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1. УСТРІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1. Законодавче визначення органів державного управління3 

Відповідно до Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6). Уряд є 
представлений центральними та місцевими органами. Місцеве самоврядування 
визначається як право територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України 
(стаття 140). Указ �Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 
реформи в Україні� визначає державне (центральну) управління як �вид діяльності 
держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу 
на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави 
шляхом використання повноважень виконавчої впади. В той же час державне 
управління здійснюється і за межами функціонування виконавчої влади, 
наприклад, на рівні державних підприємств, установ і організацій�. 

Законодавство України не дає явного визначення органів державного управління. 
Проте, таке визначення може бути виведено базуючись на положеннях 
Бюджетного кодексу, які стосуються встановлення обов�язків різних одиниць. 

Таким чином, такі організації можна віднести до органів державного управління: 

1. Органи центральної державної влади (законодавчі та виконавчі органи, 
Президент, органи судової влади, органи, що займаються міжнародною діяльністю 
(а саме посольства та консульства), органи місцевого самоврядування. 

2. Установи створені центральними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, включаючи: 

- Освітні установи засновані на державній формі власності, а саме спеціалізовані 
школи (наприклад школи-інтернати та школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які 
позбавлені піклування батьків), загальноосвітні школи соціальної реабілітації, 
заклади професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади, заклади 
післядипломної освіти, позашкільні навчальні заклади, заклади загальної 
середньої освіти, школи, дитячі садки, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) 
                                                 
3 Відповідно до визначення СНР, до органів державного управління відносяться такі групи 

інституційних одиниць-резидентів: 
(а) всі органи центральної, державної влади та органи місцевого самоврядування; 
(б) всі фонди соціального страхування всіх рівнів влади; 
(в) всі некомерційні, неприбуткові установи що контролюються та фінансуються 
переважно державними одиницями. 
Сектор не включає державні корпорації, навіть якщо всі акції таких корпорацій 
перебувають у державній власності. Він також не включає квазі-корпорації, що 
перебувають у власності та контролюються державними одиницями. Проте, не 
корпоратизовані підприємства що є власністю державних одиниць та не є квазі-
корпораціями залишаються інтегрованою частиною таких одиниць, і таким чином мають 
бути віднесені до органів державного управління. 
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школи, заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки, дитячі будинки 
сімейного типу. 

- Заклади, що засновані на державній формі власності та надають послуги в сфері 
охорони здоров�я, а саме первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та 
стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, госпіталі, центри, 
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані 
медико-санітарні частини), спеціалізовані та загальні стоматологічні поліклініки, 
заклади санаторно-реабілітаційної допомоги, заклади санітарно-епідеміологічного 
нагляду (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції), амбулаторні 
центри, станції та центри швидкої та невідкладної медичної допомоги, 
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, пологові будинки. 

- Заклади науки і культури, засновані на державній формі власності, включаючи 
відповідні заклади культурно-освітніх програм (бібліотеки, виставки, національні 
парки; державні культурно-освітні програми, школи естетичного виховання дітей); 
театрально-видовищні програми (театри, національні філармонії, національні та 
державні музичні колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва); 
неприбуткові національні організації культури та мистецтва; державні програми 
розвитку кінематографії та державної архівної справи; державні програми з 
підтримки телебачення,  радіомовлення преси, книговидання, інформаційних 
агентств; палаци та будинки культури, клуби). 

- Заклади, що проводять фундаментальні та прикладні дослідження і сприяють 
науково-технічному прогресу державного значення. 

- Заклади фізичної культури та спорту включаючи державні програми з підготовки 
резерву та складу національних команд; національних команд; державні програми 
з інвалідного спорту та реабілітації; спортивні школи для дітей та молоді. 

- Заклади соціального захисту та забезпечення. 

- Національні заклади неприбуткових організацій для інвалідів; національні 
організації чия діяльність пов�язана з дітьми, молоддю, та сім�єю; державні 
програми соціального захисту та соціального забезпечення (притулки для 
неповнолітніх; територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому); 
державні програми соціального захисту (пільги ветеранам війни та праці). 

- Юридичні особи, що створені для виконання завдань та програм сектору 
державного управління. 

3. Державні позабюджетні фонди соціального страхування: Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; Фонд 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття; Пенсійний Фонд. 

Отже, органи державного управління включають майже всі установи державного 
сектора, за винятком державних підприємств та організацій. Таким чином, воно 
відповідає визначенню СНР. 
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1.2. Організаційні одиниці, що фінансуються за рахунок 
державного та місцевих бюджетів 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетна установа � це орган, 
установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи 
організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого 
самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного чи 
місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими (ознака неприбутковості 
визначається відповідно до Наказу ДПА №355). 

Всі бюджетні установи є юридичними особами. Бюджетні установи є 
розпорядниками бюджетних коштів: головними розпорядниками бюджетних 
коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Перелік головних 
розпорядників бюджетних коштів має бути затверджений Законом �Про Державний 
Бюджет� шляхом затвердження бюджетних асигнувань. Перелік головних 
розпорядників коштів місцевих бюджетів затверджується бюджетним рішенням 
місцевих рад. Парламент (Верховна Рада), місцеві ради, Кабінет Міністрів (КМУ), 
центральні органи виконавчої влади, спеціалізовані суди або органи, які 
спеціально вповноважені вищезазначеними органами, відносяться до головних 
розпорядників коштів. Розпорядники коштів нижчого рівня визначаються 
відповідно до покладених на головного розпорядника функцій (стаття 21, 22 
Бюджетного кодексу) та представлені бюджетними установами, що їм 
підпорядковані. 

Реорганізація та ліквідація центральних органів виконавчої влади вирішується 
Президентом за поданням Прем�єр-Міністра України, міністерств або інших 
центральних органів виконавчої влади, що діють в межах фінансування. 
Реорганізація, створення, ліквідація підпорядкованих їм організаційних одиниць 
здійснюється за рішенням відповідного органу вищого ієрархічного рівня (№ 
773/2000 стаття 8б.14). 

Гранична чисельність працівників органів центральної влади затверджується 
постановою КМУ. А саме, граничну чисельність апарату органів центральної 
виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів встановлено 
Постановою КМУ №403, працівників закордонних дипломатичних установ � 
Розпорядженням КМУ №508-р, працівників апарату Апеляційного суду � 
Розпорядженням КМУ №572-р, працівників органів державних адміністрацій � 
Постановою КМУ №380. Граничну чисельність працівників бюджетних установ, що 
відносяться до органів центральної влади затверджує відповідний центральний 
орган влади. Чисельність працівників інших одиниць не є чітко визначеною, проте 
обмеження встановлюються непрямо шляхом затвердження їх бюджетів, що 
включають видатки на оплату праці, та відповідних стандартів (наприклад, 
мінімальна кількість вчителів на 10 учнів). 

Оплата праці встановлюється головою відповідної бюджетної установи відповідно 
до законодавчих норм України, загальних, галузевих, та регіональних угод, 
колективних угод, в межах бюджетних асигнувань. Постанови КМУ визначають 
рівні посадових окладів для працівників бюджетної сфери та державної служби.  

Бюджетна установа готує її план бюджету (кошторис), який є головним плановим 
документом діяльності бюджетної установи та надає повноваження щодо доходів 
та здійснення видатків визначених на бюджетний період. Кошторис має дві 
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частини (загальний фонд та спеціальний фонд, який відображає фінансування 
конкретно визначених цілей). Видатки мають бути розподілені використовуючи 
стандартну економічну класифікацію (наприклад заробітна плата, нарахування на 
заробітну плату, видатки на товари і послуги, створення державних запасів і 
резервів, капітальні видатки, трансферти населенню, інше). Форми кошторисів 
бюджетних установ затверджуються Міністерством Фінансів. 

Бюджетні установи можуть взяти на себе бюджетні зобов'язання та провадити 
видатки лише в межах бюджетного фінансування (стаття 51). КМУ встановлює 
деякі граничні ліміти для бюджетних установ щодо видатків на придбання 
обладнання та іншого устаткування (наприклад Постанова №332 встановлює 
граничну кількість автомобілів, меблів, комп�ютерів, інше).  

Доходи бюджетних установ включають дві частини: 

1) Власні доходи4, які обліковуються в спеціальному фонді бюджету; 

2) Фінансування з державного/місцевого бюджету, що надається на програмній 
основі. 

Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі або 
надавати за рахунок бюджетних коштів позички крім випадків, передбачених 
Законом �Про Державний бюджет України� (стаття 21). 

Головні розпорядники коштів затверджують кошториси та звіти про виконання 
бюджетів розпорядників нижчого рівня (порядок складання, розгляду, та 
затвердження кошторисів бюджетних установ встановлено Постановою КМУ 
№228). Державне казначейство встановлює єдині вимоги до фінансової звітності 
установ та організацій що отримують кошти з державного або місцевого бюджету 
(наприклад наказ Державного Казначейства №17). Стандарти бухгалтерського 
обліку бюджетних установ встановлено Наказом Казначейства та Міністерства 
фінансів №145. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України (стаття 87), з Державного бюджету 
здійснюються видатки на: 

- Законодавчу владу (ВР), виконавчу владу (16 міністерств, комітетів, органів зі 
спеціальним статусом), Президента, судову владу (суди), міжнародну діяльність, 
фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному 
прогресу державного значення; 

- Заклади освіти (загальної середньої освіти, спеціалізовані школи, загальноосвітні 
школи соціальної реабілітації, заклади професійно-технічної освіти, заклади вищої 
освіти, позашкільні навчальні заклади, інше); 

- Заклади охорони здоров�я ( заклади, що надають первинну медико-санітарну 
допомогу, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, санаторно-реабілітаційні, 
клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, 

                                                 
4 Перелік дозволених доходів затверджено КМУ (№659). 
5 До того ж існує Інструкція «Про порядок списання матеріальних цінностей з балансу 

бюджетних установ»; Наказ «Про порядок відображення в обліку бюджетних установ 
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей�; Наказ �Про 
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних 
господарських операцій бюджетних установ�. 
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деякі спеціалізовані стоматологічні поліклініки, санітарно-епідеміологічні станції, 
дезінфекційні станції тощо); 

- Заклади культури та мистецтва (музеї та виставки національного значення, 
національні парки, національні та державні бібліотеки, організації з міжнародних 
культурних зв�язків, національні театри та філармонії, національні та державні 
музичні колективи і ансамблі та інші неприбуткові установи культури та 
мистецтва, які мають статус національних; програми розвитку кінематографії; 
державні архіви; фізична культура та спорт: основні національні команди; центр 
�Інваспорт� (центр для інвалідів)); 

- Державний дорожній фонд (Закон України �Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України�), Українська державна інноваційна компанія 
(Постанова КМУ №979). 

- Фонд України соціального захисту інвалідів, страховий фонд безпеки авіації, 
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Резервний фонд, 
інші установи, що беруть участь в програмах виключно національного значення. 

Відповідно до статті 88 Бюджетного кодексу, видатки з місцевих бюджетів 
здійснюються на фінансування таких установ: 

Органи місцевого самоврядування міст, сіл, селищ, АРК; закладів освіти 
(дошкільної освіти; загальної середньої освіти (школи, дитячі садочки); заклади 
первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 
допомоги, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти); палаци культури, 
клуби, та бібліотеки міст, сіл, селищ. 

Дані щодо кількості бюджетних установ, що фінансуються з державного та 
місцевого бюджетів не оприлюднюються. 

На жаль, в Україні відсутня єдина таблиця або схема яка б чітко визначала повну 
структуру влади та сектора державного управління. Не існує також спеціального 
реєстру бюджетних установ. Своєрідним реєстром можна вважати програмну 
класифікацію видатків бюджету, де зазначені розпорядники бюджетних коштів. 
Проте бюджетні установи включаються в описані нижче реєстри. 

Державна податкова адміністрація (ДПА) України веде реєстр неприбуткових 
(включаючи бюджетні) організацій та установ (Наказ ДПА №232). Ознака 
неприбутковості (Наказ ДПА №355) в основному формується на підставі Закону 
�Про оподаткування прибутку підприємств�. 

Таким чином, ДПА веде реєстр неприбуткових установ, в якому органи державного 
управління, установи та організації, що створені органами державного управління 
та фінансуються за рахунок відповідного бюджету, органи місцевого 
самоврядування, установи та організації, створені органами місцевого 
самоврядування та фінансуються за рахунок відповідного бюджету, та науково-
дослідні установи та вищі навчальні заклади внесені до Державного реєстру 
наукових установ, яким надається підтримка держави. Ці установи мають 
спеціальні коди, що присвоюються місцевими органами державної податкової 
служби. 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України був створений 
відповідно до Постанови КМУ №118. Державний реєстр ведеться Держкомстатом.  

Процедура реєстрації в цьому реєстрі включає такі кроки: 
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1.організації надають реєстраційну форму та нотаріально завірені документи 
(постанову про створення суб�єкту та його статут). Під час заповнення 
реєстраційної форми, установа має зазначити джерело її фінансування (наприклад 
бюджет), орган, якому вона підпорядковується, та вказати чи є вона бюджетною 
установою. 

2. реєстраційна форма перевіряється органом державної статистики на її повноту, 
відповідність нормативним та статутним документам. 

3. інформацію про організацію включають в Державний реєстр. 

4. протягом 5 днів з дня включення організацій в Державний реєстр, орган 
Державного реєстру надає інформацію про реєстрацію до Державної податкової 
адміністрації. 

Коли організація зареєстрована, вона отримує ідентифікаційний код та код 
класифікаційної ознаки. Цей код не містить інформації, яка б дозволяла визначити 
чи є установа бюджетною. Проте, існує додатковий код, який називають �ознака�. 
�Ознака� присвоюється на основі даних реєстраційної форми. Цей код 
оновлювався та використовувався для внутрішніх цілей. Проте, починаючи з 
липня 2003 року, реєстраційну форму було змінено і вилучено рядок, де мало 
вказуватися джерело фінансування. 

1.3. Організаційні форми позабюджетних установ 

Відповідно до визначення МВФ, термін �позабюджетний фонд� загалом стосується 
державних трансакцій, що не представлені в річному бюджеті. В Україні, чотири 
фонди соціального страхування відповідають цьому визначенню. 

І. Пенсійний фонд 

Пенсійний фонд в Україні було створено у 1992 році відповідно до Постанови КМУ 
№39. Нове положення КМУ №345 щодо Пенсійного фонду було затверджено у 
1994 році. Останнє положення було затверджено Указом Президента №121/2001. 

Пенсійний фонд � центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління 
фінансами (стаття 1) та підпорядковується КМУ. Фонд є юридичною особою, має 
самостійний баланс та рахунки в установах банків.  

Гранична чисельність працівників пенсійного фонду встановлено Постановою КМУ 
(№403), і на даний момент складає 165 працівників центрального апарату 
(включаючи 4 заступники керівника) та 16112 працівників підпорядкованих 
територіальних органів. 

Пенсійний фонд бере участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері 
пенсійного забезпечення та соціального страхування (стаття 3 Указу Президента). 
Основні завдання Пенсійного фонду включають збирання та акумулювання коштів 
для пенсійного забезпечення, повного та своєчасного фінансування витрат на 
виплату пенсій та інших соціальних виплат, що мають здійснюватися з Фонду. 
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Пенсійний фонд відіграє значну роль в економіці. У 2003 році, його доходи та 
видатки заплановані в обсязі 256 млрд. грн., що становить 37,6% доходів та 
36,5% видатків зведеного бюджету. 

Основними джерелами доходів є такі: 

- Власні доходи � 85%, включаючи внески роботодавців та організацій � 75%, 
внески фізичних осіб � 5%; 

- Трансферти з державного бюджету � 7%; 

- Трансферти з інших фондів обов�язкового державного соціального страхування � 
1%; 

- Залишки коштів на початок року � 6%. 

Основні видатки включають: 

- Виплата пенсій, включаючи пенсії за віком, пенсії по інвалідності (включаючи 
пенсії по інвалідності, що не пов�язана з роботою, інвалідам з дитинства), пенсії за 
вислугу років, пенсії в разі втрати годувальника (за винятком випадків, які 
передбачено законодавством про страхування від нещасного випадку на 
виробництві) � 90% бюджету; 

- Допомога на поховання пенсіонерів � 1%; 

- Доставка пенсій � 1%; 

- Адміністративні витрати � 2%; 

- Витрати на проведення авансового фінансування виплати пенсій, покриття 
тимчасових касових розривів та на проведення індексації розмірів пенсії та 
грошової допомоги � 6%. 

Незважаючи на постійну реструктуризацію та списання, на кінець 2002 року, 
заборгованість по платежах в Пенсійний фонд становила близько 718 млн. грн. 
(включаючи 638 млн. грн. за страховими внесками). 

Процедура планування бюджету Пенсійного фонду включає такі стадії: Правління 
готує проект бюджету на наступний рік (кошторис) та надає його КМУ для 
затвердження (стаття 12 Закону №121/2001). Голова правління Пенсійного фонду 
затверджує кошториси видатків та штатний розпис головних місцевих управлінь 
Пенсійного фонду відповідно до зведеного бюджету Пенсійного фонду. 

Квартальні та річні звіти мають бути підписані керівником та головним 
бухгалтером органу Пенсійного фонду (Постанова Правління Пенсійного фонду 
№11-4). 

Документація Пенсійного фонду (включаючи звіти) не є повністю відкритою для 
громадськості, публікуються лише загальні цифри про виконання бюджету Фонду 
та заборгованість по платежах до Пенсійного фонду. План бюджету не 
публікується, проте він є в законодавчій базі. Загальну форму звіту про виконання 
бюджету Пенсійного фонду за доходами та видатками розміщено на веб-сторінці 
Міністерства праці та соціальної політики, та в спеціальному друкованому виданні 

                                                 
6 Обсяг доходів у 2002 році становив 22 млрд. грн. включаючи власні доходи в обсязі 19 

млрд. грн. (або 112,9% плану), що перевищує обсяг доходів у попередньому році на 3 
млрд. грн. 
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�Загальнообов�язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у 
цифрах та фактах�. Рахункова Палата розміщує аналіз активності Пенсійного 
фонду на її веб-сторінці. 

ІІ. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття 

Фонд було засновано у 2001 році (Закон України, №1533-ІІІ) як неприбуткову 
установу зі статусом юридичної особи. 

Нагляд за діяльністю фонду здійснює наглядова рада (стаття 13), в яку входить 15 
осіб включаючи представників центральних органів виконавчої влади призначених 
КМУ, представників застрахованих осіб (призначаються профспілками), та 
представників роботодавців (призначаються об�єднаннями роботодавців). 
Державний нагляд здійснюється Міністерством праці та соціальної політики. 

Гранична чисельність працівників виконавчої служби зайнятості Фонду становить 
14600 (Постанова Фонду №27). 

Фонд було створено з метою управління страхуванням на випадок безробіття, 
збирання та накопичування коштів, виплати забезпечення та надання соціальних 
послуг (стаття 8.1). Фонд має окремий бюджет. 

На 2003 рік, бюджет заплановано в обсязі 2 млрд. грн., що становить 3,3%доходів 
та 3,2% видатків зведеного бюджету України. 

Основними джерелами доходів Фонду є такі: 

- Власні доходи � 74%, включаючи внески роботодавців та організацій � 60%, 
внески фізичних осіб � 15%; 

- Кошти, що передаються з державного бюджету � 2%; 

- Залишки коштів на початок року � 23%. 

Основними категоріями видатків є такі: 

- Фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг � 71% 
(включаючи виплату допомоги по безробіттю � 55%; професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних � 5%; дотації 
підприємствам на створення додаткових робочих місць � 4%; інформаційні та 
консультаційні послуги щодо працевлаштування � 3%; матеріальну допомогу, 
допомогу на поховання � 3%; організацію громадських робіт � 1%);  

- Розвиток інформаційно-довідкової системи обслуговування безробітних � 2,7%; 

- Кошти, що передаються до Пенсійного фонду � 4,1%; 

- Адміністративні витрати � 9%; 

- Резерв Фонду � 5%. 

Станом на 1 січня 2003 року, була відсутня заборгованість із соціальних виплат. 
Кількість установ, що були зареєстровані як платники страхових внесків до Фонду 
становила 986756, проте лише 77,5% від цього числа фактично робили внески. У 
2002 році, Фонд надав послуги 2,8 млн. безробітним. Допомогу на випадок 
безробіття отримало 1,7 млн. осіб. Одноразову допомогу було сплачено 0,039 млн. 
особам. Активну форму соціальної підтримки одержало 1,3 млн. осіб. Близько 0,8 
млн. осіб було працевлаштовано. Профнавчання пройшло 0,16 млн. громадян. 
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Близько 0,34 млн. осіб брали участь в громадських роботах. Інформаційні та 
консультаційні послуги було надано 2,4 млн. громадян. 

Процедура планування бюджету Фонду включає визначення основних статей 
доходів та видатків та здійснюється після прийняття державного бюджету на 
наступний рік та затвердження ставок соціальних внесків. Виконавча Дирекція 
Фонду готує проект бюджету Фонду на наступний рік та подає його на розгляд 
Правління Фонду (стаття 12). Бюджет Фонду має бути затверджений абсолютною 
більшістю голосів членів Правління, за умови, що присутні більше ніж 2/3 його 
членів (стаття 10-11). Звіти про виконання бюджету надаються Наглядовій раді 
(стаття 13.3). 

Виконавча дирекція Фонду також готує звіти про виконання бюджету Фонду та 
надає їх Правлінню Фонду (стаття 12) для розгляду. Правління Фонду затверджує 
звіти абсолютною кількістю голосів за умови, що присутні більше ніж 2/3 його 
членів (стаття 11). 

