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НОВИНИ АНАЛІТИКА

АНОНСИ

Рекомендації десятого
фінансово-економічного форуму

У ході Форуму розглянуто й обговорено акту-
альні питання щодо посилення фінансової спро-
можності органів місцевого самоврядування, зо-
крема встановлення механізмів співробітництва 
територіальних громад (СТГ), підходи до бюджетно-
го прогнозування в містах та областях України, вре-
гулювання процесу прийняття органами місцевого 
самоврядування фінансових зобов’язань у рамках 
договорів державно-приватного партнерства тощо. 
Учасники Форуму надали такі рекомендації:
1. Підтримати пропозиції щодо необхідності 
прискорення реформування адміністративно-те-
риторіального устрою України.
2. З метою покращання розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць та підвищення 
рівня забезпечення власних та делегованих по-
вноважень необхідно здійснити певні заходи  
з розширення ресурсної бази місцевих бюджетів. 
Зокрема, додатковими ресурсами розвитку спро-
можності органів місцевого самоврядування мо-
жуть бути:
•	 суттєве	 розширення	 права	 органів	 місцево-
го самоврядування щодо визначення податкової 
бази та регулювання ставок оподаткування (міс-
цеві надбавки на акцизи, на ПДФО; удосконален-
ня оподаткування нерухомості тощо);
•	 покращання	 доступу	 до	 кредитних	 ресурсів	
та збалансування їх зі способами державного 
контролю, спрямованого на убезпечення орга-
нів місцевого самоврядування від банкрутства 
(спрощення процедур; відмова від погодження  
із Кабінетом Міністрів України; визнання товар-
ного кредиту; застосування поняття «умовного 
боргу» тощо);
•	 створення	 законодавчих	 умов	 для	 впрова-
дження	 сучасних	 форм	 контрактних	 взаємовід-
носин для енергозбереження в бюджетній сфері 
(запровадження середньострокових підходів при 
реєстрації	 зобов’язань;	 виокремлення	 обсягу	
економії енергоресурсів у бюджетних розрахун-
ках та обліку тощо).                далі

Продовжується серія 
міжрегіональних 
консультаційних нарад

Експерти проекту ЗМФІ-ІІ спільно з Міністер-
ством фінансів України продовжують активну ро-
боту над запровадженням програмно-цільового 
методу планування та виконання місцевих бю-
джетів. В рамках проведення бюджетної реформи 
відповідно до Програми економічних реформ на 
2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна влада», про-
тягом жовтня – листопада 2012 року заплановано 
проведення регіональних нарад-консультацій 
для учасників експерименту.

У	 другій	 половині	 жовтня	 планується	 про-
вести міжрегіональні консультаційні наради для 
координаторів роботи із запровадження ПЦМ 
на рівні місцевих бюджетів у м. Львів та м. Рівне. 
Учасниками цих нарад будуть фахівці Львівської, 
Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, 
Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Тер-
нопільської областей.                                     далі

Засідання Комітету з економічних реформ            21 вересня
21 вересня 2012 року у Київській міській державній адміністрації під голо-

вуванням Голови КМДА О.П. Попова відбулося засідання Комітету з економічних 
реформ на тему «Про хід реформування системи медичного обслуговування», у 
якому прийняли участь експерти проекту ЗМФІ-ІІ.

У засіданні взяли участь члени Комітету з економічних реформ, керівники 
районних	 державних	 адміністрацій	 м.	 Києва,	 Головного	 управління	 охоро-
ни здоров’я Київської міськдержадміністрації, керівники закладів охорони 
здоров’я	м.	Києва.	 	 	 	 	 	 																								далі

Міжрегіональна консультаційна нарада  
у Кировограді                            19 вересня

В	 рамках	 проекту	 ЗМФІ-ІІ,	 який	 реалізується	 за	 підтримки	 Агентства	 
з	 міжнародного	 розвитку	 США	 (USAID)	 ІБСЕД	 продовжує	 активну	 роботу	 над	
запровадженням Програмно-цільового методу планування та виконання  
місцевих бюджетів. 

19 вересня 2012 року у м. Кіровограді спільно з Міністерством фінансів 
України було організовано та проведено міжрегіональну консультаційну нара-
ду. Учасниками стали 44 особи – координатори роботи із запровадження ПЦМ 
Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей, 
керівники структурних підрозділів Головного фінансового управління Кірово-
градської облдержадміністрації та фінансових управлінь міст обласного зна-
чення, а також представники головних розпорядників коштів Кіровоградського 
обласного бюджету.                              далі

Десятий фінансово-економічний форум          6 вересня
6 вересня 2012 року в рамках проекту 

«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-ІІ)	 впровадження»,	 що	 реалізується	
ІБСЕД за підтримки USAID, відбувся Деся-
тий Фінансово-економічний форум на тему  
«Інноваційні форми місцевого і регіонально-
го розвитку як інструмент посилення фінан-
сової спроможності органів місцевого само-
врядування».                          далі

Засідання Національної Консультаційної Ради    17 серпня
17 серпня 2012 року в рамках проекту 

«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 
(ЗМФІ-ІІ) впровадження» відбулося засідання 
Національної Консультаційної Ради (НКР) з 
питань ефективного управління державними 
фінансами.

Мета цього заходу – координація дій,  
що здійснюються в напрямку запровадження 
програмно-цільового методу бюджетування 
(ПЦМ). 

На засіданні обговорені актуальні питання удосконалення нормативної 
бази для складання та виконання місцевих бюджетів за ПЦМ в частині ви-
конання Закону України «Про порядок проведення реформування систе-
ми охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях  
та	місті	Києві».	 	 	 	 	 	 	 	 												далі

Семінар «Фінансові механізми підвищення 
енергоефективності у бюджетній сфері»               7 серпня

7 серпня 2012 року експерти ЗМФІ-ІІ про-
вели семінар «Фінансові механізми підви-
щення енергоефективності у бюджетній 
сфері». У заході взяли участь представники 
міст-учасників проекту,  Секретаріату Коміте-
ту Верховної Ради України з питань бюджету, 
Міністерства фінансів України та Державної 
казначейської служби України.

У ході семінару учасники заходу були  
ознайомленні з системою моніторингу та оцінки ефективності видатків на опла-
ту енергоносіїв на основі програмно-цільового методу, розробленою експерта-
ми ЗМФІ-ІІ, та механізмом запровадження системи фінансового стимулювання 
ефективності використання енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери.

Окрім цього, представники міст Житомира, Горлівки та Івано-Франківська 
представили досвід із запровадження заходів з енергоефективності та енер-
гозбереження, включаючи інвестиційні проекти з енергозбереження, для ре-
алізації яких за допомогою ЗМФІ-ІІ були розроблені фінансові механізми та 
необхідні документи.

Використання набутих під час семінару знань сприятиме зміцненню спромож-
ності місцевих бюджетів, як у забезпеченні енергозбереження кінцевими користу-
вачами, так і ефективному управлінню заощадженими коштами.           далі
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