISPAcee у напрямку покращення державного 
управління, зокрема у сфері державних фінансів ще у 2007 році.

Цьогорічна конференція NISPAcee була присвячена розгляду минулого  
та аналізу майбутнього розвитку адміністративної та фіскальної політики у кра-
їнах Центральної і Східної Європи і Центральної Азії.                            далі

Засідання тематичної робочої групи             25 травня
Експерти Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень взяли 

участь у засіданні тематичної робочої групи за напрямом «Регіональний роз-
виток та реформа міжбюджетних відносин» Комітету з економічних реформ 
при Президентові України, яке відбулось у Міністерстві фінансів України  
25 травня 2012 року.

На засіданні розглядалися актуальні питання управління державним 
боргом, удосконалення порядку здійснення місцевих запозичень, запро-
вадження системи управління ризиками, пов’язаними з місцевим боргом та 
наданням місцевих гарантій.               далі

ІБСЕД прийняв участь 
в Ярмарку бібліотечних інновацій 21 травня

21 травня 2012 року Інститут бюджету та 
соціально-економічних досліджень долучив-
ся до участі в Ярмарку «Сучасна бібліотека: 
розвиваємо місцеві громади», що відбувся  в 
Національному центрі ділового та культурно-
го співробітництва «Українській дім».

Захід був організований програмою «Бі-
бліоміст», Міністерством культури України, 

Національною парламентською бібліотекою України (НПБУ), Українською бі-
бліотечною асоціацією (УБА), Ресурсним центром «ГУРТ», Програмою сприян-
ня парламенту України II (ПСП II), яка заснована та підтримується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID), а також відділом преси, освіти і куль-
тури посольства США в Україні.             далі

Засідання Національної Консультаційної Ради 27 квітня
27 квітня 2012 року в рамках проекту 

«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-ІІ) впровадження» в приміщенні Інсти-
туту бюджету та соціально-економічних до-
сліджень відбулося засідання Національної 
Консультаційної Ради (НКР) з питань ефек-
тивного управління державними фінансами.

Метою заходу було обговорення та коор-
динація дій, що здійснюються в напрямку запровадження прогресивних мето-
дик бюджетування, зокрема Програмно-цільового методу (ПЦМ).            далі

Нарада щодо проекту рішення «Про стимулювання 
ефективного використання енергетичних ресурсів 
у закладах бюджетної сфери і комунальних  
підприємствах  міста  Києва»                      04 квітня

На запрошення Головного управління енергетики, енергоефективності  
та енергозбереження КМДА, експерти проекту ЗМФІ-II взяли участь у нараді 
стосовно розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про стимулюван-
ня ефективного використання енергетичних ресурсів у закладах бюджетної 
сфери і комунальних підприємствах міста Києва».                            далі
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