Доступ громадськості до документів та звітів Фонду є обмеженим. Баланс бюджету 
не оприлюднюється, проте загальні цифри друкуються в офіційних виданнях 
(наприклад в �Урядовому Кур�єрі�). Більш детальні звіти щодо доходів та видатків 
минулих періодів розміщені на веб-сторінці Міністерства праці та соціальної 
політики, та в його спеціальному виданні �Загальнообов�язкове державне 
соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах та фактах�. 

ІІІ. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Фонд було створено у 2001 році. Фонд є юридичною особою з бюджетом, що не 
включається до державного бюджету (стаття 14 Постанови Правління Фонду 
№25). Фонд є неприбутковою організацією (закон №2240-ІІІ). 

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, в яку входить 15 осіб 
(представники держави, застрахованих осіб та роботодавців, що призначаються 
незалежно). Державний нагляд здійснює Міністерство праці та соціальної політики. 
Кількість працівників Фонду не є відкритою інформацією для громадськості. 

Фонд було створено з метою управління загальнообов�язковим соціальним 
страхуванням з тимчасової втрати працездатності та витрат зумовлених 
народженням та похованням, включаючи проведення збору та накопичення 
страхових внесків та інших коштів для фінансування матеріальної допомоги та 
соціальних послуг, надання таких послуг, та контролю за використанням цих 
коштів (стаття 9). 

Діяльність Фонду фінансується з окремого бюджету, який у 2003 році 
запланований в обсязі 2,7 млрд. грн. Доходи та видатки бюджету Фонду, 
становлять відповідно 4% та 3,95% доходів та видатків зведеного бюджету. 

Основними джерелами доходів бюджету є: 

- Страхові внески � 79%, включаючи страхові внески роботодавців, організацій, 
та фізичних осіб; 

- Залишок коштів на початок року � 11%. 

Основні статті витрат включають: 

- Допомога по тимчасовій втраті працездатності (включаючи допомогу по догляду 
за хворою дитиною) � 38%; 
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- Допомога по вагітності та пологах, при народженні дитини � 10%; 

- Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку � 18%; 

- Резерви � 3%; 

- Фінансування оздоровчих заходів � 25%; 

- Адміністративні витрати � 4%. 

В 2002 році застрахованим особам та членам їх сімей було надано 244400 путівки 
на санаторно-курортне лікування, 25000 працівників отримали путівки на 
лікування в реабілітаційні відділення санаторіїв, ще 180000 � на лікування в 
санаторіях. У 2002 році, не було заборгованостей з соціальних виплат. 

Процедура планування включає розробку проекту бюджету після прийняття 
державного бюджету на наступний рік та затвердження ставок соціальних внесків. 
Виконавча дирекція Фонду готує проект бюджету та надає його Правлінню Фонду 
(9 та 13 статті Закону №2240-ІІІ). Бюджет Фонду має бути затверджений 
абсолютною більшістю голосів Правління Фонду (стаття 12), якщо присутні більше 
ніж 2/3 його членів (стаття 10). Звіти також надаються Наглядовій раді (стаття 
15), яка може надавати свої зауваження та рекомендації. 

Виконавча дирекція Фонду готує річні звіти про виконання бюджету Фонду та 
надає їх для розгляду Правлінню Фонду (стаття 13) та представляє Наглядовій 
раді (стаття 15). Наглядова рада в свою чергу може призначити додатковий аудит. 
Правління Фонду затверджує звіт абсолютною кількістю голосів його членів, якщо 
на засіданні присутні більше ніж 2/3 його членів (стаття 10). 

Фонд оприлюднює достатньо детальний план бюджету на наступний рік та звіт про 
виконання бюджету в газеті �Урядовий Кур�єр�. Детальний звіт про виконання 
доходів та видатків за попередні періоди також розміщені на веб-сторінці 
міністерства праці та соціальної політики, та в його спеціальному виданні 
�Загальнообов�язкове державне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах 
та фактах�. Доступ до документів є обмеженим, наприклад, Статут Фонду є 
доступним для користувачів законодавчих баз, проте не надається за вимогою. 

IV. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань 

Цей фонд було засновано у 2001 році Законом №1105-ХІV. Фонд є некомерційною 
організацією та має статус юридичної особи. Наглядова рада вповноважена 
наглядати за діяльністю Фонду (стаття 26). В раду входить 15 осіб (спеціально 
призначені представники центральних органів виконавчої влади, застрахованих 
осіб та роботодавців, що призначаються незалежно). Міністерство фінансів та 
Міністерство праці та соціальної політики вповноважені здійснювати державний 
нагляд за діяльністю Фонду. Інформація щодо чисельності працівників Фонду не є 
відкритою. 

Фонд було створено з метою управління страховою діяльністю, надання послуг та 
здійснення виплат страхових платежів, що належать до сфери його діяльності, та 
зазначені статтею 21. Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним 
випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці. 

Діяльність Фонду фінансується з окремого бюджету. У 2003 році, доходи 
заплановано в обсязі 1,38 млрд. грн. та видатки � 1,55 млрд. грн., що відповідно 
становить 2% доходів та 2,2% видатків зведеного бюджету України. 
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Доходна частина бюджету формується з таких джерел: 

- Страхові внески роботодавців � 91%; 

- Резервний фонд � 1,4%; 

- Залишок коштів на початок року � 7,6%. 

Основними видами видатків є такі: 

- Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його 
здоров�я або в разі його смерті � 85,6%, включаючи пенсії по інвалідності, що 
виникла внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання, допомога у зв�язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, пенсії в 
зв�язку з втратою годувальника, який постраждав внаслідок нещасного випадку на 
виробництві, допомога на поховання потерпілого; 

- Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань � 
4%; 

- Медична, професійна, та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві � 3%; 

- Адміністративні витрати � 5%; 

- Резервний фонд � 1,3%. 

Станом на 1 січня 2003 року, Фонд не має заборгованості з соціальних виплат. У 
2002 році, 300114 потерпілих від нещасного випадку на виробництві отримали 
соціальні послуги та страхові виплати. Фонд також уклав більше ніж 400 угод на 
запровадження різних програм (наприклад програма організації та розробки 
засобів індивідуального захисту, покращення умов і стану безпеки праці 
працівників). 

Процедура планування включає розробку проекту бюджету після прийняття 
державного бюджету на наступний рік та затвердження ставок соціальних внесків 
(стаття 13). В процесі планування береться до уваги динаміка параметрів у 
минулому. Процедура починається в другому кварталі року, що передує 
плановому. В листопаді, на засіданні Правління Фонду, обговорюються попередні 
цифри наступного бюджету. Бюджет затверджується Правлінням Фонду 
абсолютною кількістю голосів (стаття 17) за умови, що на засіданні присутні 
більше ніж 2/3 членів правління. 

Директорат Фонду розробляє, а Правління Фонду затверджує річні звіти про 
виконання бюджету Фонду (стаття 17.7) більшістю голосів за умов присутності на 
засіданні більше ніж 2/3 членів правління. Звіти подаються Наглядовій раді (стаття 
26). 

Звіт за 2002 рік було опубліковано в таких офіційних виданнях як �Урядовий 
Кур�єр� та �Голос України�. Більш детальні звіти про виконання бюджету за 
доходами та видатками за минулі періоди розміщені на веб-сторінці Міністерства 
праці та соціальної політики, та його спеціальному виданні �Загальнообов�язкове 
соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах�. Доступ до 
документів, що регулюють діяльність Фонду, є обмеженим, наприклад статут 
фонду та бюджет фонду на наступний рік не є доступними. 
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1.4. Правила управління підприємствами 

Зараз управління підприємствами, власність у яких частково належить державі, 
регулюється Декретом Кабінету Міністрів України �Про управління майном, що є у 
загальнодержавній власності�. Визначення державного підприємства подається у 
Законі України �Про підприємства�. Цей Закон визначає державні підприємства як 
створені на базі державної власності. Українське законодавство не надає 
формальних критеріїв для визначення підприємства зі змішаною власністю як 
таких, що належать до державного сектору.  

Вищезазначений Декрет та Закон скоро будуть замінені 141 статтею із нещодавно 
прийнятого Господарчого кодексу, який набере чинності у січні 2004 року. 
Частина 2 Господарчого кодексу дає більш чітке визначення державного сектору, 
яке відповідає стандартам ОЕСР: підприємство відноситься до державного сектору, 
якщо держава контролює більше ніж 50% акцій підприємства або якщо держава 
має достатньо голосів для прийняття рішень на підприємстві.  

У 2000 році 32,6% основних фондів перебувало у державній власності, а 21,9% - 
у комунальній. 

Права на управління державними підприємствами та пакетами акцій у відкритих та 
закритих акціонерних товариствах раніше були розпорошені поміж різних 
міністерств та відомств. Це призводило до зловживань та відсутності спільного 
підходу до управління підприємствами. Нещодавно Президент України видав 
Рішення № 1-1/72, яке вимагає концентрації державної власності у руках Фонду 
державного майна України (ФДМУ). Цей крок має додати систематичності до 
управління державною власністю. ФДМУ має отримати власність, а потім за 
потребою передати управління відповідним установам за своїм вибором.  

В Україні не достатньо розроблено законодавство по управлінню підприємствами 
державою. Ситуація має покращитися після прийняття Закону України �Про 
управління об�єктами, що знаходяться у державній власності�, який наразі 
знаходиться на стадії розробки.  

Не існує явних обмежень участі держави у приватному секторі проте зменшення 
розміру державного сектору розглядається як один з пріоритетів економічної 
політики. Президент України згадав у своєму зверненні до Верховної Ради, що у 
наступному десятиріччі державний сектор не має перевищувати 8-10% української 
економіки. Проте індикатори, якими вимірюватиметься розмір державного сектору 
не були зазначені.  

Зараз уряд у кожному конкретному випадку приймає рішення, щодо своєї участі у 
господарській діяльності. Уряд в змозі придбати акції приватних компаній. 
Наприклад, у 1999 році Кабінет Міністрів України затвердив пропозицію 
Державного комітету зв�язку та інформатизації (ДКЗІ) щодо придбання акцій 
корпорації �Утел� з рук приватного інвестора (Розпорядження Кабінету Міністрів 
України, №617-p від 1999 року).  

Політика уряду щодо дивідендів, отриманих від державної власності, викладена у 
Наказі ФДМУ �Щодо Концепції корпоративно-дивідендної політики держави�. Цей 
Наказ встановлює правила надходження дивідендів від паїв, що належать державі, 
до державного бюджету та визначення розміру дивідендів з урахуванням 
інвестиційних потреб підприємства. Зараз розмір надходжень від державної 
власності незначний. 
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1.5. Статус центрального банку та гарантії його незалежності 

Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим 
центральним органом державного управління. Його правовий статус, цілі, функції, 
обов�язки та основні принципи організації  визначаються Конституцією України, 
Законом України �Про Національний банк України� та іншими Законами України. 

Відповідно до Конституції України головною функцією НБУ є забезпечення 
стабільності національної грошової одиниці. До того ж НБУ повинен підтримувати 
стабільність банківського сектора та цінову стабільність в Україні у відповідності 
до Закону України �Про НБУ�. Окрім цього НБУ має кілька інших функцій, а саме: 

− Виключне право грошової емісії в Україні; 

− Реалізація монетарної політики, в тому числі визначення її головних 
інструментів; 

− Контроль та нагляд за банківською системою в Україні. 

Незалежність НБУ від законодавчої та виконавчої гілок влади закріплено в Статті 
53 Закону України �Про НБУ�, яка забороняє органам виконавчої та законодавчої 
державної влади втручатись в діяльність Національного банку України, якщо це 
чітко не передбачено Законом України �Про НБУ� (в Статті 51 визначено випадки, 
в яких НБУ несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом 
України. Наприклад, половина членів Ради НБУ призначається Президентом, а 
друга половина � Парламентом. Окрім цього Стаття 52 зобов�язує НБУ проводити 
консультації з урядом стосовно питань монетарної політики). Надання прямих 
кредитів НБУ уряду на фінансування дефіциту центрального бюджету заборонено 
(Стаття 54 Закону України �Про НБУ� та Стаття 15 Бюджетного кодексу).  

Однак досвід останніх років вказує на те, що час від часу робляться спроби втягти 
НБУ до здійснення квазіфіскальних операцій. Зокрема, влітку 2002 року було 
запроваджено процедуру довгострокового рефінансування, за якою Національний 
банк України може надавати довгострокові (строком до 3 років) кредити 
рефінансування тим комерційним банкам, які кредитують інвестиційно-інноваційні  
проекти  в реальному секторі економіки. Оскільки ставка рефінансування НБУ є 
значно нижчою за ринкові ставки, така схема, за словами державних посадовців, 
сприятиме зниженню процентних ставок та збільшенню реальних інвестицій. 
Проте результат може бути зовсім протилежним від очікуваного. Оскільки 
процедура довгострокового рефінансування фактично означає цільову грошову 
емісію та неявне втручання уряду у дії НБУ, вірогідно, що це призведе до 
підвищення негативних очікувань економічних агентів щодо стабільності гривні і, 
таким чином, призведе до  підвищення процентних ставок  та до зниження 
інвестицій. Подібна процедура, за визначенням МВФ, належить до категорії 
квазіфіскальних операцій, що підривають фактичну незалежність НБУ, і тому не 
відповідає міжнародним стандартам з фіскальної прозорості. 

1.6. Розмежування фінансової відповідальності між 
законодавчою та виконавчою гілками державної влади 

Розмежування фінансової відповідальності між законодавчою та виконавчою 
гілками влади визначено в Конституції України та Бюджетному кодексі України. 
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Конституція України (Статті 85 та 116) визначає основні обов�язки Парламенту та 
Уряду, а Бюджетний кодекс України визначає роль органів законодавчої та 
виконавчої гілок державної влади в процесі підготовки, прийняття та виконання 
Державного бюджету. Законодавство створює чіткі рамки діяльності законодавчої 
та виконавчої гілок державної влади в бюджетному процесі.  

Кабінет Міністрів України, а саме Міністерство фінансів України, відповідає за 
розробку проекту бюджету, тобто пропонує обсяг доходів із зазначенням їх 
джерел, а також видатки на покриття потреб бюджетних установ. Окрім цього 
Уряд визначає обсяг запозичень, які необхідно здійснити у бюджетному році. 
Парламент має право переглянути пропозиції Уряду та запропонувати свої власні 
положення стосовно підвищення доходів чи видатків Державного бюджету при 
розгляді Закону України �Про Державний бюджет� у першому читанні в Парламенті 
за умови чіткого визначення джерел такого підвищення. Під час розгляду Закону у 
другому читані пропозиції народних депутатів щодо зміни обсягу доходів, видатків 
чи запозичень не розглядаються, і лише Бюджетний комітет Верховної Ради 
України може представляти свої висновки стосовно другого проекту Закону 
України �Про Державний бюджет�.  

Хоча в положеннях Бюджетного кодексу України відповідальність Уряду та 
Парламенту чітко визначена, на практиці часто трапляються порушення цих 
положень, що призводить до конфліктів між цими установами. Під час бюджетного 
процесу 2003 року Бюджетний комітет Верховної Ради України порушив 
положення стосовно другого читання Закону України �Про Державний бюджет 
України на 2003 рік� запропонувавши свою власну версію бюджету, яка суттєво 
відрізнялась від версії Уряду за загальним розміром доходів та видатків, а також за 
рядом інших питань. Версія, підготовлена Бюджетним комітетом Верховної Ради 
України, була прийнята Парламентом. Аби виправити це порушення 
законодавства, уряд був змушений знову подати на перегляд Парламенту другий 
проект Закону України �Про Державний бюджет�. Зрештою, це призвело до 
затримки у прийнятті Закону України �Про Державний бюджет� (він був прийнятий 
26 грудня, хоча відповідно до Бюджетного кодексу це має бути зроблено не 
пізніше 1 грудня). 

Міністерство фінансів України відіграє головну роль в організації та координації 
процесу виконання бюджету. Бюджетний кодекс України (Розділ 9) визначає 
повноваження Парламенту та Уряду стосовно внесення поправок до діючого 
Закону України �Про Державний бюджет�. Зокрема, якщо відповідно до 
квартального звіту про виконання Державного бюджету, доходи до загального 
фонду державного бюджету виконуються менше, ніж на 85% від запланованого 
обсягу, внесення поправок до Державного бюджету з метою зменшення видатків 
(так зване �секвестрування�) має бути схвалене Верховною Радою України. Якщо 
ж рівень виконання державного бюджету перевищує 85%, Уряд має право 
самостійно зменшувати видатки без погодження з Парламентом. 

Уряд відіграє важливу роль також в управлінні державним боргом: відповідно до 
Статті 15 Бюджетного кодексу, Кабінет Міністрів України має право здійснювати 
запозичення в межах, встановлених Законом України �Про Державний бюджет�, 
вибирати кредитора, а також тип та валюту запозичення. Верховна Рада України 
встановлює граничний розмір державного боргу на бюджетний рік. У випадку 
намірів Уряду здійснити нові запозичення понад встановлений граничний розмір 
державного боргу необхідна згода Парламенту. 
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2. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

2.1. Правове регулювання системи обліку в центральних 
органах державної влади 

Існує близько п�яти законодавчих актів, які встановлюють головні принципи 
системи обліку в усіх органах державного управління. Загальні риси обліку 
визначено в Бюджетному кодексі України: відповідно до статті 56 загальна, 
інтегрована система обліку для всіх бюджетних установ, а також позабюджетних 
фондів розробляється Державним казначейством України за погодженням з 
Міністерством фінансів України. Правові засади бухгалтерського обліку в усіх 
організаційних одиницях в Україні визначаються також Законом України �Про 
фінансовий облік в Україні�. Що стосується системи обліку в бюджетних установах, 
то цей Закон систематично доповнюється розпорядженням Державного 
казначейства України, яке публікується в січні року, який передує звітному, та 
конкретизує всі питання стосовно річних фінансових звітів бюджетних установ, 
включаючи перелік всіх форм звітності, які повинна подавати кожна бюджетна 
установа, роз�яснення процедури подачі річних звітів. 

Таким чином у 1999-2000 роках було створено єдину, досить чітку, добре 
визначену, практичну систему бухгалтерського обліку для бюджетних установ, яка 
відповідає міжнародним стандартам. Про суттєві порушення цієї системи не 
повідомлялось. 

Бухгалтерський облік організаційних одиниць органів державного управління в 
Україні здійснюється на касовій основі. 

2.2. Державна бюджетна звітність 

Складові Державного бюджету України визначаються Наказом Міністерства 
фінансів �Про бюджетну класифікацію та її запровадження�. Цей об�ємний 
документ визначає всі доходи, що включаються до Державного бюджету та 
видатки, які фінансуються з Державного бюджету. До того ж в цьому документі 
представлено класифікацію статей фінансування дефіциту, тобто зовнішні та 
внутрішні запозичення. Розподіл доходів між державним та місцевими бюджетами 
описано в статтях 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України. 

Наприкінці 1990-х років управління державними фінансами в Україні було дуже 
незрозумілим: існувало багато позабюджетних фондів, надходження та видатки з 
яких взагалі не контролювались Урядом. Яскравим прикладом цього є фінансова 
діяльність університетів. Доходи державних університетів складаються з двох 
частин, а саме, фінансування з державного (місцевого) бюджету та власних 
доходів (наприклад, плата за навчання). В той час як видатки за рахунок коштів 
державного бюджету контролюються Міністерством освіти України та/або 
Міністерством фінансів України, видатки з позабюджетних фондів випали з-під 
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контролю органів державної влади. Існування великої кількості таких фондів 
призвело до низького рівня прозорості управління державних фінансів в Україні. 
Але, починаючи з 2000 року, переважну більшість доходів та видатків з 
позабюджетних фондів було включено до спеціального фонду бюджету. Хоча цей 
захід не заважає бюджетним одиницям витрачати власні доходи на фінансування 
необхідних завдань, це підвищує загальний рівень прозорості державних фінансів, 
оскільки як доходи, так і видатки бюджетних установ показуються в бюджеті та 
проходять через рахунок Державного казначейства України. Така схема повністю 
відповідає стандартам МВФ щодо фіскальної прозорості. На цей час залишається 
лише 4 позабюджетні фонди, а саме, Пенсійний фонд України та три фонди 
державного загальнообов�язкового соціального страхування. 

В українському законодавстві не існує чіткого правового визначення державних 
коштів та державних доходів: існує лише визначення бюджетних доходів. 
Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетні доходи включають всі податкові, 
неподаткові та інші доходи, мобілізовані  до бюджету у не-грошовій формі у 
відповідності з українським законодавством. В Конституції України (Стаття 95) 
зазначено, що використання бюджетних доходів визначається виключно Законом 
України �Про Державний бюджет�. 

Стаття 10 передбачає функціональну, економічну, адміністративну та програмну 
класифікацію бюджетних видатків. Функціональна класифікація складається з 10 
широких категорій (оборона, загальнодержавні функції, охорона здоров�я, 
економічна діяльність, соціальний захист та соціальне забезпечення, громадський 
порядок, безпека та судова влада, духовний та фізичний розвиток, житлово-
комунальні послуги, освіта та охорона навколишнього природного середовища), 
кожна з яких поділена на підкатегорії. Бюджетні видатки також класифікуються за 
функціями, з виконанням яких пов�язані видатки. Економічна класифікація 
видатків спирається на економічні характеристики відповідних операцій. 
Адміністративна та програмна класифікація бюджетних видатків тісно 
взаємопов�язана: за адміністративною класифікацією видатки класифікуються за 
розпорядниками коштів, які мають право на здійснення відповідних видатків. 
Програмна класифікація представляє собою перелік програм, які фінансуються з 
бюджету, а програми класифікуються за відповідними розпорядниками коштів, які 
відповідають за виконання програм. 

