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За відсутності СБП

 Непередбачуваність 
бюджетної та податкової
політики

 Відсутність цілісної 
системи стратегічного 
планування

 Сфокусованість системи на 
контролі затрат

Директива ЄС 2011/85/EU

«Про вимоги до бюджетних 
систем держав-членів ЄС»

“Усі країни-члени ЄС 
мають здійснювати 

середньострокове бюджетне 
планування на плановий та 
наступні за плановим два 

бюджетні періоди"



НОВАЦІЇ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
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1

Узгодження 

стратегічного та 

бюджетного 

планування

3
Новий 

бюджетний 

календар

2
Запровадження 

Бюджетної 

декларації

Розширення 
бюджетних 

правил
4
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Стратегічні плани розвитку ГРК

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Визначення пріоритетів для держави та ГРК

Оцінка витрат на впровадження 

Бюджетна декларація: фінансові можливості

Державний бюджет
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 дефіцит (профіцит) державного бюджету
 державний борг, гарантований державний борг і надання державних 

гарантій
 частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України
 розмір мінімальної заробітної плати
 прожитковий мінімум та рівень його забезпечення
 обсяг державних капітальних вкладень на інвестиційні проекти
 пріоритетні завдання податкової політики

Н   Е   З   М   І   Н   Н І           В   И   М   О   Г   И

 загальні граничні показники видатків та надання кредитів
 граничні показники видатків та надання кредитів ГРК
цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники 
їх досягнення
 оцінка фіскальних ризиків
 огляд видатків (spending review)

Н    О    В    А    Ц    І    Ї

ЗМІСТ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ



НОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР
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1 березня Орієнтовні прогнозні макропоказники на 3 роки

Мінекономіки подає до Мінфіну

15 травня Бюджетна декларація на 3 роки

Мінфін подає до КМУ

1 червня Бюджетна декларація на 3 роки та

Макропрогноз на 3 роки

схвалює КМУ

15 липня Бюджетна декларація на 3 роки ВРУ приймає 

постанову щодо Бюджетної декларації та/або 

рекомендації щодо бюджетної політики

15 вересня Проект закону про державний бюджет

КМУ подає до ВРУ



НОВІ БЮДЖЕТНІ ПРАВИЛА
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Дефіцит державного бюджету ≤ 3% ВВП 

Державний борг та гарантований державою борг ≤ 60% ВВП

Державні гарантії ≤ 3% доходів загального фонду 
держбюджету

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету в законі про 
держбюджет ≤ дефіциту у бюджетній  декларації

Оцінка та моніторинг фіскальних ризиків

Огляд видатків (spending review)
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• формування бюджетної програми з урахуванням 
публічних послуг

• запровадження оглядів витрат
• звітування головних розпорядників про досягнення 

цілей державної політики, формування та/або 
реалізацію якої здійснює ГРК

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

НАПРЯМИ

• надання якісних публічних послуг
• підвищення ефективності державної політики в галузях та 

ефективності використання бюджетних коштів
• підвищення відповідальності головних розпорядників 

за результати діяльності у відповідних сферах

ШЛЯХИ



Передбачувана та збалансована бюджетна та податкова політика, 
спрямована на реалізацію пріоритетів розвитку

Забезпечення передбачуваності реформ
поінформованість громадян і бізнесу в діях влади

Покращення якості надання державних послуг
посилення контролю за витратами бюджету

Прозорість та відкритість бюджетного процесу

Стабільність і прогнозованість 
зниження інвестиційних ризиків

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Контроль державного боргу
зниження фіскальних ризиків