Бюджетна класифікація була запроваджена у 1992 році Наказом Міністерства 
фінансів України. Проте з того часу вона зазнала багато змін в результаті 
внесення різних поправок. Наприкінці 2001 року було впроваджено Наказ 
Міністерства фінансів України �Про бюджетну класифікацію та її запровадження�. 
В результаті цього класифікацію в Україні було приведено у відповідність до 
міжнародних стандартів: позабюджетні фонди включено до бюджету, класифікація 
доходів та видатків здійснюється у відповідності зі стандартами МВФ. Відмінності у 
підходах в бюджетній класифікації до та після 2002 року ускладнюють порівняння 
бюджетної інформації за різні роки. Наприклад, до 2002 року функціональна 
класифікація бюджетних видатків складалась з 25 категорій, але починаючи з 
2002 року функціональна класифікація містить лише 10 категорій, що робить 
порівняння видатків за різні роки, скажімо 1997 та 2002 року складним, якщо 
взагалі можливим. 

Відповідно до Статті 61 Бюджетного кодексу України річний звіт про виконання 
Державного бюджету України повинен подаватись Кабінетом Міністрів України до 
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Верховної Ради України не пізніше 1 травня року, що слідує за звітним. Цей звіт 
містить досить детальну інформацію про фінансові зобов�язання Уряду, наприклад, 
стан державного боргу. Однак в звіті бракує інформації про нефінансові 
зобов�язання Уряду. Окрім цього баланс органів державного управління не 
охоплює квазіфіскальну діяльність Уряду, таку як надання субсидованих позик, 
рятувальні операції тощо. Відсутність такої інформації не відповідає стандартам 
ОЕСР та МВФ щодо фіскальної прозорості. Також при розгляді річного звіту про 
виконання Державного бюджету в Парламенті Уряд не представляє інформації про 
виконання основних бюджетних програм, наприклад, результати програм чи 
пояснення відхилення від цілей програм.  

Крім того, не існує правових вимог щодо представлення звітів інших органів 
державного управління законодавчій гілці державної влади. Пенсійний фонд 
України та фонди соціального страхування представляють свої звіти Кабінету 
Міністрів України та оприлюднюють найголовніші показники в засобах масової 
інформацій. Організаційні одиниці, що фінансуються з державного бюджету, 
повинні подавати свої річні звіти Державному казначейству України та Рахунковій 
палаті. 

В Статті 62 Бюджетного кодексу описано процедуру перегляду річного звіту про 
виконання Державного бюджету Верховною Радою України. Протягом двох тижнів 
після подання бюджетного звіту Урядом до Парламенту Рахункова плата України 
вивчає його та робить свої висновки. Після цього Верховна Рада України розглядає 
бюджетний звіт разом з висновками Рахункової палати України на пленарному 
засіданні, на якому Уряд повинен бути представлений Міністром фінансів України.  
Представлення виконання бюджету здійснюється Головою Бюджетного комітету 
Верховної Ради України та Головою Рахункової палати України. Верховна Рада 
України шляхом прийняття відповідної постанови може схвалити або відхилити звіт 
про виконання Державного бюджету. 

Якщо Верховна Рада відхиляє річний звіт, вона може подати свої рекомендації 
іншим установам. Наприклад, у липні 2002 року Парламент прийняв Постанову 
�Про виконання Закону України �Про Державний бюджет України на 2001 рік�. 
Постанова містила висновок про незадовільне виконання державного бюджету у 
2001 році. Парламент доручив Генеральній прокуратурі України перевірити, чи 
відповідала діяльність Уряду у 2001 році законодавству України. Окрім цього, 
відповідно до цієї Постанови Кабінет Міністрів України повинен вжити заходів, які 
б дозволили покращити виконання бюджету в майбутньому та покарати 
чиновників виконавчої влади, які несуть відповідальність за неналежне виконання 
бюджету у 2001 році. Зрештою, Парламент звернувся до Президента з проханням 
звільнити членів Уряду, які були особисто відповідальними за неналежне 
виконання бюджету. 

Цей приклад показує, що у випадку відхилення бюджетного звіту, Парламент не 
має достатньо повноважень, щоб змінити ситуацію (наприклад, звільнити деяких 
міністрів), він може лише давати рекомендації іншим інституціям. 

2.3. Звітність позабюджетних фондів 

Всі фонди загальнообов�язкового державного соціального страхування складають 
бухгалтерську, статистичну, та фінансову звітність. Фонди зобов�язані надавати 
місячні, квартальні, та річні звіти Державному казначейству відповідно до його 
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стандартів (Інструкція Казначейства №27). Кожного року, Державне казначейство 
видає наказ, що описує форму фінансової звітності. Відповідно до цих наказів, 
фонди соціального страхування мають складати та надавати Казначейству їх 
консолідовану річну звітність про виконання бюджетів використовуючи форму №2, 
�Звіт про виконання загального фонду установи�, та форму фінансової звітності 
№1 �Баланс�, що складається за формами, затвердженими відповідними фондами. 
Протягом останніх років форми змінилися несуттєво. 

Фонди також надають статистичну звітність КМУ, Міністерству праці та соціальної 
політики, Державному комітету статистики. Основні вимоги до звітності 
встановлені Законом �Про державну статистику�. Форми звітності затверджуються 
сумісно Державним комітетом статистики України та звітуючою установою. 

Фонди також зобов�язані надавати звіти органам, яким вони підпорядковані. А 
саме, відповідно до Указу Президента №121/2001, Пенсійний фонд має надавати 
звітність КМУ включаючи квартальні та річні звіти про виконання бюджету, що 
містять наступну інформацію: 

− Інформація щодо консолідованого бюджету Пенсійного Фонду; 

− Звіти про виконання бюджету; 

− Звіт про накопичення внесків до Пенсійного фонду та інших доходів; 

− Звіт про виконання бюджету за регресними позовами; 

− Пояснювальну записку щодо особливостей виконання бюджету. 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності складає 
звітність відповідно до Закону �Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням� (частина V). Фонд щорічно подає КМУ 
звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік не пізніше ніж 15 березня року 
наступного за звітним (Постанова Правління Фонду №25, стаття 6.9). Фінансові 
звіти фонду складають за формою 6-ФСС. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань складає звітність відповідно до Закону �Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності� (стаття 48). Звіти Фонду надаються Міністерству праці та 
соціальної політики не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним. 
Виконавча дирекція Фонду інформує Правління Фонду про виконання бюджету 
щоквартально та щорічно. Звіт описує страхову діяльність Фонду, ситуацію з 
охороною праці в економіці, соціальний захист потерпілих на виробництві, та 
використання страхових коштів. Основні форми звітності включають: 

− Управління страховими коштами: формування доходної частини, виконання 
видатків (соціальні виплати, соціальні послуги потерпілим, проведення 
профілактичних заходів з охорони праці, розвиток матеріально-технічної бази, 
утримання виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів); 

− Звіт про стан безпеки праці: звіт про страхову діяльність фонду (інформація 
щодо умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці, 
звіт про травматизм на виробництві, звіт про стан безпеки праці (стан технічної 
безпеки та навчання, забезпечення засобами індивідуального захисту)). 



                                   Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 21

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття надає звіти щодо: 

− Виконання бюджету; 

− Доходів; 

− Фінансування соціальних виплат. 

Відповідно до інструкції Фонду №16, звіти мають складатися у відповідності зі 
спеціальною формою та надаватися КМУ відповідно до Закону �Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття� 
(стаття 34.2). 

Стандарти бухгалтерського обліку фондів встановлено відповідною інструкцією та 
при затвердженні погоджуються з Міністерством фінансів. Вони базуються на 
стандартах бухгалтерського обліку України. 

Всі соціальні фонди надають плани бюджетів на наступний рік органам виконавчої 
влади, яким вони підпорядковані. Форми кошторисів достатньо детальні та 
відповідають формі звіту про виконання бюджету та відображають заплановані 
показники за категоріями та по регіонах. Пенсійний Фонд складає місячну 
звітність, в той час як інші фонди обмежуються річною звітністю. 

Державна Контрольно-ревізійна служба України вповноважена проводити аудит 
позабюджетних фондів (внутрішній контроль). Рахункова Палата здійснює аудит 
звітів Пенсійного фонду та розміщує детальний звіт про перевірку на її веб-
сторінці. Наглядові ради фондів, у разі потреби, можуть вимагати від правління 
проведення додаткової позапланової аудиторської перевірки.  

Звіти про діяльність Фондів соціального страхування публікуються протягом 
березня-травня в таких виданнях як �Урядовий Кур�єр�, �Голос України�. Старі 
дані розміщено на веб-сторінці Міністерства праці та соціальної політики. Проте, 
доступ до детальної інформації є обмеженим. В той час як Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності та Пенсійний фонд друкують 
більш детальні звіти та представляють зведений звіт про виконання бюджету, 
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття опубліковує лише загальні цифри. 

2.4. Звітність органів державного управління 

Щомісячні звіти 

Відповідно до Статті 59 Бюджетного кодексу України до 15 числа місяця, 
наступного за звітним, Державне казначейство України подає Верховній Раді 
України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті України та Міністерству 
фінансів України щомісячні звіти про виконання бюджету. Окрім цього не пізніше 
25 числа наступного місяця Державне казначейство України подає тим же 
інституціям інформацію про виконання захищених статей бюджету та про 
використання Резервного фонду України. Однак деталізовані щомісячні звіти про 
виконання бюджету оприлюднюються лише 25-28 числа місяця, наступного за 
звітним. 

Щомісячний звіт Казначейства є порівняльною таблицею, яка містить інформацію 
про річний план, зміни в річному плані та обсяг виконання у звітному періоді. Всі 
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цифри подаються кумулятивно у валовому вираженні, тому немає окремих 
помісячних даних за винятком січня. Окрім цього подається інформація про обсяг 
доходів та видатків загального фонду державного бюджету, запланованих на 
звітний період. Це дозволяє підрахувати рівень виконання бюджету за різними 
статтями (фактичне число поділити на заплановане число на цей період). Звіт 
Казначейства містить таку інформацію: 

- виконання бюджету за доходами державного, місцевих та консолідованого 
бюджетів, 

- виконання бюджету за видатками державного, місцевих та консолідованого 
бюджетів (надається за економічною та функціональною класифікацією, а також 
за розпорядниками коштів � лише для державного бюджету). 

- Статті фінансування дефіциту державного бюджету, класифіковані за типами 
позичальників та кредиторів. Інформація про запозичення надається у 
деталізованому вигляді: запозичення поділяються на внутрішні (включають 
надходження від приватизації) та зовнішні з подальшою класифікацією на 
коротко-, середньо- та довгострокові.  

Повний звіт Державного казначейства України публікується на веб-сайті 
Бюджетного комітету Верховної Ради України. Окрім цього засобам масової 
інформації надаються експрес-дані про виконання Державного бюджету. Ці дані 
включають збір доходів до державного бюджету за звітний період, виконання 
видатків, рівень виконання доходів та видатків загального фонду державного 
бюджету за звітний період, а також розмір дефіциту (профіциту) державного та 
консолідованого бюджетів. В той же час не існує практики подання 
роз�яснювальних записок у випадку наявності значних розходжень між 
фактичними та запланованими показниками. Наприклад, хоча у 2002 році доходи 
державного бюджету були недовиконані (рівень виконання загального фонду був 
приблизно на рівні 92%), так само як і видатки (рівень виконання становив 83-
85%), Уряд не надав жодних офіційних пояснень щодо цих відхилень. 

В цілому, щомісячні звіти Державного казначейства України про виконання 
державного бюджету відповідають найкращій практиці країн ОЕСР щодо їх 
оприлюднення та інформації, яка в них міститься, зокрема, внесення поправок до 
Закону України �Про Державний бюджет� протягом року, класифікація витрат та 
інформація про здійснення позик. Проте не надається інформація про рівень 
виконання бюджету за доходами та видатками за кожен місяць, як і не надаються 
коментарі у випадку відхилення фактичних значень від прогнозованих. 

Піврічні звіти 

В Україні немає піврічних звітів, у яких би відображався прогрес у виконанні 
бюджету за півроку. Натомість інформація про виконання бюджету за 6 місяців 
подається в щомісячному звіті Державного казначейства України, який 
представляється не пізніше 15 липня. Окрім цього відповідно до Бюджетного 
кодексу України (Стаття 60) Державне казначейство України подає квартальний 
звіт про виконання державного бюджету не пізніше, ніж через 35 днів після 
закінчення звітного періоду. Цей квартальний звіт має таку ж форму і включає 
таку ж інформацію, що й місячний звіт, але він містить більш перевірені дані, 
оскільки подається на кілька тижнів пізніше. Квартальним звітам бракує деяких 
важливих рис, які рекомендуються ОЕСР. По-перше, не поновлюється прогноз 
бюджетного результату (бюджетні доходи та видатки, запозичення та бюджетний 
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дефіцит). Окрім цього, квартальні звіти не містять інформації про зайнятість, 
пенсійні зобов�язання працівників, державні фінансові та нефінансові активи. 

Річні звіти 

Стаття 58 Бюджетного кодексу України зобов�язує розпорядників коштів подавати 
деталізовані річні звіти, які повинні включати баланс, інформацію про виконання 
доходів та видатків, а також дані про виконання бюджету загалом. До того ж, в 
Постанові КМУ �Про затвердження порядку подання фінансової звітності� 
зазначено, що всі організаційні одиниці, які фінансуються з бюджету, повинні 
подавати річні звіти Державному казначейству України та Рахунковій палаті 
України не пізніше 1 березня року, наступного за звітним. Кілька інших 
нормативних активів уточнюють структуру цих річних звітів для організаційних 
одиниць органів державного управління. 

Процедура річного звітування для позабюджетних фондів, наприклад, Пенсійного 
фонду України, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, описані в законах про ці фонди. Зокрема, ці фонди повинні 
розробляти та подавати свої річні звіти Кабінету Міністрів України та 
оприлюднювати їх в засобах масової інформації. Отже, інформація про доходи та 
видатки позабюджетних фондів доступні широкому загалу. 

Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України річний звіт про виконання 
бюджету не пізніше 1-го травня року наступного за звітним. Цей звіт 
представляється за такою ж формою, що й Закон України �Про Державний 
бюджет� та квартальні звіти Державного казначейства України і містить таку 
інформацію: 

− Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;  

− Звіт про виконання Державного бюджету України;  

− Звіт про рух грошових коштів;  

− Інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету 
України;  

− Звіт про бюджетну заборгованість;  

− Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;  

− Інформацію про стан державного боргу;  

− Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;  

− Зведені показники звітів про виконання бюджетів; 

− Інформацію про виконання місцевих бюджетів. 

Річний звіт про виконання бюджету має чітку форму, в окремих колонках показано 
початкові плани доходів та видатків та внесені до них поправки протягом року. 
Тому можна легко зробити висновки про виконання певних статей бюджету. Існує 
три класифікації видатків: економічна, функціональна та за розпорядниками 
бюджетних коштів. 

Отже, структура подання річного звіту про виконання бюджету досить добра та 
відповідає найкращим нормам ОЕСР. Однак йому бракує деякої важливої 
інформації. Наприклад, в той час як інформація про державний борг та умовні 
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зобов�язання Уряду (державні гарантії на запозичення) досить детальна, 
інформація про квазіфіскальні операції Уряду та нефінансові активи відсутня. Це 
означає, що важлива частина фіскальної діяльності Уряду не відображена в звіті, 
що однозначно не відповідає стандартам ОЕСР та МВФ. Також не існує практики 
представлення будь-яких пояснювальних записок щодо можливих змін обсягу 
державного боргу, викликаних зміною обмінного курсу.  

Довгострокові звіти 

В Україні не існує практики розробки довгострокових звітів для оцінки сталості 
державної політики у довгостроковому періоді. Зокрема, для складання 
бюджетного прогнозу не проводиться дослідження наслідків демографічних змін 
для державної політики в бюджетній сфері. Ця важлива складова, відображена в 
стандартах ОЕСР, відсутня, що негативно впливає на фіскальну прозорість в 
Україні. 

2.5. Підготовка державного бюджету 

Законодавство вимагає, щоб не пізніше 1 червня, або першого дня пленарного 
засідання Верховної Ради України Уряд представив Парламенту звіт про підготовку 
бюджету (Бюджетний кодекс України, Стаття 33). Після цього у Верховній Раді 
України відбуваються слухання питання бюджетної політики на наступний 
бюджетний період, при цьому Прем�єр-міністр чи Міністр фінансів України 
представляє звіт про �Основні напрямки бюджетної політики на наступний 
бюджетний період�. Цей документ включає таку інформацію про бюджет на 
наступний рік: запланований дефіцит (профіцит) державного бюджету, 
запропонований граничний розмір державного боргу, частка міжбюджетних 
трансфертів та капіталовкладень в загальних видатках державного бюджету, 
поправки, які необхідно внести до законодавства з метою реалізації державної 
бюджетної політики, перелік захищених статей видатків та ін. Після 
парламентських слухань Верховна Рада України приймає Бюджетну резолюцію про 
схвалення чи врахування положень Основних напрямків бюджетної політики на 
наступний бюджетний період. 

Стаття 37 Бюджетного кодексу України зобов�язує Уряд подати перший проект 
Закону України �Про Державний бюджет� до Парламенту не пізніше 15 вересня. Це 
положення відповідає найкращій практиці ОЕСР щодо бюджетної прозорості, яка 
вимагає подавати перший проект бюджету до парламенту не пізніше, ніж за 3 
місяці до початку фіскального року, аби парламент мав можливість розглянути 
його належним чином. 

До першого проекту Закону України �Про Державний бюджет� має додаватись 
пояснювальна записка, яка повинна містити такі інформаційно-аналітичні 
матеріали: детальний опис того, як визначаються бюджетні доходи та видатки, 
головні макроекономічні припущення на наступний фіскальний рік (прогноз темпів 
інфляції, обмінного курсу, темпи росту ВВП), програму політики запозичень Уряду, 
звіт про виконання Бюджетної резолюції, звіт про виконання Державного та 
зведеного бюджету за попередній рік, інформація про бюджетні ресурси за останні 
два роки та на наступний бюджетний рік, інформація про обслуговування боргу в 
довгостроковій перспективі (30 років), деталізована інформація про склад 
державного внутрішнього та зовнішнього боргу, перелік чинних податків та 
обов�язкових платежів, звіт про існуючі податкові пільги, виконання поточного 
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бюджету та головні ризики, що можуть вплинути на його виконання, проекти 
державних цільових фондів. Досвід свідчить, що пояснювальна записка дає чітке 
уявлення про проект бюджету та в цілому відповідає стандартам ОЕСР та МВФ. 

Процедура прийняття Закону України �Про Державний бюджет� детально описана 
в Бюджетному кодексі (Розділ 7), який визначає граничні терміни прийняття 
Закону в першому, другому та третьому читанні, а також повноваження 
Парламенту та Уряду в цьому процесі. Відповідно до Статті 44 Бюджетного кодексу 
України Закон України �Про Державний бюджет� повинен бути затверджений 
Верховною Радою України не пізніше 1 грудня попереднього року. Однак 
насправді це правило майже ніколи не дотримується. Наприклад, бюджет на 2003 
рік був прийнятий 26 грудня, бюджет попереднього року � 20 грудня.  

В Статті 46 Бюджетного кодексу України міститься детальний опис ситуації, коли 
Закон України �Про Державний бюджет� не приймається до початку бюджетного 
року. У цьому випадку Уряд має право здійснювати лише ті видатки, які були 
заплановані на попередній рік та були передбачені у проекті Закону на наступний 
бюджетний рік. Щомісячні видатки з бюджету не повинні перевищувати 1/12 
видатків, передбачених в Законі України �Про Державний бюджет� на минулий рік. 
Капіталовкладення також не можуть здійснюватись до прийняття Закону України 
�Про Державний бюджет�. Плани виконання доходів складаються на основі Закону 
України �Про Державний бюджет� на минулий рік.  

Остаточна версія Закону України �Про Державний бюджет� (доступна на веб-сайті 
парламенту) містить текст Закону та додатки, які містять дані по доходах та 
видатках (за адміністративними одиницями), і статті фінансування дефіциту 
центрального бюджету, а також переведення коштів з державного до місцевого 
бюджетів. Там же знаходиться пояснювальна записка, яка була подана до 
Парламенту та змінена під час розгляду Закону України �Про Державний бюджет�. 
Цей об�ємний документ містить інформацію про макроекономічні рамки бюджету, 
податкові видатки, рівень та склад державного боргу, програми державних 
запозичень для фінансування бюджетного дефіциту та позабюджетні фонди, 
наприклад, проекти їх бюджетів та пояснювальні записки до них. В пояснювальній 
записці також подається прогноз загального розміру місцевих бюджетів (їх доходів 
та видатків), а разом з цим прогноз розміру консолідованого бюджету. 

Однак ні в Законі України �Про Державний бюджет�, ні в пояснювальній записці не 
подається інформація про квазіфіскальну діяльність Уряду, довгострокові 
програми та інвестиційні проекти, що плануються Урядом. Окрім цього в Законі 
України �Про Державний бюджет� відсутня інформація про ліміти зайнятості в 
бюджетному секторі. 

Розділ 9 (Стаття 52-55) Бюджетного кодексу України повністю присвячений 
регулюванню внесення змін до Закону України �Про Державний бюджет�. Стаття 
52 визначає правові процедури внесення змін: поправки до діючого Закону 
України �Про Державний бюджет� можуть бути запропоновані, якщо існують 
розбіжності між фактичними та запланованими бюджетними показниками, або у 
випадку змін у структурі бюджетних видатків. Зміни повинні вноситись у вигляді 
проекту закону про внесення поправок до Закону України �Про Державний 
бюджет�. Зміни в бюджеті можуть стосуватись будь-яких питань, наприклад, 
доходів, видатків, структури видатків, передачі коштів до місцевих бюджетів та 
державних запозичень. Існують також особливі процедури внесення змін до 
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Закону України �Про Державний бюджет� у випадку перевиконання доходів та 
недовиконання видатків (Стаття 53 та 54 відповідно). 

2.6. Доступ до державних фінансових документів 

Конституція України (Стаття 95) та Бюджетний кодекс України (Стаття 28) 
передбачають оприлюднення загальних звітів про доходи та видатки державного 
бюджету. Зокрема, відповідно до Бюджетного кодексу України проекти Закону 
України �Про Державний бюджет� та інформація про виконання державного та 
зведеного бюджетів на основі квартальних та річних звітів повинна 
опублікуватись. Зокрема, перший та остаточний проекти Закону України �Про 
Державний бюджет� публікуються в газеті �Урядовий кур�єр�. Щомісячні, 
квартальні та річні звіти про виконання державного та консолідованого бюджетів 
доступні на веб-сайті Бюджетного комітету Верховної Ради України, а експрес-
інформацію, в тому числі важливі показники, посадові особи Уряду повідомляють 
засобам масової інформації. Однак інформація про квазіфіскальну діяльність Уряду 
та його нефінансові активи відсутня.  

Законодавчі акти про позабюджетні фонди (Пенсійний фонд України та соціальні 
страхові фонди) передбачають публікацію їх річних звітів у засобах масової 
інформації. Проекти бюджетів цих фондів подаються на розгляд в Парламент 
разом з першим проектом державного бюджету та містяться в пояснювальній 
записці, яка додається до проекту бюджету. 

Пояснювальна записка, яка додається до проекту бюджету, містить два сценарії: 
консервативний та цільовий. Ці сценарії складають з урядових прогнозів 
бюджетних доходів (надходження від податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, 
податку на прибутки підприємств, акцизного збору, неподаткових надходжень), 
бюджетних видатків (заплановані видатки на соціальне забезпечення, економічну 
діяльність, оборону та підтримання громадського порядку, виконання 
загальнодержавних функцій, захист навколишнього середовища та 
обслуговування державного боргу), запозичення та надходження від приватизації. 
Хоча ця пояснювальна записка не публікується в засобах масової інформації, вона 
є досить доступною в Парламенті та Уряді. 

Бюджетна інформація представляється в дуже зручному вигляді, який в цілому 
відповідає вимогам ОЕСР та МВФ і дозволяє здійснювати порівняння фактичних та 
запланованих значень різних показників.  

Загалом, прийняття Бюджетного кодексу України сприяло розширенню доступу до 
державної фінансової інформації в Україні, підвищуючи таким чином загальну 
прозорість державних фінансів. Відповідно до вимог цього документу багато 
державної фінансової інформації зараз публікується. В той же час все ще 
залишаються обмеження щодо доступу до інформації (чітким прикладом є 
квазіфіскальні операції Уряду та НБУ). Окрім цього, якщо певна інформація не 
публікується, її важко отримати від державних посадових осіб, окрім випадків, 
коли доступ громадськості до цієї інформації гарантується Законом України �Про 
державну статистику�. Це показує, що хоча доступ до державної фінансової 
інформації набагато покращився за останні кілька років, він все ще залишається 
далеким від ідеального. 
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3.ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ 

3.1. Законодавчі принципи системи оподаткування 

Система та принципи оподаткування встановлені законом �Про систему 
оподаткування�. Закон встановлює основні типи податків та зборів в Україні та 
обумовлює, що не передбачені цим Законом податки та збори (обов�язкові 
платежі) не підлягають сплаті. Загалом, ці положення виконуються. Наприклад, 
основні податки встановлені Законами України �Про систему оподаткування� �Про 
оподаткування прибутку підприємств� �Про податок на додану вартість�, �Про 
плату за землю�, інше. Законом України �Про єдиний митний тариф� (№ 7097-ХІІ 
від 1992 р.), визначено об�єкти оподаткування митом, вид мита, нарахування та 
сплата мита. Ставку мита встановлено Законом �Про митний тариф України� (№ 
2371-ІІІ від 2001 р.). Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції 
надаються відповідно до Декрету КМУ �Про єдиний митний тариф� та Закону �Про 
єдиний митний тариф�. Проте, деякі положення встановлені документами, 
виданими КМУ, наприклад Декрет КМУ �Про місцеві податки і збори�, Декрет КМУ 
�Про єдиний митний тариф�. Крім того, прибутковий податок з громадян досі 
регулюється Декретом КМУ та Указом Президента7.  

Всі податки адмініструються Державною Податкової Адміністрацією (ДПА). 

Відповідно до бюджетної класифікації доходів, Закон �Про систему оподаткування� 
встановлює такі загальнодержавні податки та збори як: 

− Податки на доходи, прибутки (податок на прибуток підприємств, прибутковий 
податок з громадян); 

− Збір за спеціальне використання природних ресурсів (лісових, водних ресурсів, 
користування надрами, інше); 

− Податки на власність (податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів); 

− Внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість (ПДВ), 
акцизний збір (спирт, транспортні засоби, тютюнові вироби, ювелірні вироби, 
паливо, нафтопродукти, інше); плата за ліцензії на певні види господарської 
діяльності (плата за видачу ліцензій та сертифікатів, плата за реєстрацію 
представництв іноземних суб�єктів господарської діяльності; плата за ліцензії на 
виробництво, експорт та імпорт, на право оптової торгівлі спирту, тютюнових 
виробів; плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску цінних 
паперів; плата на видачу ліцензій за використання радіочастот; плата за торговий 
патент на деякі види підприємницької діяльності (здійснення торговельної 
діяльності, надання побутових послуг); 

− Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито, вивізне мито, 
кошти, отримані за вчинення консульських дій); 
                                                 
7 Закон �Про прибутковий податок з фізичних осіб� було затверджено в травні 2003 року; 

він набуває чинності з січня 2004 року. 
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− Інші податки (надходження плати за надання послуг з оформлення документів 
на право виїзду за кордон, штрафи та санкції сплачені за порушення податкового 
законодавства, збір на розвиток виноградарства, збір на обов'язкове державне 
пенсійне страхування, садівництва і хмелярства). 

До місцевих податків та зборів належать: 

− Податок з реклами; 

− Комунальний податок. 

− Збір за припаркування автотранспорту; 

− Ринковий збір; 

− Збір за видачу ордера на квартиру; 

− Курортний збір; 

− Збір за участь у бігах на іподромі; 

− Збір за виграш на бігах на іподромі; 

− Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; 

− Збір за право використання місцевої символіки; 

− Збір за право проведення кіно- та телезйомок; 

− Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; 

− Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за 
кордон; 

− Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; 

− Збір з власників собак. 

Ставки, механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються місцевими 
радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених 
Декретом КМУ �Про місцеві податки та збори�. Місцеві ради також мають право 
надавати пільги по податках і зборах, в межах сум, що надходять до їх бюджетів, 
включаючи прибутковий податок з громадян (стаття 65 Бюджетного кодексу), 
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, 
податок на промисел, фіксований сільськогосподарський податок, податок на 
прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, збори 
за використання природних ресурсів місцевого значення. 

Крім того, відповідно до бюджетної класифікації, до державного та місцевих 
бюджетів можуть сплачуватися: 

− адміністративні збори та платежі (наприклад державне мито, митні збори. 
Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон 
України); 

− надходження від штрафів та фінансових санкцій; 

− рентні платежі; 

− збір за забруднення навколишнього природного середовища; 
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− збори за послуги (збори за послуги пов�язані з охороною прав інтелектуальної 
власності, збір за використання радіочастотного ресурсу, портовий збір); 

− внески в фонди соціального страхування. 

Документи, що регулюють податки та інструкції ДПА є доступними в законодавчих 
базах (найбільш популярними є �Ліга� та �Законодавство�), на веб-сторінках 
Державної податкової адміністрації (ДПА) та Верховної Ради. Нормативні 
документи також оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях та 
спеціальних журналах з бухгалтерського обліку. ДПА також проводить 
роз�яснювальну роботу серед платників податку. 

На даний момент, податкове законодавство має декілька недоліків. По-перше, 
положення законів про оподаткування не є повністю зрозумілими та чіткими. 
Наприклад, Декрет КМУ, що регулює прибутковий податок з громадян, містить 
лише загальні положення щодо визначення оподатковуваного доходу, що не є 
достатньо детальним та зрозумілим. Щоб покращити цю ситуацію, ДПА видало 
інструкцію, яка включає всі законодавчі норми та їх інтерпретацію. 

По-друге, чисельні законодавчі акти та документи, що регулюють оподаткування 
часто змінюються. 

По-третє, є деякі недоліки в законодавстві що стосуються технічних деталей. 
Прикладом можуть бути недосконале визначення трансфертних цін, що 
призводять до недо- або переоцінювання обсягу операцій. Насамкінець, 
адміністративні процедури є не до кінця визначеними. 

Крім того, існують проблеми з виконанням прав та обов�язків платників податків. 

Обов�язки платників податку щодо надання ДПА акуратної та правильної 
інформації, повних та своєчасних платежів до бюджетів не повністю виконуються. 
Високі ставки податків та складні правила адміністрування податків призводять до 
високого рівня уникнення від оподаткування (відповідно до оцінок Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції, розмір тіньової економіки становить 
42,3%). Також істотними є податкові борги. Станом на перше січня 2003 року 
розмір податкових боргів становив 14,7 млрд. грн. (або 32% від обсягу податкових 
надходжень до зведеного бюджету 2002). Найбільшу частину податкової 
заборгованості мали підприємства паливно-енергетичного сектору8. В результаті 
перевірок ДПА, було виявлено несплачені податки на суму 4,9 млрд. грн. 

Права платників податків достатньо чітко обумовлені податковим законодавством, 
включаючи Закони �Про систему оподаткування� та �Про погашення зобов�язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами� (№2181-
ІІІ від 2000 р.), що визначають порядок прийняття рішень щодо податкових 
компромісів, процедуру оскарження дій органів стягнення, та порядок погашення 
податкових зобов'язань. Механізм справляння та порядок сплати місцевих 
податків і зборів визначаються документами, що видані органами місцевого 
самоврядування. Податковим законодавством встановлено, що платник податку 
має право надавати документи, що підтверджують його право на пільгу, 
отримувати та вивчати акти перевірки проведеної ДПА, та оскаржувати рішення та 
дії службовців ДПА в суді в порядку, затвердженому законами. Проте, права 

                                                 
8 У січні-жовтні 2002, більш ніж половина податкової заборгованості була сконцентрована 

в паливно-енергетичному секторі; державне підприємство Нафтагаз мало найбільшу 
податкову заборгованість. 
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платників податків не повністю дотримуються. Наприклад, заборгованість з 
відшкодування ПДВ платникам податку станом на перше січня 2003 року 
становила 7,5 млрд. грн. (більше ніж 50% надходжень до бюджету від ПДВ 
запланованих на 2003 рік). 

Проведення податкової реформи передбачає зниження ставок оподаткування, 
більш зрозумілі положення податкового законодавства, та усунення лазівок. 

На даний момент, ставки податків є такими: 

− Податок на прибуток підприємств � 30% (з січня 2004 року � 25%). 

− Спрощена система оподаткування для малих підприємств: 

Підприємства зі статусом юридичної особи, обсягом виручки від реалізації 
продукції менше ніж 1 млн. грн., середньообліковою чисельністю працюючих не 
більше ніж 50 осіб на рік, можуть обрати одну з двох схем спрощеного 
оподаткування та сплачувати 6% доходів від реалізації та повну суму ПДВ, або 
10% доходів від реалізації та не сплачувати ПДВ. Приватні підприємці � фізичні 
особи, в яких валові доходи не перевищують 0,5 млн. грн. на рік та кількість осіб, 
які перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 10 осіб, сплачують 
фіксовану суму, що встановлюється місцевими радами в межах 20-200 грн. на 
місяць. Вони також додатково сплачують 50% від розміру фіксованого податку за 
кожну найману особу.  

− Ставка ПДВ становить 20%, поріг становить 3600 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (стаття 2.1 закону про ПДВ). 

− Річна шкала та ставки прибуткового податку з громадян є такими �10% (з 
доходу від 204 грн. до 1020 грн.), 15% (з доходу від 1020 грн. до 2040 грн.), 20% 
(з доходу від 2040 грн. до 12240 грн.), 30% (з доходу від 12240 грн. до 20400 
грн.), та 40% (з доходу від 20400 грн.). Неоподатковуваний мінімум становить 204 
грн на рік (з січня 2004 року єдина ставка податку становитиме 13%). 

Ставки податків для деяких підакцизних товарів є такими: 

− для алкогольних продуктів: від 0,05 до 10 євро за 1 літр; для нафтопродуктів: 
від 1,5 до 40 євро за 1000 кг; для ювелірних виробів � 50%; для сигар � 10 євро 
за 100 одиниць; сигарети 5 євро за 1000 штук; тютюн для паління � 5 євро за 1 
кг.;  тютюн для жування � 5 євро за 1 кг.; інші табачні вироби та їх замінники � 5 
євро за 1 кг; для тютюнової сировини � 2 євро за 100 кг; для транспортних 
засобів: від 0,2 євро до 3 євро за 1 кубічний сантиметр робочого об�єму циліндру 
двигуна. Поріг не встановлено. 

ДПА перевіряє вчасність, достовірність, та виконання нарахування податків та 
зборів в межах їх повноважень. Відповідно до Указу Президента України 
(№886/2000, стаття 5), ДПА має право проводити перевірку документів, що 
стосуються податкової звітності та сплати податків (наприклад бухгалтерських 
книг, звітів, декларацій), перевіряти інформацію, встановлювати періодичність 
перевірок, вільно отримувати інформацію щодо економічної діяльності, 
банківських рахунків, доходів, видатків від підприємств, установ, банків тощо; 
отримувати звіти від митної служби щодо імпорту. Накази щодо контролю 
надходжень від ПДВ та акцизного збору затверджуються спільним рішенням ДПА 
та державної митної служби. ДПА також контролює запровадження та облік 
податків виконавчими комітетами місцевих рад, затверджує форми податкової 
звітності, реєструє платників податків, що є фізичними особами, розробляє та веде 
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єдиний реєстр платників податків � юридичних осіб. Податкові інспектори 
зобов�язані керуватися в своїй діяльності Конституцією та законодавством України, 
та не порушувати права платників податку та їх комерційну таємницю. 

Контроль за ПДВ, що збирається з імпортованих товарів, ввізним митом, митними 
зборами, та акцизним збором з імпортованих товарів здійснюється Державною 
митною службою (ДМС). Представники фондів соціального страхування також 
мають право перевірки в межах їх повноважень, проте вони не мають права 
застосовувати фінансові санкції. 

ДПА та ДМС � центральні органи виконавчої влади, і, таким чином, є 
підпорядковані КМУ. Державні податкові адміністрації в областях, районах, містах і 
районах у містах не можуть входити до складу місцевих державних адміністрацій 
(стаття 2 Указу Президента №760/96). Діяльність ДПА та ДМС має відповідати 
положенням законодавства. Голови ДПА та ДМС призначаються та звільняються з 
посади Президентом. 

До системи органів державної податкової служби належать: ДПА України, державні 
податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, державні 
податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (органи державної 
податкової служби). У складі органів служби знаходяться відповідні спеціальні 
підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями. Структура ДПА України 
затверджується КМУ. Голови обласних адміністрацій призначаються та 
звільняються з посади Президентом за поданням Голови ДПА (Указ Президента 
№760/96). Діяльність ДПА координується її Колегією, до якої входять Голова ДПА, 
його заступники, голови структурних підрозділів ДПА. Структура Колегії 
затверджується КМУ. 

ДПА має здійснювати діяльність у відповідності до законодавства. Закон �Про 
систему оподаткування� визначає рівне ставлення до всіх платників податків як 
основний принцип системи оподаткування. Проте, в законодавчих нормах існують 
протиріччя. Прикладом можуть бути спеціальні положення Закону �Про Державний 
бюджет України на 2003 рік�, щодо негрошових операцій з бюджетом, які взагалі 
забороняються з деякими винятками, наприклад для підприємств міністерства 
оборони (стаття 51 цього Закону), що порушує принцип рівного ставлення до всіх 
підприємств. Більш того, існують чисельні податкові пільги, встановлені законами, 
що також призводить до нерівних умов оподаткування базуючись на професійній, 
секторній, соціальній належності, розташування тощо (див. Частину 3.2). 

Перелік пільг9, обсяг втрат бюджету внаслідок наданих пільг, кількість платників 
податку, що користувалися правом на пільги надається ДПА відповідно до форми 
№13 ПП10. Проте для громадськості є відкритим доступ лише до переліку пільг. 
ДПА та Рахункова палата України можуть оприлюднювати звіти, де вказані лише 
загальні цифри стосовно податкових пільг по основним категоріям податків. Форма 
№13 ПП надається разом з проектом Закону �Про Державний бюджет�. Матеріали 
також включають супровідну записку, що містить інформацію щодо доходів, які не 
отримав бюджет внаслідок надання основних податкових пільг.  

                                                 
9 Проте класифікація не повністю співпадає з міжнародними стандартами. 
10 Форма заповнюється на основі декларацій, що подаються платниками податків до ДПА. 
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3.2. Процедури прийняття рішень стосовно оподаткування 

Верховна Рада України встановлює та скасовує податки та збори (обов�язкові 
платежі) до бюджету та державних фондів та надає пільги по податках, що 
сплачуються в державний бюджет. Законодавча процедура запровадження нового 
податку включає такі кроки. Кожний проект закону, що подається до ВР, протягом 
7 днів має бути переданий до Бюджетного комітету ВР для експертної оцінки його 
впливу на доходну/видаткову частину бюджету та виконання Закону �Про 
Державний бюджет України� в поточному періоді. Регламент ВР встановлює форму 
запропонованого закону, що має подаватися із супровідною запискою. Протягом 2 
тижнів, якщо ВР не встановила інших строків, Бюджетний комітет має надати 
експертну оцінку щодо впливу проекту закону на доходи/видатки бюджету. Якщо, 
проект закону призводить до зменшення доходів або збільшення видатків 
поточного бюджету, проект закону має подаватися разом з пропозиціями щодо 
зменшення видатків та/або додаткового  збільшення доходів. Пропозиції не 
можуть збільшувати граничний розмір державного боргу, встановленого Законом 
�Про Державний бюджет� на поточний рік. Більш того, якщо відповідно до оцінки 
Бюджетного комітету ВР, проект закону впливає на доходну/видаткову частину 
бюджету, він має бути переданий до Міністерства фінансів протягом 3 днів. 
Протягом 2-х тижнів, Міністерство фінансів готує експертний висновок та 
пропозиції щодо проекту закону, зазначаючи його вплив та найбільш сприятливі 
строки введення його в дію, та передає їх до Бюджетного комітету ВР. В свою 
чергу, Бюджетний комітет, має визначити доцільність прийняття проекту закону ВР 
та строки введення його в силу. 

Рішення щодо прийняття запропонованого законопроекту вважається  прийнятим, 
якщо на засіданні ВР були присутні більше ніж 2/3 від фактичної кількості 
депутатів, та більшість з них голосували позитивно.   

Процедура прийняття законів передбачає три читання. Протягом першого читання, 
розглядаються структура проекту закону, друге читання включає постатейне 
голосування; та третє питання має редакційний характер, та розгляду 
відповідності іншим законам України. Закони України, що впливають на доходи чи 
видатки доходів бюджету мають бути офіційно оприлюдненні не пізніше ніж 15 
серпня року, що передує новому бюджетному періоду.  

Немає положень, які безпосередньо обмежують ставки загальнодержавних 
податків. Проте, відповідно до закону �Про систему оподаткування� один з 
принципів визначення податкової політики є економічна обґрунтованість, а саме 
при встановленні податків та зборів мають враховуватися показники розвитку 
національної економіки, та фінансового потенціалу, зважаючи на необхідність 
досягнення збалансованості бюджету. Відповідно до Закону, ставки податку не 
можуть бути змінені протягом бюджетного року, за винятком випадків, коли має 
місце надзвичайна ситуація.  

Місцеві ради вповноважені встановлювати місцеві податки та збори та ставки цих 
податків та надавати пільги по цих податках та зборах у відповідності до 
регламенту, затвердженого відповідною радою. Відповідне рішення приймається 
більшістю голосів (Закон №280-97-ВР). 

Граничні ставки місцевих податків встановлені Декретом КМУ №56-93. На липень 
2003 року верхні ліміти ставок встановлено на такому рівні: 
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− ринковий збір: 20% мінімальної заробітної плати для фізичних осіб та 3 
мінімальних заробітних плати для юридичних осіб; 

− збір з власників собак: 10% від неоподаткованого мінімуму; 

− курортний збір: 10% від неоподаткованого мінімуму; 

− збір за участь у бігах на іподромі: 3 неоподатковувані мінімуми за кожного коня; 

− збір за виграш на бігах: 6% виграшу; 

− збір з осіб, які беруть  участь у грі на тоталізаторі на іподромі: 5% до плати 
визначеної у грі; 

− податок з реклами: 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 
0,5% за розміщення реклами на тривалий час; 

− збір за право використання місцевої символіки: 0,1% вартості виробленої 
продукції з використанням місцевої символіки для юридичних осіб, та 5 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб; 

− збір за право проведення кіно- і телезйомок: розмір фактичних витрат на 
проведення зазначених заходів; 

− збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей: 0,1% 
заявленої вартості; 

− комунальний податок: 10% річного фонду оплати праці; 

− збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі: 1 неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян для одноразового дозволу, в іншому випадку � 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

− податок з продажу імпортних товарів: 3% відповідних доходів; 

− збір за використання деяких будинків, що розміщені в центрі міста: для Києва, 
Сімферополя, Севастополя: 2 неоподатковуваних мінімуми за 1 квадратний метр; 
для інших міст або селищ: 0,5 неоподатковуваних мінімуми за 1 квадратний метр. 

Податкові пільги (включаючи зменшені ставки оподаткування, звільнення від 
оподаткування) можуть надаватися шляхом внесення поправок до відповідних 
законів про оподаткування (для деяких податків). Поправки мають прийматися ВР 
та мають бути підписані Президентом. Місцеві ради мають право надавати 
податкові пільги в межах доходів, що надходять до їх бюджетів.  

Податкові пільги можуть бути класифіковані за такими групами: соціально-
орієнтовані пільги; територіально-секторні пільги (спеціальні економічні зони, 
технологічні парки11, спеціальні інвестиційні зони); пільги надані з метою розвитку 
інноваційної діяльності; та пільги що запобігають подвійному оподаткуванню. 

Закони, які запроваджують пільги та закони, що вносять поправки до законів про 
оподаткування, як правило містять цілі, що мають бути досягненні шляхом 
надання пільг. 

Цілі, що мають бути досягненні шляхом надання різних пільг галузям, територіям, 
включають такі: 

                                                 
11 Перелік пріоритетних видів діяльності встановлюється Президією Національної академії 
наук та центральними виконавчими органами для кожного технологічного парку. 
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- Зростання зайнятості населення (№402-XIVстаття 1, №721-XIV стаття 2); 

- Збільшення обсягу виробництва (№402-XIV стаття 1, №721-XIV стаття 1.2); 

- Залучення інвестицій (№535/97-ВР, №1559-III стаття 3, №2211-III тощо); 

- Збереження і подальший розвиток науково-технологічного, технологічного та 
виробничого потенціалу, запровадження нових технологій (№1559-ІІІ, №402-XIV 
стаття№721-XIV стаття 1.2); 

- Підвищення експортного потенціалу (№1559-III стаття 3, 2211-III); 

- Зниження витрат на виробництво (№2211-ІІІ вступ); 

- Розвиток регіону (№721-ХІV стаття 1.2); 

- Вирішення екологічних проблем (№402- ХІV стаття 1); 

- Розвиток інфраструктури (№402-XIV стаття 1, №721-XIV стаття 1.2). 

Соціальні пільги можуть бути надані з метою: 

- Захист груп населення з низьким рівнем доходів; 

- Захист інвалідів; 

- Захист молоді (наприклад експеримент �Київміськбуд�). 

Пільги по прибутковому податку з громадян та внескам до соціальних фондів 
можуть надаватися згідно з положеннями Конституції та законодавством, що 
регулює соціальний захист деяких груп населення (одиноких матерів, пенсіонерів 
тощо). Проте на сьогодні, існують також пільги надані на професійній основі, 
наприклад, спеціальні знижені ставки прибуткового податку для робітників 
вугледобувної промисловості, робітників атомних електростанцій. 

Насправді, податкові пільги надаються у випадку вміло проведеного лобіювання в 
парламенті (прикладом може бути експеримент в металургійній галузі). 

Зниження ставки оподаткування здійснюється згідно з рішенням ВР. Проте, місцеві 
ради також мають повноваження надавати пільги в межах доходів до їх бюджетів. 

Спеціальні пільги надані на галузевій та територіальній основі 

На даний момент, існують багаточисельні приклади податкових пільг. Сектор 
сільського господарства підпадає під спеціальну систему оподаткування (Закон 
№168-97-МК). Виробники сільськогосподарської продукції12 сплачують ПДВ до 
спеціального рахунку та використовують такі кошти для власних виробничих 
потреб. ПДВ на реалізацію деяких продуктів, що вироблені за рахунок власних 
виробничих потужностей (молоко, м�ясо, худоба, та вовну) не підлягає сплаті до 
бюджету. На відміну від інших галузей, сільськогосподарські підприємства 
індексують доходи та видатки, плата за землю вираховується з податку на 
прибуток підприємств (в інших випадках плата за землю вираховуються з 
прибутку до оподаткування). Відповідно до Закону �Про оподаткування прибутку 
підприємств�, дозволяється зменшувати прибуток до оподаткування на суму 
витрат на придбання і відгодівлю продуктивної худоби, вирощування багаторічних 
плодоносних насаджень. Також запроваджена спрощена система оподаткування 
(Закон №320-XIV). Ставка фіксованого сільськогосподарсько податку встановлена 

                                                 
12 Частка їх валових доходів від сільськогосподарської продукції має бути більшою за 50% 
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на рівні 0,5% грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Ставка фіксованого 
сільськогосподарського податку може бути збільшена, якщо податкове 
зобов�язання у 1997 році було більшим за суму фіксованого 
сільськогосподарського податку. Платники фіксованого сільськогосподарського 
податку не мають сплачувати такі податки як податок на прибуток підприємств (за 
винятком податку на дивіденди та податків, що збираються у джерела), плата за 
землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, комунальний податок, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані 
за рахунок державного бюджету, збір на обов'язкове соціальне страхування, збір 
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг 
загального користування України, збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування, плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної 
діяльності, збір за спеціальне використання природних ресурсів (щодо 
користування водою для потреб сільського господарства). 

У спеціальних економічних зонах та технологічних парках, підприємствам деяких 
галузей також надаються суттєві податкові пільги. Наприклад, підприємства 
звільнені від податку на прибуток підприємств, ПДВ (звільнені або сплачують 
податок за ставкою 0%, як правило протягом 5-ти років), плати за землю (як 
правило протягом 3-х  років), ввізного та вивізного мита, внесків до фондів 
соціального страхування (№721-XIV, №402- XIV) тощо (акцизний збір №402- XIV, 
№721- XIV). Інформацію щодо податкових пільг в спеціальних економічних зонах 
та спеціальних зонах пріоритетного розвитку представлено в таблиці 3.1. 

Підприємства, що підпадають під спеціальний режим інвестиційної діяльності як 
правило звільнені від сплати ввізного мита (як правило на 5 років за винятком 
підакцизних товарів), ПДВ (як правило на 5 років), податку на прибуток 
підприємств, плати за землю (№1276- XIV). Наприклад, об�єкти експерименту 
�Київміськбуд� звільнені від податку на прибуток підприємств, внесків до 
соціальних фондів, ПДВ. 

Більшість операцій підприємств бронетанкової галузі протягом періоду 2001-2005 
років оподатковуються ПДВ за ставкою 0%. Ці підприємства звільнені від сплати 
ввізного мита на матеріали, устаткування, та комплектуюче обладнання. Існують 
також спеціальні положення щодо сплати податку на прибуток підприємств 
(№2211-ІІІ). 

Об�єкти космічної діяльності (з інвестиціями не менше ніж 400 тис. доларів) до 
2009 року звільнені від сплати ввізного мита, плати за землю, ПДВ (№1559-ІІІ). 
Для третьої13 групи основних фондів встановлена щорічна 20-відсоткова норма 
прискореної амортизації. 

Підприємства, що виробляють автомобілі та запасні частини до них звільнені від 
сплати ввізного мита, плати за землю, ПДВ, та мають деякі пільги з податку на 
прибуток підприємств (наприклад індексація) до 2008 року (№535/97-ВР). 
Прибуток до оподаткування підприємств автомобілебудівної промисловості (з 

                                                 
13 Існує чотири групи основних фондів: 

група 1 - будівлі, споруди, та передавальні пристрої 
група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього, прилади та інструменти, інше 
конторське обладнання 
група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4 
група 4 - електронно-обчислювальні машини. 
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інвестиціями від 150 млн. доларів США) зменшується на суми, які направляються 
на погашення кредитів, отриманих для реалізації програми , затвердженої КМУ та 
реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва. Крім того, для 
цілей оподаткування, валові витрати обчислюються з використанням спеціальної 
процедури. 

На період з 2002-2011 років, доходи, нараховані у складі ціни та отримані у формі 
цільової надбавки на електроенергію, що продається на оптовому ринку, не 
включаються до валових доходів. А саме 0,75% надбавки до діючого тарифу. 
Вищезазначені кошти накопичуються на спеціальному рахунку та 
використовуються для побудови вітрових електростанцій та проведення науково-
дослідних робіт (закон №334/94-ВР). 

Таблиця 3.1.: Пільги по податку на прибуток підприємств в вільних економічних 
зонах 
Назва Мінімальна 

сума 
інвестиції 
(1000 дол.) 

Звільненні 
від сплати 
податку 
на 
прибуток 
на період  
років 

Знижена 
ставка 
податку 
діє 
протягом 
періоду 
років 

Знижена 
ставка 
податку 
% до 
діючої 
ставки 

Знижена 
ставка 
податку для 
нерезидентів  
% до діючої 
ставки 

Ставка 
податку 
на 
дивіденди

Спеціальні економічні зони, включаючи 
Порт Крим    1/3   
Інтерпорт 
Ковель    1/3 1/3  
Донецьк    1/3 1/3  
Азов    1/3 1/3  
Закарпаття    1/3 1/3  
Славутич 200 3 4-6 50   
Яворів 500 5 5-10 50   
Курортополіс 
Трускавець 500 3 4-6 50   
Миколаїв 500-3000 3 4-6 50   
Порто-Франко 1000 3 4-6 50   
Території пріоритетного розвитку, включаючи 
АР Крим 100-500 3 4-6 50   
Волинська 
область 250 3 4-6 50   
Донецька 
область 1000 3 4-6 50 1/3 10 
Житомирська 
область 200-500 3 4-6 50   
Закарпатська 
область  250 2 3-5 50   
Луганська 
область 1000 3 4-6 50   
Місто Шостка  200-1000 3 4-6 50   
Чернігівська 
область 500 3 4-6 50   
Місто Харків 500-3000 3 4-6 50   
Джерело: Законодавчі акти. 
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Пільги по податку на прибуток підприємств 

До того ж звільняються від сплати податку на прибуток підприємств такі об�єкти: 
пропорційна виплата дивідендів у вигляді акцій, емітованих підприємством що їх 
нараховує; прибуток отриманий від продажу спеціальних продуктів дитячого 
харчування на митній території; доходи від надання послуг щодо збирання деяких 
відходів як вторинної сировини; цільові доходи установ позашкільної освіти; 
перевищення доходів над видатками від проведення державних лотерей. Доходи 
отримані від науково-дослідної діяльності та реставраційних робіт, що проводяться 
в сфері охорони культурної спадщини оподатковуються за ставкою 50%. 
Підприємства, засновані організаціями інвалідів, звільнені від сплати податку на 
прибуток підприємств. 

Міжнародна технічна допомога, що надається відповідно до міжнародних угод не 
включається до валових доходів. 

Такі витрати можуть бути включені платниками податку до валових витрат для 
цілей оподаткування: благодійні внески підприємств, що не перевищують 2-5% 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного прибутку; благодійні внески 
підприємств всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (але не більше ніж 10% оподатковуваного прибутку); 
плата за землю що не використовується в сільському виробничому обороті 
сільськогосподарськими підприємствами; суми внесків на додаткове пенсійне 
забезпечення працівників (але не більше ніж 15% загальної річної заробітної 
плати робітника); кошти направлені на будівництво житла для 
військовослужбовців відповідно до угод укладених до червня 1997 року; внески 
підприємств на рахунки учасників фонду банківського управління в межах 
експерименту Київміськбуд включаються до складу валових витрат (але не більше 
ніж 10% валового доходу за звітний період); внески спеціально уповноважених 
банків до спеціального резерву страхування коштів пенсійного фонду банківського 
управління; вартість вугілля наданого деяким групам осіб згідно з нормами 
затвердженими КМУ; витрати пов�язані з придбанням, добудовою об'єкта 
незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, які виникають у 
платника податку - покупця  об'єкта незавершеного будівництва протягом строку 
будівництва, визначеного умовами приватизації. Створення страхових резервів 
банківськими установами та небанківськими фінансовими установами в розмірі 
20% відносно сукупного розміру боргових вимог додаються до їх валових витрат. 

Крім того, балансовий прибуток платників податку зменшується на суму 
балансових збитків (індексованих) попередніх періодів. Спеціальні ставки податку 
встановлені для прибутків отриманих від продажу інноваційного продукту (50% 
від діючої ставки). 

Валові доходи, що отримані з джерел території України нерезидентами що не 
проводять підприємницьку діяльність через постійне представництво, 
оподатковуються за ставкою 15%. Доходи нерезидентів, у вигляді процентів або 
дисконту на державні цінні папери продані нерезидентами за межами території 
України не оподатковуються. Схема прискореної амортизації може застосовуватися 
для третьої групи основних фондів. Сума податку, що сплачуються об�єктами 
технопарків, зараховується до спеціального рахунку та потім використовується 
виключно для їх науково-технічної діяльності.  
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Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

Звільнення від оподаткування надаються підприємствам автомобільного 
транспорту загального користування, якщо в установленому законом порядку 
визначено тарифи оплати проїзду. 50% від діючої ставки податку сплачують 
сільськогосподарські підприємства, що не підпадають під спрощену систему 
оподаткування. 

Пільги щодо плати за використання природних ресурсів 

Органи місцевої влади можуть надавати пільги по платі (податку) за землю, 
зборам за використання лісових, водних ресурсів, плати за користування надрами, 
відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету в межах сум, що надходять до їх бюджетів. Звільнення від оподаткування 
надаються установам, що сприяють охороні навколишнього середовища, 
включаючи історико-культурні національні природні парки, заказники(крім 
мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні та 
зоологічні парки, пам�ятки природи, національні та наукові дослідні установи, 
навчальні заклади сільськогосподарського профілю. 

Також, звільнені від сплати за землю такі установи: органи державної влади та 
місцевого самоврядування; органи прокуратури; бюджетні установи та організації 
(за винятком військових формувань); деякі спеціалізовані оздоровчі заклади; 
громадські організації інвалідів; неприбуткові релігійні та благодійні організації. Не 
справляється плата за землі, що перебувають у консервації; землі державних 
сортовипробувальних станцій; дорожнього господарства автомобільних доріг 
загального користування; кладовищ. Від земельного податку звільняються 
вітчизняні заклади освіти; охорони здоров�я; науки; фізичної культури та спорту; 
деякі установи та підприємства, що розробляють та виготовляють боєприпаси та 
вироби спецхімії; сільськогосподарські підприємства, розташовані в зоні 
відчуження Чорнобилю; підприємства, що зайняті молодими садами, ягідниками, 
та виноградниками; підприємства літакобудівної промисловості, визначені 
законом; підприємства та організації Національної Академії Наук; підприємства 
суднобудівної промисловості, об�єкти вільних економічних зон, технологічні парки. 

Пільги по податку на додану вартість (ПДВ) 

Такі операції звільнені від ПДВ: випуск та розміщення цінних паперів випущених 
суб�єктами підприємницької діяльності, НБУ, Міністерством фінансів, органами 
місцевого самоврядування; операції з надання послуг із страхування 
передбачених відповідним законом; оплата вартості державних послуг; виплата, 
що здійснюються з державного або місцевих бюджетів фізичним особам; передача 
конфіскованого майна та скарбів у розпорядження спеціально уповноважених 
державних органів; безоплатна передача рухомого складу одним підприємством 
залізничного транспорту іншому в порядку, встановленому КМУ; оплата вартості 
науково-дослідних робіт, які здійснюються за рахунок державного бюджету; 
надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних послуг; 
продаж та імпорт товарів передбачених для власних потреб дипломатичних 
представництв, консульських установ, та представництв міжнародних організацій 
відповідно до переліку встановленого КМУ; приватизація державного та 
комунального майна та надання послуг, що є обов�язковими в процесі 
приватизації. 
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Не є об�єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг освіти відповідно до 
переліку встановленого КМУ; надання позашкільним і навчальним закладом 
вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; 
операції з продажу та безоплатної передачі устаткування, матеріалів до наукових 
установ та установ вищої освіти, що входять до переліку державного реєстру 
наукових організацій; продажу путівок на відпочинок та санаторно-курортне 
лікування дітей; послуг щодо утримання дітей у дошкільних закладах, школах-
інтернатах; харчування у школах та закладах охорони здоров�я; утримання осіб у 
будинках для престарілих та інвалідів; продажу деяких товарів для інвалідів; 
харчування та облаштування на ночліг осіб, що не мають житла; харчування та 
забезпечення речовим майном спецконтингенту згідно з переліком затвердженим 
КМУ; безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) власного виробництва 
допоміжними сільськими господарствами, лікувально-виробничими трудовими 
майстернями будинків інтернатів та територіальних центрів по обслуговуванню 
самотніх громадян похилого віку за умови, що така передача здійснюється для 
забезпечення власних потреб зазначених закладів; операції з надання послуг з 
ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров�я у 
сільській місцевості; надання послуг з працевлаштування; операцій щодо 
підготовки та проведення Олімпійських та Параолімпійських ігор; деякі архівні 
послуги; надання благодійної допомоги; надання матеріалів деяким установам. 

Операції з продажу продуктів дитячого харчування; продажу доставки 
періодичних видань вітчизняних виробників, шкільних підручників, учнівських 
зошитів  вітчизняного виробництва; продажу деяких лікарських засобів; надання 
культових послуг та продажу предметів культового призначення релігійними 
організаціями відповідно до переліку встановленого КМУ; послуг з поховання; 
продажу та передачі нового житла; операції з імпорту морепродуктів (наприклад 
риби); послуг з перевезення пасажирів міським транспортом, тарифи на які 
регулюються у встановленому законом порядку; продажу дитячих святкових 
подарунків, що закуповуються профспілковими комітетами; імпорт деяких 
матеріалів, устаткування та обладнання для підприємств суднобудівної 
промисловості (продукція оподатковується за ставкою 0%), імпорту деяких 
матеріалів, комплектуючих та обладнання літакобудівної промисловості (а операції 
продажу продукції оподатковуються за ставкою 0%) звільнені від оподаткування. 

Учасники міжнародних угод та суб�єктів вільних економічних зон, технологічних 
парків, суб�єктів, що підпадають під спеціальний режим інвестиційної діяльності 
звільнені від ПДВ. Не справляється ПДВ з деяких газо- та нафтопродуктів при 
ввезенні на митну територію України з Російської Федерації, Туркменістану. 
Операції Чорнобильської атомної електростанції, які виконуються за кошти 
міжнародної технічної допомоги звільнені від ПДВ на обмежений період. ПДВ, що 
має сплачуватися заготівельними підприємствами за операції з продажу окремих 
видів відходів, накопичується на спеціальних рахунках та залишається в 
розпорядженні відповідних підприємств. 

Нульову ставку ПДВ встановлено для товарів, що експортуються, операцій 
продажу молока та м�яса живою вагою сільськогосподарськими підприємствами 
переробним підприємствам (до 2004 року). Суми ПДВ сплачені постачальникам 
підприємствами роздрібної торгівлі, що розташовані в зонах митного контролю, 
підлягають відшкодуванню відповідно до порядку встановленого КМУ; підлягають 
відшкодуванню суми ПДВ сплачені при наданні транспортних послуг з перевозу 
пасажирів та вантажу за межами митного кордону України. 
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Пільги по акцизному збору 

До 2005 року, ставка акцизу на спирт етиловий, що використовується для 
виробничих потреб зменшена. Реалізація легкових, вантажно-пасажирських 
автомобілів, що виробляються Українськими підприємствами всіх форм власності, 
звільнено від оподаткування до 2007 року. Імпорт продуктів що використовуються 
для виробництва підакцизних товарів, запасних частин для виробництва 
транспортних засобів звільнені від оподаткування. Для деяких алкогольних 
продуктів встановлена ставка акцизу на рівні 0%. Акцизний збір не сплачується 
підприємством при отриманні спирту етилового неденатурованого для 
виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла, якщо вони реалізовуються 
підприємствам вторинного виробництва. 

Звільнені від оподаткування акцизом такі імпортні товари: реалізація легкових 
автомобілів спеціального призначення для інвалідів, що оплачуються органами 
соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального 
призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що 
визначається КМУ; конфісковані підакцизні товари; товари що провозяться 
транзитом, або товари ввезені з метою демонстрації; сировина що 
використовується для виробництва підакцизних товарів; комплектуючі з яких 
виробляються транспортні засоби, гуманітарна допомога відповідно до переліку 
встановленого КМУ (наприклад автомобілі швидкої медичної допомоги), деякі 
товари призначені для власного використання розвідувальними органами. 

Пільги по прибутковому податку з громадян 

Розмір валового оподатковуваного доходу зменшується до 5 неоподатковуваних 
мінімумів для таких груп населення: одного з батьків що виховує інваліда з 
дитинства; громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 
віднесені до категорії 3 та 4; Учасників Великої Вітчизняної війни; інвалідів з 
дитинства; жертв політичних репресій; військовослужбовців, що проходили 
службу в Афганістані. 

Сукупний оподатковуваних доход зменшується до 10 неоподатковуваних мінімумів 
у громадян: інвалідів війни І групи; громадян, які постраждали від Чорнобильської 
катастрофи та віднесені до категорій 1 та 2. 

Сукупний оподатковуваний доход одного з батьків на кожну дитину віком до 16 
років зменшується на 1 неоподатковуваний мінімум. Звільнені від оподаткування 
кошти, внесені фізичними та юридичними особами на спеціальні рахунки 
учасників експерименту �Київмісьбуд�. Доходи шахтарів оподатковуються за 
ставкою 10%, ставки оподаткування, що застосовуються до доходів робітників 
атомних електростанцій зменшені на 50%. 

Перелік втрат бюджету від надання податкових пільг додається до пояснювальної 
записки, що надається разом з проектом закону �Про Державний бюджет� на 
наступний рік. Детальна інформація не є відкритою для громадськості. Контроль 
за виконанням податкового законодавства здійснюється ДПА. Права та обов�язки 
ДПА досить чітко окреслені в законодавстві, що регулює її діяльність (включаючи 
положення законів, постанови КМУ, укази Президента). Проте, службовці органів 
державної податкової служби подекуди керуються усно наданими інструкціями, 
застосування яких порушує права платників податку. Проте, подання скарги до 
контролюючих органів (апеляції) зупиняє стягнення податкового зобов�язання аж 
до рішення суду 
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ДПА координується КМУ. У минулому, ДПА була підпорядкована Міністерству 
фінансів України. На даний момент, Міністерство фінансів має обмежений доступ 
до інформації ДПА, що є важливим для виконання його прямих завдань. 

3.3. Правила стосовно державних закупівель 

Закон України Закон �Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти� 
(№1490-III, 2000) регулює всі закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні 
кошти у тих випадках, коли сума перевищує або дорівнює 2,000 євро для товарів 
та послуг або 100,000 євро для робіт. 

Цей Закон стандартизує процес закупівель. Впровадження закону регулюється за 
допомогою Наказу КМУ �Про організаційні заходи щодо функціонування системи 
державних закупівель� (№1469, від 2000 року). 

Закон говорить про випадки, у яких придбання товарів, робіт та послуг має 
здійснюватися за допомогою різних форм закупівель, таких як відкриті тендери 
або запити цінової пропозиції. Він визначає критерії для фірм, які можуть брати 
участь у контрактах. Законодавство також вимагає форми звітності, які мають 
подаватися органами державного управління, які застосовують механізми 
закупівель.  

Процес державних закупівель містить винятки, коли справа стосується контрактів, 
пов�язаних із національною обороною або закупівлею чутливих технологій. 
Пільгові умови може надавати КМУ. 

Процес державних закупівель включає різні методи. У першому кварталі 2002 
року 66,3% усіх коштів, відведених для закупівель, були витрачені через механізм 
запиту цінових пропозицій. На відміну від тендерів, цей механізм не потребує 
відкритого змагання. Тобто установа, яка здійснює закупівлю лише надає декілька 
цінових пропозицій та пояснює чому було обрано саме того, а не іншого 
постачальника (деколи цінова пропозиція не відображає якості товару, 
гарантійних умов або можливостей для подальшого сервісу). Хоча закупівлі наразі 
в основному проводяться за допомогою цінових пропозицій, обсяги закупівель за 
допомогою тендерів зростають. 

Закон �Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти� пропонує 
однакові умови закупівель за кошти як державного, так і місцевих бюджетів. 

Аби брати участь у тендері, потенційний підрядник має задовольняти певним 
умовам. Він повинен мати необхідну ліцензію, кошти, обладнання та робочу силу з 
необхідними знаннями, які вимагаються за контрактом. Підрядник має сплачувати 
податки та збори, передбачені українським законодавством, провадити свою 
діяльність згідно зі статутом, та надати докази виконання подібних замовлень (не 
обов�язково від державних органів) у минулому (стаття 15, ibid.). В участі у 
тендері може бути відмовлено, якщо підрядник � банкрот або знаходиться у 
процесі банкрутства, або якщо замовник отримав інформацію про те, що 
підрядника було засуджено за розкрадання та вирок не було скасовано відповідно 
до усталеного порядку (стаття 11, ibid.). 

Стаття 6 Закону викладає умови захисту національних виробників. Якщо сума 
тендеру не перевищує для товарів 200,000 євро, для послуг - 300,000 євро, для 
робіт - 4 млн. євро, тоді замовник може запропонувати 10% збільшення ціни для 
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національних виробників. У випадку, якщо сума контракту перевищує вище 
зазначені ліміти позитивна дискримінація не може застосовуватися. Потенційні 
іноземні підрядники можуть бути зобов�язані використовувати українські ресурси. 
Деякі організації (наприклад Асоціація сліпих) може отримувати 15% підвищення 
ціни не залежно від суми контракту.  

Постанова КМУ �Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівель 
окремих груп товарів за кошти державного бюджету� (№1312, від 2001 року) 
описує умови, коли вимагається централізація закупівель. Цей акт є також 
обов�язковим до виконання для місцевих урядів. Відповідно до постанови, якщо 
певні установи мають придбати один і той самий товар на суму більше ніж 200,000 
євро, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції призначає 
головного замовника (наприклад, установу, яка має здійснити закупівлю на 
найбільшу суму). Тоді інші замовники мають підписати контракт з тією фірмою, яка 
була обрана головним замовником, хоча, у цьому процесі дозволяється певна 
гнучкість, якщо один з менших покупців не задоволений вибором головного 
покупця.  

Українська фіскальна система впроваджує ієрархію розпорядників бюджетних 
коштів. Отож установи, які стоять на цій ланці нижче, мають передавати свої 
плани щодо закупівель до вищих інстанцій. Тоді, у разі потреби, головні 
розпорядники можуть організувати централізовані закупівлі. Центральні органи 
уряду, такі як міністерства, державні комітети та центральна виборча комісія 
формують комісії, які відповідають за централізовані закупівлі.  

Навіть якщо така централізація не вимагається за законом, місцеві влади можуть 
передавати свої повноваження щодо закупівель обласним владам аби заощадити 
на трансакційних видатках та отримати кращі цінові пропозиції.  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції є основним органом, 
відповідальним за наглядом над системою державних закупівель. Детальна 
процедура та документи необхідні для здійснення державних закупівель, звітність 
та процедура оскарження результатів тендерів містяться у Наказі Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України �Про організацію роботи 
щодо контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні закупівель 
товарів, робіт і послуг за державні кошти� (№238, від 2002 року).  

Проте Закон також надає право контролю над державними закупівлями 
Контрольно-ревізійному управлінню (КРУ), Міністерству фінансів та місцевим 
контрольним органам. КРУ відповідає за фінансовий контроль, у той час як 
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції розглядає процедурні 
питання. Воно проводить моніторинг державних закупівель на регулярній основі. 
Так, наприклад, у першому кварталі 2002 року було проінспектовано 2,447 
установи. У 432 випадках були знайдені порушення законодавства про державні 
закупівлі, тобто закупівлі здійснювалися без звертання до процедури тендерів. 
Також мали місце неправильне заповнення документації, ігнорування стандартної 
процедури повідомлення про тендери у �Віснику державних закупівель�. У разі 
процедурних порушень результати закупівлі або тендеру можуть бути анульовані 
із наступним оголошенням нової процедури.  

Практика відкритих тендерів доволі нова для українського уряду, проте кількість 
державних коштів, яка витрачається через цю процедуру постійно зростає. Але 
треба зазначити, що не всі державні установи чітко виконують законодавство. У 
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листі �Про функціонування системи державних закупівель у I кварталі 2002 року� 
(№19-23/1678-10, 2002) зазначено, що у першому кварталі 2002 року лише 61 з 
83 розпорядників бюджетних коштів подали звітність до Держкомстату. 
Сьогоднішнє законодавство із закупівель дозволяє подальше поліпшення у сфері 
державних закупівель, проте, його впровадження разом з попередженням 
корупційних дій все ще залишається одним з першочергових пріоритетів.  

Якщо підприємство вважає, що процедура закупівлі була недостатньо прозорою, 
або що законодавство було порушене, воно може звернутися зі скаргою до 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. Міністерство розглядає 
скаргу та виносить офіційне рішення. Скарга може бути задоволена, що зазвичай 
призводить до повторної процедури закупівлі. Особи, відповідальні за порушення 
процедур державних закупівель, можуть бути притягнені до адміністративної або 
кримінальної відповідальності у залежності від важкості порушення. Порушення 
законодавства у цій сфері караються відповідно до загального законодавства про 
зловживання державними коштами. 

3.4. Правила надання соціальних пільг та субсидій 

Типи соціальних пільг в Україні встановлюються різноманітними законами та 
постановами Кабінету Міністрів України (КМУ). Загальнообов�язкове державне 
соціальне страхування здійснюється відповідними позабюджетними фондами 
(Частина 1.3). Існуючі соціальні пільги, які фінансуються з державного чи 
місцевих бюджетів включають пенсії14, стипендії15, грошові допомоги. Крім того, 
Конституція України визначає, що у державних і комунальних закладах охорони 
здоров'я медична допомога надається безкоштовно (Стаття 49). В Україні охорона 
здоров�я забезпечуються за рахунок державного фінансування відповідних 
соціально-економічних, медичних, санітарних та профілактичних програм. 

Джерела фінансування соціальних пільг 

Відповідно до Бюджетного кодексу, такі соціальні пільги фінансуються з 
державного бюджету: 

! Стипендії в: 

- закладах професійно-технічної освіти, заснованих на державній формі власності; 

- вищих навчальних закладах, заснованих на державній формі власності; 

- закладах післядипломної освіти, заснованих на державній формі власності; 

- інших державних освітніх програмах. 

! Спеціальні державні пенсійні програми: 

- пенсії військовослужбовцям; 

- пенсії працівникам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС; 

                                                 
14 Пенсійний фонд отримує кошти з Державного бюджету на виплату пенсій 

військовослужбовцям, та доплати до пенсій відповідно до затверджених пенсійних 
програм. 

15 Розміри стипендій та порядок виплати стипендії встановлюються відповідно до 
Постанови КМУ №950 від 2001 року. 
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- достроковий вихід на пенсію людей, постраждалих в наслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

- пенсії призначені відповідно до державних пенсійних програм (включаючи також 
доплати та фінансову підтримку). 

! Державні програми соціального забезпечення (компенсації на медикаменти; 
програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, 
включаючи відшкодування збитків, заподіяних громадянам; щорічна разова 
грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для 
учасників бойових дій). 

! Національні програми та заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; та 

! Державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих 
категорій громадян. 

З місцевих бюджетів фінансуються такі соціальні пільги: 

! Стипендії в: 

- професійно-технічних закладах, які перебувають у власності АР Криму та 
виконують державне замовлення; 

- вищих навчальних закладах I, II, III та IV рівнів акредитації, що перебувають у 
власності Автономної Республіки Крим та спільній власності територіальних 
громад; 

- інші державні освітні програми. 

! Державний соціальний захист та програми соціального забезпечення (допомога 
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна 
соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації 
реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування 
інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-інтернати для 
дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх); 

! Республіканські Автономної Республіки Крим і обласні програми і заходи з 
реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; 

! Інші соціальні програми. 

Соціальні пільги і субсидії  

Такі категорії населення повинні отримувати соціальні пільги та субсидії:  

- ветерани війни та праці, ветерани військової служби, ветерани органів 
внутрішніх справ; 

- малозабезпечені сім�ї; 

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- певні професійні категорії громадян (військовослужбовці, депутати тощо). 

В 2003 році, такі пільги і субсидії мають бути профінансовані за рахунок субвенцій 
з державного бюджету міським бюджетам: 

- оплата електроенергії та газу; 

- послуги зв�язку; 
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- житлово-комунальні послуги; 

- купівля скрапленого газу і твердого та рідкого палива; 

- компенсація транспортних витрат певним привілейованим категоріям громадян 
тощо. 

Пільги та субсидії покриваються організаціями (які надають відповідні послуги)16 
за рахунок власних коштів. Згодом ці витрати мають бути компенсовані з місцевих 
бюджетів спираючись на розрахунки надані відповідними організаціями. 

Відповідно до законодавства, пільги на проїзд в приміському транспорті мають 
бути профінансовані з місцевих бюджетів, а субсидії привілейованим пасажирам 
на проїзд в міжміському транспорті повинні виплачуватися з державного або 
місцевих бюджетів залежно від суб�єкту надання цих пільг.17 

Однак на практиці відшкодування підприємствам, що надають послуги, втрат 
пов�язаних з наданням пільг залишається болючим питанням через те, що вони не 
повністю компенсуються з місцевих бюджетів. Це призводить до погіршення 
фінансового стану відповідних установ. В цій ситуації досягнення позитивних 
результатів було пов�язано з прийняттям Постанови КМУ18, яка зобов�язує місцеві 
ради забезпечувати фінансування витрат на проїзд депутатів цих рад (відповідно 
до їх права на безкоштовний проїзд). До цього, транспортні установи несли 
витрати пов�язані з наданням безкоштовного проїзду депутатів, і лише згодом 
вимагали компенсацію з місцевих бюджетів19. Ця процедура була складною і не 
мала певного результату. Нові правила мають за мету зменшити неправильне 
використанні пільг на проїзд, а також захистити транспортні підприємства від 
втрат внаслідок несвоєчасної виплати компенсацій. 

Як розміри соціальних привілей, так і умови та процедури їх надання 
встановлюються постановами КМУ. Крім того, органи центральної виконавчої 
влади та місцеві адміністрації мають право надавати певним малозабезпеченим 
категоріям населення додаткові послуги з соціального забезпечення. 

Наприклад, Постанова КМУ №1156 (від 1998 року) встановлює розміри оплати за 
житлово-комунальні послуги для людей, які мають право на отримання субсидій. 
Правила отримання таких субсидій затверджено спільним наказом різних 
міністерств (№379/2819 від 1998 року). Однак, через недостатні обсяги кошти, 
виділених на фінансування цих субсидій, деякі малозабезпечені сім�ї не можуть 
використати своє право на отримання державної допомоги. 

                                                 
16 Ці організації включають державні органи влади, органи місцевого та регіонального 

управління, підприємства, установи та організації. 
17 85% пасажирів, які користуються місцевим транспортом, не платять за проїзд. Існує 16 

категорій привілейованих пасажирів, але і цих категоріях кількість привілейованих осіб 
є обмеженою. Уряд досі покладається на фінансування Укрзалізницею пасажирських 
перевезень. Кількість привілейованих пасажирів, що отримують субсидію, становить до 
70% загального обсягу перевезень пасажирів. Залежно від регіону від 30% до 80% від 
загальної кількості пасажирів не платять за перевезення. Субсидії з державного 
бюджету настільки низькі, що вони покривають тільки 2,5 поїздки пільгового пасажира 
на місяць. (МІУ №3/2002) 

18 Постанова КМУ �Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад�, 
№1738 від 2002 року. 

19 Постанова КМУ �Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад�, 
№702від 1994 року. 
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Відповідно до оцінки Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, в 
2003 році для того, щоб профінансувати всі привілеї встановлені законодавчими 
та нормативними актами, потрібно виділити з Державного бюджету 17,3 млрд. 
гривень (34% від затверджених доходів Державного бюджету 2003 року). Однак, 
в прийнятому Державному бюджеті на поточний рік на такі видатки виділено лише 
6 млрд. гривень (12% від затверджених доходів Державного бюджету 2003 року). 
Отже, неповна компенсація наданих пільг та субсидій стає тягарем для 
підприємств, які надають відповідні послуги, роблячи їх збитковими. Це, в свою 
чергу, змушує підприємства збільшувати тарифи на свої послуги для 
непривілейованих категорій споживачів. 

Індексація соціальних виплат ґрунтується на Законі України �Про індексацію 
грошових доходів населення� (№491- IV від 2003 року). Відповідно до Закону, 
грошові доходи населення, які не мають одноразового характеру і отримані в 
гривнях на території України, підлягають індексації в межах прожиткового 
мінімуму встановленого для різних категорій населення. Вони включають пенсії, 
стипендії, оплату праці, суми виплат, що здійснюються відповідно до 
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми 
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров'я. Кабінет Міністрів також може встановлювати інші об�єкти індексації. 

Індексація соціальних виплат проводиться за умови, що індекс споживчих цін 
(ІСЦ) перевищує поріг індексації, встановлений в розмірі 101 відсоток. 
Підвищення доходів населення завдяки індексації відбувається з першого дня 
наступного місяця за рахунок власних доходів для небюджетних установ, та за 
рахунок державного бюджету для бюджетних установ. 

3.5. Правила надання державної допомоги  

Параграф 3 статті 1 Закону України �Про підприємства� (№24, 1991) визначає, що 
підприємства можуть отримувати субсидії та інші пільги, якщо держава вважає 
діяльність цього підприємства соціально корисною. Закон не надає деталі щодо 
типів допомоги та шляхів її надання. На сьогодні Україна не має ні чіткої та 
прозорої процедури надання державної допомоги, ані установи, яка б 
контролювала та проводила нагляд за її наданням. Українське законодавство не 
містить визначення �державної допомоги� та не містить ніяких норм, які б 
переводили державну допомогу у ранг інструментів державної політики.  

Стаття 16 нового Господарчого кодексу прийнятого у 2003 році (набирає чинності 
з 2004 року) передбачає надання субсидій та допомоги державою у різних 
формах, а також містить перелік діяльності, яка може підтримуватися державою 
(наприклад допомога інвалідам, виробництво життєво необхідних ліків, 
транспортування соціально важливих вантажів тощо). Державна допомога також 
може надаватися сільськогосподарському сектору, якщо він постачає продукцію 
державі. Кодекс також передбачає регулювання державної допомоги окремим 
законодавством. Стаття 16 не містить ніяких деталей щодо розміру, часу надання 
або процедури надання державної допомоги та є загальною по характеру. Зараз 
Україна має лише галузеві закони але не має загального закону �Про державну 
допомогу�, проект якого зараз готується Антимонопольним комітетом (АМК). 
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Держава може підтримувати підприємства надаючи їм пільги або прямі субсидії, як 
це зазначено у законодавстві, - які розподіляє КМУ. Проте борги за податками 
також можуть розглядатися як прихована форма державної допомоги.  

Галузеві закони приймаються кожного разу, коли приймається рішення про 
підтримку того чи іншого сектору державою. Ці закони пізніше враховуються при 
підготовці державного бюджету.  

Прикладом галузевої допомоги є літакобудівна промисловість, підприємства якої, 
відповідно до Закону «Про державну підтримку літакобудівної промисловості в 
Україні� (№2660-III, від 2001 року), мають пільги щодо митних зборів та податків 
у період з 2002 до 2007 року. Галузева підтримка надається у випадку, якщо 
сектор визначено як важливий для держави.  

Сільське господарство, поряд з іншими видами допомоги, отримує пільги щодо 
сплати податків за законом «Про стимулювання розвитку сільського господарства 
на період 2001-2004 років� (№2238-III, від 2001 року). У 2001 обсяг пільг за ПДВ 
для сільського господарства склав 1,175 грн. 

Інформація про розмір державної допомоги у вигляді субсидій може бути знайдена 
у законі �Про Державний бюджет�. У Державному бюджеті на 2003 рік, наприклад, 
сільське господарство мало отримати фінансову підтримку для виробництва 
продукції тваринництва та рослинництва (стаття 2801210), фінансову підтримку 
(селянських) фермерських господарств (стаття 2801230), фінансову підтримку 
агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних 
умовах (стаття 2801280) тощо. КМУ відповідає за розподіл фінансової допомоги 
поміж реципієнтами у кожному секторі за допомогою наказів. Ні державний 
бюджет, ані звіти казначейства не вказують які саме підприємства отримали 
допомогу.  

Конкуренція захищається Законом України "Про захист економічної конкуренції" 
(№2210-III, від 2001 року). Існує законодавство, яке надає АМК повноваження 
захищати підприємців від недобросовісної конкуренції (наприклад Закон "Про 
захист від недобросовісної конкуренції", №236-96-BP, від 1996 року). Проте зараз 
АМК може залучатися до сфери державної допомоги лише тоді, коли вона створює 
монопольні умови на ринках, або призводить до неможливості входження 
підприємств на ринки. 

3.6. Принципи оплати праці в державному секторі 

Розмір коштів призначених на оплату праці та рівень заробітної плати в 
державному секторі затверджуються законодавчими актами і впорядковуються 
окремо для працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
органів державного сектору. 

Найголовнішим документом, який регулює систему оплати праці в Україні, є Закон 
�Про оплату праці�. Він визначає основні засади оплати праці на підприємствах та 
установах усіх форм власності. Відповідно до Закону, заробітна плата в бюджетній 
сфері повинна встановлюватися на базі тарифної сітки, тарифної ставки першого 
розряду, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. 
Тарифна ставка працівника першого розряду не може бути встановлена на рівні 
нижчому, ніж мінімальна заробітна плата затверджена відповідним Законом на 
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поточний рік. Фактично, тарифна сітка є системою коефіцієнтів, які показують 
співвідношення між заробітною платою працівника певного розряду і заробітною 
платою працівника першого розряду.  

Однак, на сьогодні в державному секторі використовується система встановлення 
окладів (тобто номінальних розмірів заробітної плати). Постанова КМУ (№2288 від 
1999 року) затверджує схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів 
і службовців Адміністрації Президента України, керівних працівників Кабінету 
Міністрів України, керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України, Рахункової палати 
України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів, 
міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, міських рад, 
органів прокуратури та судів. Цей документ, загалом, встановлює розміри окладів 
для працівників перелічених вище органів влади в деяких затверджених межах. 
Крім того, вона регулює розміри доплат та надбавок працівникам і умови для їх 
надання. Міністерство Фінансів контролює використання коштів спрямованих на 
оплату праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури і судів, та 
інших установ, що фінансуються з Державного бюджету. 

Більш того, існують чинні постанови КМУ та накази Міністерства Фінансів, які 
встановлюють розміри заробітних плат працівників бюджетної сфери. Головним з 
таких документів є Постанова КМУ (№134 від 2001 року), яка затверджує оклади 
працівників в сферах освіти та охорони здоров�я. 

Отже, на сьогодні оплата праці в державному секторі базується швидше на 
затвердженні номінальних окладів, ніж на тарифній сітці, обов�язковій відповідно 
до Закону �Про оплату праці�. Найбільша різниця в цих системах полягає в тому, 
що при існуванні тарифної сітки підвищення рівня заробітної плати працівника 
першого розряду тягне за собою підвищення заробітної плати всіх інших 
працівників, а при іншій системі такий зв�язок є відсутнім. Якщо встановлюються 
номінальні оклади працівників, підвищення заробітної плати однієї категорії 
працівників не викликає перерахування заробітної плати всіх інших працівників. 

Через існування такої системи, підвищення мінімальної заробітної плати протягом 
2002 та 2003 років призвело до порушення міжкваліфікаційних співвідношень в 
оплаті праці, так як підвищення заробітної плати низькооплачуваним працівникам 
до рівня мінімальної заробітної плати не супроводжувалося відповідними змінами в 
рівнях заробітної плати всіх інших категорій працівників. 

Для вирішення цієї проблеми в серпні 2002 року КМУ прийняв Постанову �Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери�. Ця Постанова регулює перехід до тарифної сітки та тарифних 
ставок працівників бюджетної сфери. Відповідно до неї, тарифна сітка включає 25 
тарифних розрядів, і співвідношення між найвищим і найнижчим дорівнює 4,51. 
Міністерство Праці зобов�язане затвердити розмір посадового окладу працівників 
першого розряду, який, відповідно до Закону �Про оплату праці� має бути не 
нижчим, ніж встановлена мінімальна заробітна плата. Ця постанова має набрати 
чинності з 1го січня 2004 року. 

На додаток до законодавчих документів, які встановлюють розмір заробітної плати 
в бюджетній сфері, КМУ прийняв постанову, яка встановлює граничну чисельність, 
фонд оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, 
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Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних 
адміністрацій (№380, від 2003 року). Окремо в цьому документі встановлюються 
гранична чисельність працівників в апаратах державних адміністрацій.  

Інша Постанова КМУ (№403 від 2000 року) встановлює граничну чисельність 
працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 
(зазначаючи окремо кількість заступників керівників) і підпорядкованих їм 
територіальних органів. Гранична кількість того чи іншого органу може за 
необхідності змінюватися шляхом внесення змін у відповідну постанову, залежно 
від його завдань.  

Кожного року, Закон �Про Державний бюджет� визначає обсяг коштів, які 
призначаються кожному з міністерств. В межах цих коштів, міністерство визначає 
фонд оплати праці працівників, які працюють в міністерстві та підпорядкованих 
йому органах. Місцеві бюджети в межах штатного розкладу і встановлених 
офіційних розмірів заробітної плати визначають обсяг фонду оплати праці для 
підпорядкованих їм закладів освіти, охорони здоров�я та інших бюджетних 
установ. Тому, при розрахунках міжбюджетних трансфертів20 береться до уваги 
потреба місцевих бюджетів в коштах на фінансування секторів освіти, охорони 
здоров�я, культури та соціальної сфери і регіоні, включаючи фонд оплати праці в 
цих секторах.  

Однак, хоча виплата заробітної плати визначена як першочергова стаття 
бюджетного фінансування, все ж таки існує заборгованість по її виплаті. Так, на 
квітень 2003 року, заборгованість по виплаті заробітної плати в бюджетному 
секторі перевищила 44 млн. гривень (що складає 2% від загальної заборгованості 
по виплаті заробітної плати в економіці), з яких 90% склала заборгованість за 
рахунок коштів Державного бюджету. 

3.7. Прийняття інвестиційних рішень 

В Україні інвестиційне планування не завжди є відкритим для громадськості. Існує 
декілька типів інвестиційної діяльності з участю державного та місцевих бюджетів: 
приватно-державні інвестиційні проекти та капітальні вкладення державних 
підприємств.  

Процедура капітальних вкладень за участю бюджетних коштів подається у 
Постанові КМУ �Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору 
інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету� 
(№2145 від 1999 року). 

Якщо капітальні вкладення фінансуються з державного бюджету застосовується 
процедура, яка складається з трьох етапів. На першому етапі підприємства або 
організації, яким необхідні державні кошти, звертаються до галузевих міністерств 
або до депутатів із своїми проектами, які передбачають розподіл вкладень. 
Міністерства обирають проекти на основі своїх пріоритетів та оцінки. При цьому не 
можливо заперечити або оскаржити рішення міністерства. Процедура не до кінця 
прозора, тому що іноді саме міністерства та депутати обирають підприємства, які 
вони хочуть підтримати з політичних міркувань. 

                                                 
20 Міністерство Фінансів відповідає за обчислення міжбюджетних трансфертів. 
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На другому етапі міністерства направляють свої пропозиції Міністерству економіки 
та з питань європейської інтеграції. Міністерство визначає які проекти необхідно 
профінансувати з державного бюджету. Тоді воно направляє ці пропозиції до 
Міністерства фінансів та просить його врахувати ці проекти при складанні 
Державного бюджету на наступний рік.  

На третьому етапі, через 20 днів після прийняття закону про державний бюджет, 
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції проводить останній 
раунд відбору інвестиційних проектів, беручи до уваги виділені кошти на 
капітальні вкладення. Підприємства, які отримують кошти для капітальних 
вкладень, потім прописані у відповідних наказах КМУ.  

Така ж процедура застосовується і у тих випадках, коли приватне підприємство 
бажає отримати інвестиційні кошти з бюджету. Проте шанси приватної компанії 
отримати кошти для капітальних вкладень практично зведені нанівець, оскільки 
загальна сума, яка виділяється на капітальні вкладення, доволі незначна і більша 
частина цієї суми іде в основному на підтримку проектів з будівництва соціальної 
інфраструктури.  

Якщо держава бажає залучити приватні кошти для інвестування, тоді планування 
проходить у відкритий для громадськості спосіб, наприклад, як у випадках із 
концесіями на будівництво та використання доріг (консорціум Львів-Краковець 
будує дорогу за участю держави). Концесійна діяльність уряду регулюється 
Законами �Про концесії�, �Про концесії на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг� та іншими документами КМУ.  

Інформація про інвестиційні проекти державних підприємств або акціонерних 
товариств із державною участю не доступна для громадськості. Інвестиційні 
рішення приймаються керівництвом підприємств і фінансуються в основному з 
власних коштів.  

Підсумовуючи зазначимо, що інвестиції державних підприємств, а також 
акціонерних товариств із державною участю розглядаються як їхні внутрішні 
рішення, у той час як плани щодо концесій або залучення приватних коштів у 
державні проекти є публічною інформацією, а відбір учасників таких проектів 
проходить в основному за допомогою відкритих тендерів. 

3.8. Процедури, що стосуються заключення річних рахунків 
державного бюджету 

Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу, рахунки бюджету мають бути закриті 
в кінці року. Лист Державного казначейства України пояснює процедури та облік, 
яких мають дотримуватися бюджетні організації та установи. Наказ Державного 
казначейства №3 визначає процес обліку річного заключення рахунків. Деякі 
рахунки бюджету можуть бути закриті протягом року, якщо є відповідні зміни в 
законодавстві та підстави для безспірного списання коштів бюджету. 

Бюджетний кодекс України визначає 31 грудня як останній день бюджетного 
періоду та як дату заключення бюджетних рахунків. Відповідно до Бюджетного 
Кодексу, Міністр фінансів може визначити інші терміни за наявності виняткових 
обставин. Наприклад, він використав своє право у 2002 році та переніс цю дату до 
9 січня 2003 року. 
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Бюджетний кодекс визначає лише основи бухгалтерського обліку бюджету. 
Державне казначейство та Міністерство фінансів вповноважені встановлювати 
стандарти бухгалтерського обліку та звітності та погоджувати їх з Рахунковою 
палатою. Єдиною вимогою до бюджетних звітів є те, що звіти повинні складатися, 
використовуючи дані Казначейства. Проте, видатки не завжди здійснюються 
відповідно до законодавства. Наприклад, видатки на державну підтримку 
вугледобувної промисловості можуть здійснюватися з рахунку, що призначений 
для фінансування реструктуризації вугледобувної промисловості. Рахункова 
Палата України регулярно звітує про нецільове використання коштів бюджету. 

Видатки з загального фонду Державного бюджету списуються в кінці року, якщо 
вони не були використані для фінансування визначених завдань. Щодо 
спеціального фонду, то Казначейство зберігає залишки коштів на рахунках для їх 
спеціального використання у наступному бюджетному періоді. 

Форма заключного звіту не має нотаток, які б пояснювали деталі. Результат 
виконання бюджету оцінюється на касовій основі. 

3.9. Принципи запозичень державного сектору 

Відповідно до статей 60 та 61 Бюджетного кодексу на Наказу Міністерства 
фінансів �Про порядок ведення Міністерством фінансів України обліку державного 
боргу та операцій, пов'язаних з ним�, уряд повинен оприлюднювати інформацію 
про державний борг (в квартальних та річному звітах виконання державного 
бюджету) та готувати деталізовану пояснювальну записку щодо змін в розмірі 
державного боргу України. Закон �Про державний внутрішній борг України� 
визначає, що Міністерство фінансів щорічно опубліковує інформацію про 
державний борг. Однак, законодавством чітко не визначено, яка саме інформація 
про державний борг повинна оприлюднюватися. На практиці, щомісячно 
Міністерство фінансів повідомляє пресі оновлену інформацію про найвагоміші 
показники державного боргу. Зазвичай, ця інформація включає загальний обсяг 
державного боргу (як в національній валюті, так і в доларах США), обсяги 
зовнішнього та внутрішнього боргу, та окремо обсяги прямого та гарантованого 
боргу. Більш того, уряд оприлюднює інформацію про динаміку державного боргу, 
що робить порівняння більш легким. Регулярні звіти про виконання державного 
бюджету містять інформацію про потоки державного боргу, тобто про розмір 
запозичень, які було отримано та сплачено протягом звітного періоду. Крім того, 
пояснювальна записка до Закону �Про Державний бюджет� містить досить 
детальну інформацію про державний борг. Наприклад, вона включає програму 
державних запозичень на наступний бюджетний період, обсяги внутрішнього (як в 
доларах США, так і в гривнях) та зовнішнього державного боргу за останні чотири 
роки. Крім того, загальний обсяг зовнішнього боргу за останні чотири роки 
поділено на три категорії залежно від типу кредитора: міжнародні організації 
(Світовий банк, ЄБРР та Європейський Союз), країни (зазначені найбільші 
кредитори) та іноземні комерційні банки. Детальна інформація гарантованого 
боргу також оприлюднюється. На додаток, в пояснювальній записці уряд надає 
планові розрахунки фінансових зобов�язань погашення внутрішнього та 
зовнішнього боргу на наступні 30 років. Так, протягом останніх семи років, 
оприлюднювалася вичерпна інформація щодо динаміки державного боргу. Це 
пов�язано з прийняттям Бюджетного кодексу. Крім того, Проект Закону �Про 
державний борг�, який сьогодні обговорюють в парламенті, передбачає 
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збільшення прозорості управління державним боргом в Україні, зобов�язуючи 
Міністерство фінансів регулярно опубліковувати інформацію про головні 
показними державного бюджету. Однак, на противагу міжнародним стандартам, 
уряд не оприлюднює інформацію про свої фінансові активи, тобто про ринкові 
цінні папери, інвестиції та позики підприємствам та іншим установам тощо. 

Визначення державного внутрішнього боргу надано Законом �Про державний 
внутрішній борг України�. Відповідно до Закону, державний внутрішній борг 
України це строкові боргові зобов�язання Кабінету Міністрів України в грошовій 
формі. Отже, зобов�язання державних установ не розглядаються частиною 
державного боргу, в той час як в Україні взагалі не існує правового визначення 
державного боргу (public debt) України. 

Місячні та річні звіти про виконання бюджету показують лише операції пов�язані з 
прямим боргом, тобто обсяги боргу, які було позичено та сплачено протягом 
звітного періоду, в той час як існуючі гарантії не ілюструються в цьому звіті. 

Національному банку України заборонено фінансувати дефіцит державного 
бюджету (Стаття 12 Бюджетного кодексу, та стаття 54 Закону �Про НБУ�). Однак, 
час від часу уряд намагається залучити НБУ до різних квазіфіскальних операцій 
(див. Частину 1.5). 

Стаття 18 Бюджетного кодексу визначає, що прямий державний борг не повинен 
перевищувати 60% ВВП. Граничні розміри зовнішніх та внутрішніх запозичень на 
кожен рік встановлюються Законом �Про державний бюджет�, який визначає, що 
всі операції, пов�язані з державними запозиченнями, відбуваються протягом року в 
межах встановлених цим Законом. Більш того, закони �Про державний бюджет� 
зазначають, що у випадку недовиконання внутрішніх (зовнішніх) запозичень 
(наприклад, внутрішні (зовнішні) запозичення є нижчими від встановлених 
законом граничних розмірів) дозволяється збільшити граничний розмір зовнішніх 
(внутрішніх) запозичень на обсяг різниці розміру внутрішніх (зовнішніх) 
запозичень, який не було досягнуто. 

Відповідно до Закону �Про державний внутрішній борг�, Міністерство фінансів 
займається управлінням державним боргом. Наприклад, Міністерство фінансів 
виконує всі операції, пов�язані з погашенням та обслуговуванням боргу, та з 
новими запозиченнями. Міністерство разом з НБУ повинно координувати 
управління державним боргом. Крім того, Верховна Рада має право встановлювати 
граничні розміри внутрішніх та зовнішніх запозичень на поточний рік, а також 
збільшувати ці розміри. 

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу, Міністерство фінансів, вповноважене 
Кабінетом Міністрів, може також надавати державні гарантії. Закон �Про 
Державний бюджет� регулює це питання. Наприклад, стаття 13 Закону �Про 
Державний бюджет на 2003 рік� зазначає, що в поточному році не можна надавати 
державні гарантії, окрім гарантій на позики надані міжнародними фінансовими 
організаціями, якщо їх погашення повинно здійснюватися за рахунок коштів 
державного бюджету. В цей же час, Закон не встановлює чітких граничних 
розмірів гарантій, які можуть надаватися протягом поточного року. 

Чинний закон про державний борг визначає, що державний борг повинен також 
класифікуватися за строком погашення (коротко-, середньо- та довгостроковий). 
Міністерство фінансів також оприлюднює інформацію про державний борг за 
валютою запозичення (національною та іноземною) та типом кредитора (для 
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внутрішнього боргу � банківські інституції та юридичні особи). Проект закону �Про 
державний борг� передбачає також класифікацію державного боргу за типом 
процентної ставки (фіксована проти плаваючої). 

Так як прострочений борг є еквівалентним прямому державному боргу, то 
інформація про нього постійно оприлюднюється Міністерством фінансів. 

3.10. Етичні норми поведінки державних службовців 

Регулювання державної служби: Закон України �Про державну службу� (№3723-
ХІІ від 1993 року) регулює правові, організаційні, економічні та соціальні аспекти 
державної служби. Крім того, він визначає загальні засади діяльності та статус 
державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті. 

Законом визначено, що державна служба є професійною діяльністю осіб, які 
займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання 
завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних 
коштів. Ці особи є державними службовцями та мають відповідні службові 
повноваження.  

Посадові особи є окремою категорією державних службовців і включають 
керівників та заступників керівників державних органів та їх апарату, інші 
державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 
покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 
функцій. 

Відповідно до Закону, право обіймати посади державних службовців належить 
громадянам України незалежно від їх походження, расової та національної 
приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань і місця 
проживання. Вони мають мати відповідну освіту і професійну підготовку та пройти 
у встановленому порядку конкурсний відбір, або іншу процедуру, передбачену 
Кабінетом Міністрів України. 

Головне управління державної служби: ВР визначає державну політику в сфері 
державної служби. Закон зазначає, що Головне управління державної служби при 
КМУ проводить єдину державну політику і функціональне управління державною 
службою. Однак, в 1999 році, Президент підписав Указ (N1272/99 від 1999 року), 
відповідно до якого Головне управління державної служби є центральним органом 
виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним 
Президентові України. Президент України призначає і звільняє голову Управління. 
Жодним законодавчим чи нормативним актом не встановлено термінів його 
головування. 

Правовий статус Президента України, Голови ВР та його заступників, голів 
постійних комісій ВР та їх заступників, народних депутатів України, Прем'єр-
міністра України, членів КМУ, Голови та членів Конституційного Суду України, 
Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого 
спеціалізованого суду України, Генерального прокурора України та його 
заступників регулюється Конституцією та спеціальними законами України. 

Крім того, Постанова КМУ (№676 від 2003 року) встановлює процедуру 
призначення та звільнення голів структурних підрозділів (управлінь та відділів) 
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центральних органів виконавчої влади. Такі призначення вимагають погодження 
Прем�єр-міністра та Віце-прем�єр-міністра. 

Закон �Про державну службу� регулює правовий статус державних службовців, які 
працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного 
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ тощо. 

Правила приймання на роботу: Закон регулює правила приймання на роботу на 
державну службу. По-перше, він визначає, що особи не можуть бути призначені 
на посаду в державному органі, якщо вони є недієздатними, мають судимість, що є 
несумісною із зайняттям посади, або якщо у разі прийняття на службу вони будуть 
безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи 
свояками. Прийняття на державну службу відбувається на конкурсній основі 
(якщо інше не передбачено законами України), визначеній КМУ. 

В це й же час, Президент України, Голова ВР, члени уряду, голови місцевих 
адміністрацій мають право самостійно добирати та призначати на посади своїх 
помічників, голів прес-служб, радників і секретарів згідно зі штатним розкладом та 
категорією, що відповідає посаді. 

Для інших посад, інформація про відкриті вакансії посад державних службовців 
підлягає публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за 
один місяць до проведення конкурсу. Приймання на роботу ґрунтується на 
результатах іспиту, який включає по одному питанню на перевірку знання 
Конституції України, Законів України �Про державну службу� та �Про боротьбу з 
корупцією�, а також два питання на перевірку знання законодавства з 
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного 
органу та структурного підрозділу (Постанова КМУ №169 від 2002 року). Перші 
три питання мають бути обрані з визначеного в наказі Головного управління 
державної служби переліку (№30/84 від 2002 року). Інші два питання обираються 
з переліку питань, затвердженого керівником державного органу, в якому 
проводиться конкурс. Під час проведення конкурсу на посади державних 
службовців, перевага надається кандидатам з відповідним науковим ступенем і 
знанням іноземної мови, або тим, хто отримав вищу освіту в одній з розвинутих 
країн або працював за кордоном, чи має управлінський досвід на державних 
підприємствах. Рішення про прийняття на роботу приймається комісією, яка 
складається з Голови комісії (зазвичай заступник голови державного органу), 
секретаря та членів комісії (представників відділу кадрів та юридичного відділу та 
структурних підрозділів апарату державного органу). 

Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців 
визначає основні вимоги до професійної діяльності, кваліфікації та обов�язків 
державних службовців. Відповідно до Довідника, державні службовці повинні 
володіти знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, 
екології, соціальних та гуманітарних наук. Також вони повинні досконало володіти 
державною (українською) мовою. Крім того, державні службовці, які за 
характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та 
здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і 
професійного спілкування однією з іноземних мов.21 

                                                 
21 Однак як показує практика, навіть в Міністерстві економіки та з питань європейської 

інтеграції менше ніж 50% державних службовців володіють знанням іноземної мови. 
Крім того, не всі державні службовців вільно розмовляють українською мовою. 
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Процес приймання на державну службу включає також і випробувальний період, 
який може тривати до шести місяців. Для отримання практичного досвіду, 
перевірки професійного рівня і головних рис людини, яка подається на посаду 
державного службовця, існує також можливість стажування у відповідному 
державному органі тривалістю до двох місяців зі збереженням заробітної плати на 
основному місці роботи. Крім того, просування державного службовця по службі 
проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, 
які їм присвоюються. Посаду вищого рангу також може бути отримано на 
конкурсній основі. Державні службовці можуть бути призначені на іншу посаду і 
навіть в іншому державному органі, якщо її/його характеристики і кваліфікація 
відповідають вимогам нової посади. 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції щороку проводить 
оцінку державних службовців Міністерства, які працюють в торговельно-
економічних місіях у складі дипломатичних представництв України за кордоном. 
Оціночні критерії включають виконання покладених на них завдань і обов'язків, 
професійну компетентність та етику поведінки. Результати оцінювання беруться до 
уваги при розгляді питань подовження служби та просування по службі державних 
службовців.  

Звільнення державних службовців: Кодекс законів про працю обумовлює причини 
звільнення будь-якого найманого працівника. Крім того, Закон �Про державну 
службу� встановлює додаткові умови для звільнення державних службовців. Вони 
включають такі, як: порушення умов реалізації права на державну службу; 
корупційні діяння; досягнення граничного віку проходження служби; неподання 
або подання неправильних даних про свої доходи тощо. Зміна керівників 
державних органів влади не може бути підставою для припинення державним 
службовцем державної служби на займаній посаді, крім державних службовців 
патронажної служби. Однак, Закон чітко не визначає процедуру звільнення 
державних службовців. 

Державні службовці, які займають посади першої чи другої категорії, можуть 
припинити свою службу за письмовою заявою через такі причини: принципову 
незгоду з рішеннями державного органу чи посадової особи; етичні перешкоди 
для перебування на державній службі; примушення державного службовця до 
виконання рішення державного органу, яке суперечить чинному законодавству 
або може заподіяти значної матеріальної шкоди державі, підприємствам, 
установам, організаціям та громадянам; проблеми зі здоров�ям. Протягом місяця 
після отримання заяви про відставку відповідний державний орган чи посадова 
особа або приймає її, або в ній дається мотивована відмова. У разі відмови у 
відставці, державний службовець повинен продовжувати виконання службових 
обов'язків і має право на звільнення в порядку, передбаченому Кодексом законів 
про працю України. 

Оплата праці державних службовців: Відповідно до Закону, заробітна плата 
державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, 
надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Умови оплати 
праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і 
матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів. 

В Україні не оприлюднюються данні щодо середньої заробітної плати державних 
службовців. Але в статистичних матеріалах, які опубліковуються Державним 
комітетом статистики, подаються данні з середньої заробітної плати працівників 
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державного управління. В березні 2003 року, вона дорівнювала 525 гривень 
(126% середньої заробітної плати по Україні).  

Кодекс етичних норм поведінки: На сьогодні етика поведінки державних 
службовців загалом регулюється двома Законами: 1) Закон України �Про державну 
службу� (№3723-XII від 2003 року), 2) Закон України �Про боротьбу з корупцією� 
(№356/95 від 1995 року), та наказом Головного управління державної служби 
України �Загальні правила поведінки державного службовця� (№783/5004 від 
2000 року). 

Відповідно до Закону �Про державну службу� головні принципи етики поведінки 
державного службовця включають: сумлінне виконання своїх службових 
обов'язків; шанобливе ставлення до громадян, керівників і співпрацівників, 
дотримання високої культури спілкування; недопущення дій і вчинків, які можуть 
зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію 
державного службовця. 

В свою чергу, Загальні правила поведінки державного службовця є узагальненням 
стандартів поведінки та доброчесності державних службовців. Вони визначають 
обов�язки державних службовців, дають визначення конфлікту інтересів. 

У всіх цих документах, значна увага приділяється питанню корупції. 

Корупція: Закон �Про боротьбу з корупцією� визначає корупцію як діяльність осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, спрямовану на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг. Державні службовці, народні депутати, посадові особи 
місцевого самоврядування, на підставі цього Закону несуть адміністративну та 
дисциплінарну відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, 
пов�язані з корупцією. Питання про кримінальну, цивільно-правову та матеріальну 
відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, 
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства. 

Органи, які відповідаються за боротьбу з корупцією, включають Міністерство 
внутрішніх справ, податкову міліцію, Службу безпеки України, органи 
прокуратури, інші органи та підрозділи, створені для боротьби з корупцією згідно з 
чинним законодавством. Для координації діяльності цих державних органів було 
створено Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю (Указ Президента №402 від 2003 року). Головним завданням Комітету 
є забезпечення єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією і 
організованою злочинністю, розробка стратегії та рекомендацій щодо тактики 
боротьби з корупцією тощо. Серед іншого, Комітет може порушувати в 
установленому порядку питання про притягнення посадових осіб до 
відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов�язків щодо 
запобігання корупції.  

Закон �Про боротьбу з корупцією� визначає спеціальні обмеження щодо прав 
державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави. Наприклад, вони не мають права: 

- сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним 
особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні 
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за 
це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 
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- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників 
або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в 
якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім 
наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики); 

- входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює 
функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та 
представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній 
комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до 
складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових 
установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, 
кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

- відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої 
передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи 
неповну інформацію. 

Вчинення державними службовцями корупційних діянь тягне за собою 
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу та звільнення з посади або 
інше усунення від виконання функцій держави. Таким особам забороняється 
займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх 
звільнення, або назавжди. За зловживання владою, службове підроблення, 
службову недбалість або хабарі в великих розмірах державні службовці можуть 
також бути покарані виправними роботами або позбавленням волі (Кримінальний 
Кодекс, Розділ XVII). 

Обидва Закони (�Про державну службу� та �Про боротьбу з корупцією�) серед 
іншого зосереджуються на фінансовому контролі, який має за мету запобігти 
корупції. Так, Стаття 6 �Фінансовий контроль� Закону �Про боротьбу з корупцією� 
передбачає три види фінансового контролю: 

1) декларування доходів; 

2) повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному банку; 

3) щорічну публікацію відомостей про доходи, цінні папери, майно та вклади у 
банках. 

Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
здійснюється в порядку і на підставах, передбачених статтею 13 Закону України 
�Про державну службу�. Зазначена стаття не лише встановлює підстави та 
загальний порядок декларування доходів та майна, а й диференціює обсяг 
відомостей про доходи, які підлягають декларуванню, залежно від категорії посади 
державного службовця. 

Однак, на сьогодні виконання Закону �Про боротьбу з корупцією� не є 
ефективним. Залишаються загальною практикою випадки, коли депутати і надалі 
мають власний бізнес, перереєструвавши його на когось з родичів чи друзів. Крім 
того, є поширеною корупція, пов�язана з реєстрацією та ліцензуванням 
підприємств. 

Не зважаючи на встановлені норми поведінки державних службовців (які 
відповідають стандартам МВФ), за показниками корумпованості Україна стабільно 
входить до групи світових �лідерів�. Відповідно до Світового звіту по корупції за 
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2003 рік, в 2002 році індекс корупції в Україні (corruption perception index - CPI)22 
склав 85 (максимально можливий індекс дорівнює 102).23 Більш того, опитування 
2001 року, зроблене американською недержавною організацією � Комітетом 
захисту журналістів � називає Білорусь, Росію, Україну та Узбекистан країнами, де 
найгірше дотримуються права і свободи слова.24 

Щоб вирішити проблему корупції було затверджено Національну програму 
боротьби з корупцією (Указ Президента України №319-97 від 1997 року), 
Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки (Указ Президента України, 
№367/98 від 1998 року), План заходів щодо посилення боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією на 2003 рік (Розпорядження КМУ, №270-р від 2003 року), 
тощо. Запропоновані цими документами заходи включають: політичні 
(вдосконалення законодавства), економічні (підвищення оплати праці державних 
службовців, удосконалення системи оподаткування, тощо), організаційно-
управлінські (адміністративна реформа) заходів, тощо. 

Деякі недержавні організації також досліджують питання корупції в Україні. 
Наприклад, Центр антикорупційних досліджень представляє в Україні Міжнародну 
організацію з прозорості. Її головними завданнями є сприяння здійсненню 
державних, регіональних та міжрегіональних програм, спрямованих на 
покращення соціально-економічної ситуації через затвердження принципів 
відкритості, доброчесності та об�єктивності діяльності уряду. 

Високий рівень корупції є одним з визначників великої частки тіньової економіки 
України. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції оцінює тіньову 
економіку використовуючи різні методики: фінансову, монетарну, за споживанням 
електроенергії тощо. Подібні розрахунки також робляться по різних секторах 
економіки. На сьогодні, відповідно до оцінки Міністерства , тіньова економіка 
складає 42,3% українського ВВП. Але через те, що методологія оцінювання ще не 
затверджена офіційно, детальна інформація про неї не оприлюднюється. 

 

                                                 
22 Індекс корупції (CPI) визначається як зловживання державною владою заради 

одержання матеріальних благ та інших переваг. При його обчисленні було використано 
данні з 2000 по 2002 роки, отримані з 15 джерел від 9 різних установ. 

23 Україна поділяє ранг разом з Грузією та В�єтнамом.  
24 Світовий звіт з корупції 2003. 
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4. АУДИТ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

4.1. Зовнішній аудит 

Відповідно до Бюджетного кодексу (стаття 26), зовнішній контроль та аудит 
фінансової та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються 
Рахунковою палатою - в частині контролю за використанням коштів Державного 
бюджету України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України - 
відповідно до його повноважень, визначених законом.25 

Однак, згідно зі стандартами МВФ з прозорості державних фінансів (стаття 168 
Довідника з прозорості бюджетно-податкової сфори), тільки Рахункова палата 
може вважатися незалежним національним аудиторським органом в Україні, який 
займається зовнішнім аудитом: він не контролюється урядом України, та її Голова 
призначається та звільняється незалежно від органів виконавчої влади.26  

Одночасно, відповідно до міжнародних стандартів МВФ, Головне контрольно-
ревізійне управління (ГоловКРУ) може вважатися внутрішнім аудитором, так як 
воно є частиною виконавчої влади уряду. Єдиний вид аудиту, який відповідно до 
Бюджетного кодексу ГоловКРУ визначає як зовнішній аудит, стосується перевірки 
діяльності бюджетних установ і ефективності використання бюджетних коштів під 
час виконання бюджетних програм. ГоловКРУ розпочала проводити такі перевірки 
з 2002 року, з перевірки ефективності державних програм в секторах освіти та 
сільського господарства. Звіт ГоловКРУ щодо цих перевірок містить аналітичний 
огляд сектора, аналіз результатів виконання програми та оцінку ефективності 
використання цільових бюджетних коштів на досягнення цілей програм. 
Подальший огляд діяльності ГоловКРУ подано в Частині Внутрішній аудит (4.2). 

Рахункова палата: Рахункова палата (РП) є незалежним національним 
аудиторським органом, який є підзвітним законодавчі владі (Верховні Раді 
України). Її створення та правові основи діяльності визначаються в Конституції 
України, та Законі �Про рахункову палату� (№315 VI від 1996 року). Відповідно до 
Конституції України (Стаття 98), РП здійснює контроль за використанням коштів 
Державного бюджету України від імені Верховної Ради. Закон визначає статус, 
функції та обов�язки РП. На сьогодні РП є членом INTOSAI (Міжнародна організація 
вищих органів контролю) та EUROSAI (Європейська організація вищих органів 
контролю). 

До складу РП входять Голова РП та члени РП: Перший заступник і заступник 
Голови, головні контролери та Секретар РП. Для здіснення своєї діяльності РП має 
                                                 
25 В Україна немає чіткого визначення таких термінів, як зовнішній та внутрішній аудит. 

Бюджетний кодекс лише визначає установи, які відповідають за здійснення обох видів 
аудиту. 

26 Відповідно до Довідника МВФ із прозорості бюджетно-податкової сфери, найвагомішими 
рисами незалежного національного аудиторського органу є: 1). він не повинен бути 
підзвітними уряду; 2). створення такого органу має бути визначено Конституцією; 3). 
голова такого органу повинен мати право звітувати безпосередньо законодавчій владі 
тощо. 
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апарат, структуру і штатний розпис якого затверджує Колегія РП за поданням 
Голови РП в межах бюджетних коштів, передбачених на її утримання. 

Голова РП призначається на посаду Верховною Радою (ВР) за поданням Голови ВР 
шляхом таємного голосування терміном на 7 років. Кандидат на посаду вважається 
призначеним, якщо він отримав більшість голосів від конституційного складу ВР. 
Голова РП керує Рахунковою палатою, представляє її в ВР та органах виконавчої 
влади та за кордоном, та подає звіти ВР про роботу РП. 

Перший заступник та заступник Голови, головні контролери та Секретар РП також 
призначаються на посаду ВР за поданням Голови ВР шляхом таємного голосування 
терміном на 7 років. Голова РП, Перший заступник та заступник Голови, головні 
контролери (голови відділів) та Секретар РП не можуть займатися 
підприємницькою діяльністю, бути членами уряду чи народними депутатами або 
виконувати роботу за сумісництвом (крім викладацької, наукової та іншої творчої 
діяльності, здійснюваної у позаробочий час). 

Інші працівники РП наймаються на посади на конкурсній основі і звільняються з 
посади відповідно до Закону України �Про державну службу� (див. Чистину 3.10). 

Голова РП, Перший заступник та заступник Голови, головні контролери та 
Секретар РП можуть бути достроково звільнені з посади за поданням Голови ВР у 
разі: 

- порушень ними законодавства України або допущення зловживань по службі - за 
рішенням Верховної Ради України; 

- особистої заяви про відставку; 

- тривалої хвороби, підтвердженої медичною установою, що перешкоджає їх 
діяльності на займаній посаді; 

- досягнення ними 65-річного віку. 

Рішення ВР про звільнення з посади названих осіб приймається більшістю голосів 
від конституційного складу ВР. 

До складу Колегії РП входять Голова РП, Перший заступник та заступник Голови, 
головні контролери (керівники відділів), Секретар РП. Колегія займається 
плануванням та організацією роботи РП, методологією контрольно-ревізійної 
діяльності, прийняттям рішень і підготовкою висновків з матеріалів перевірок, 
ревізій, обслідувань та експертиз, а також підготовкою звітів про їх результати. 

Відповідно до Закону, діяльність РП фінансується з Державного бюджету України. 
Обсяг коштів щорічно встановлюється Верховною Радою і зазначається у 
Державному бюджеті України окремим рядком. На посадових осіб РП поширюється 
дія Закону �Про державну службу�, вони є державними службовцями. Посадові 
оклади працівників РП встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів 
державних службовців.  

РП проводить планові та позапланові перевірки та ревізії (Постанова Колегії РП, 
№25-14 від 1999 року). Планові перевірки та ревізії проводяться РП на основі 
річних, піврічних, квартальних планів роботи Колегії РП, департаментів та інших 
структурних підрозділів. Позапланові перевірки та ревізії проводяться за рішенням 
Колегії РП на підставі постанов або протокольних доручень ВР, звернень Комітетів 
ВР та запитів депутатів ВР, за якими ВР приймає рішення, звернень та пропозиції 
Президента України та КМУ. 
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Більшість перевірок РП проводить апостеріорі (ex-post). Однак, вона також 
проводить апріорі (ex-ante) експертизу проекту закону �Про Державний бюджет 
України�, проекти інших законодавчих актів, міжнародних договорів, державних 
програм та інших документів, які стосуються державного бюджету і державних 
фінансів України. За дорученням ВР, РП повинна перевіряти і надавати висновки 
щодо: 

- проекту Закону �Про Державний бюджет України�; 

- проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань бюджетно-
фінансової та грошово-кредитної систем; 

- проектів державних цільових програм, які фінансуються з державного бюджету 
або на які передбачено додаткове фінансування з державного бюджету; 

- проектів програм Кабінету Міністрів тощо. 

Крім того, РП подає висновки щодо прийняття до виконання запитів Президента 
України, народних депутатів, КМУ та Міністерства Фінансів.  

Під час планування контрольної діяльності, РП бере до уваги: 1) результати 
систематичних моніторингів та аналізу фінансування всіх видів видатків 
Державного бюджету, та використання коштів державними позабюджетними 
фондами протягом попереднього періоду та за відповідний період поточного року, 
2) чинні законодавчі та нормативні акти, які регулюють відповідні питання, 3) 
спеціальні питання розвитку реального сектору, особливо в частині використання 
коштів державного бюджету. 

Для проведення своєї діяльності в РП налічується 10 відділів, які забезпечують 
виконання таких визначених Бюджетним кодексом завдань: 

- контроль видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та 
забезпечення безпеки держави; 

- контроль видатків на АПК і виробничу інфраструктуру; 

- контроль використання коштів цільових бюджетних та державних 
позабюджетних фондів; 

- контроль видатків на соціальну сферу та науку; 

- контроль на аналіз бюджетів України; 

- контроль видатків на державне управління; 

- контроль державного боргу та діяльності банківських установ; 

- контроль за дотриманням законодавства з питань бюджету; 

- контроль видатків на промисловість та енергетику; 

- контроль за використанням коштів державного бюджету в регіонах. 

Головна мета перевірок та ревізій полягає у встановленні законності та 
ефективності використання: 1) коштів державного бюджету; 1) коштів державних 
цільових та позабюджетних фондів; 3) кредитів та позик, наданих Україні 
іноземними державами, банківськими установами та міжнародними фінансовими 
організаціями; 3) коштів НБУ. 
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Колегія РП інформує ВР про результати перевірок та ревізій, про факти порушення 
законодавства та заподіяння шкоди державі. У разі виявлення під час проведення 
контрольних заходів порушення чинного законодавства РП надсилає листи 
Президенту України, КМУ, іншим органам виконавчої влади щодо потреби 
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у правопорушенні 
чинного законодавства. У разі виявлення фактів привласнення державних коштів 
або фактів корупції, РП повідомляє про це ВР та передає відповідні матеріали 
перевірок та ревізій до правоохоронних органів, включаючи Генеральну 
прокуратуру України. 

Якщо виявлені порушення не стосуються виконання Державного бюджету, а, 
отже, є поза обов�язків РП, про них повідомляється Колегії РП та правоохоронним 
органам. 

Щороку, не пізніше ніж 1 ГРУДНЯ, РП подає до ВР загальний письмовий звіт про 
результати виконання доручень Верховної Ради України, проведених перевірок та 
ревізій, а також про витрати на цю діяльність. Звіт Рахункової палати, 
затверджений Верховною Радою України, публікується у виданнях Верховної Ради 
України та є розміщеним на веб-сайті РП. 

Крім того, Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання 
Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання Закону �Про Державний 
бюджет України� готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету 
України.27 Верховна Рада України розглядає звіт про виконання Закону �Про 
Державний бюджет України� у двотижневий термін з дня отримання висновків 
Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України. На 
сесії ВР, із співдоповіддю до звіту КМУ про виконання Державного бюджету (який 
представляє Міністр фінансів України) виступають Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету та Голова Рахункової палати. 

Для виконання своїх завдань, серед іншого РП: 

- проводить експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що 
забезпечують контроль за використанням бюджетних коштів; 

- перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси 
витрат та інше, документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також 
здійснює перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами; 

- контролює використання коштів Державного бюджету за звітний період та подає 
до ВР квартальний звіт про виконання Державного бюджету; 

- аналізує порушення і відхилення бюджетного процесу, готує і вносить до ВР 
пропозиції щодо їх усунення, а також удосконалення бюджетного законодавства в 
цілому; 

- готує і подає висновки до ВР та її комітетів щодо виконання Державного бюджету 
України, в тому числі доходів та видатків загальнодержавних цільових фондів, 
фінансування державних програм. 

Відповідно до Закону та Постанови Колегії РП (№25-1 від 1999 року), об�єктами 
перевірок та ревізій РП є: 

1) на центральному рівні: 

                                                 
27 Бюджетний кодекс, стаття 62. 
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- Управління справами ВР; 

- Адміністрація Президента; 

- Апарат КМУ; 

- Міністерства, державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, 
державні цільові та позабюджетні фонди; 

- НБУ, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна України, органи 
Державного казначейства; 

- Конституційний, Верховний та Вищий арбітражний суди України; 

- Генеральна прокуратура, Вища рада юстиції України; 

- Органи національної безпеки на оборони; 

- Інші судові, правоохоронні та контрольні органи; 

2) на місцевому рівні: місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування; 

3) інші об�єкти (підприємства, організації, банки та кредитні установи, інші 
фінансові установи та їх спілки, асоціації, об�єднання громадян, недержавні 
фонди) незалежно від форм власності у частині використання коштів Державного 
бюджету України.  

Зазвичай, перевірки та ревізії проводяться працівниками РП. Але, у випадку 
необхідності, РП може залучати до проведення перевірки експертів інших 
організацій та установ, у тому числі контрольних, податкових чи правоохоронних 
органів. 

Строки та масштаби перевірок встановлюються Колегією РП. РП має вільний 
доступ до всіх приміщень і документів установи, яка перевіряється. Якщо 
перевірка певного об�єкту є плановою для РП та іншого контролюючого органу, то 
вона проводиться обома контрольними органами одночасно.  

Основні завдання перевірки та ревізії міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади включають перевірку: 

- законного та ефективного використання коштів державного бюджету, 
загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів; 

- цільового використання коштів державного бюджету, які було отримано на 
фінансування цільових комплексних науково-технічних програм; 

- економічного ефекту від запровадження у виробництво закінчених науково-
технічних розробок, які було профінансовано за рахунок коштів Державного 
бюджету; 

- доцільності ефективності використання коштів на капітальні вкладення; 

- правильності витрачання коштів на утримання апарату управління, тощо. 

Основні завдання перевірки та ревізії підприємств, установ і організацій, які 
отримують кошти з Державного бюджету, не зважаючи на їх форму власності 
зосереджені на перевірці: 

- законного, доцільного та ефективного використання бюджетних коштів; 
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- відповідності їх діяльності до закону �Про Державний бюджет�; 

- цільового використання бюджетних коштів; 

- досягнення за рахунок бюджетних коштів очікуваних результатів тощо. 

Після проведення перевірок/ревізій, РП надсилає свої постанови і висновки, 
затверджені за результатами звіту, об�єктам, які перевірялися, для відповідного 
реагування і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування 
збитків, завданих державі, та притягнення винних до відповідальності, 
передбаченої чинним законодавством. Якщо голови цих об�єктів не погоджуються 
з висновками, протягом п�яти робочих днів вони можуть подати до РП свої 
письмові зауваження. Через наступних п�ять днів РП ознайомлює посадових осіб, 
які подали зауваження, з результатами розгляду коментарів та остаточними 
висновками, і подає складений акт про перевірку на підпис голові об�єкту, який 
перевірявся. По тому, всі документи перевірки/ревізії передаються в Колегію РП 
для вироблення відповідних висновків. Постанова та висновки Колегії РП 
надсилаються об�єктам, які перевірялися. Їх виконання є обов�язковим для всіх 
державних органів, підприємств, організацій та установ , не зважаючи на їх тип 
власності та підпорядкування. Протягом 15 днів, постанови і висновки повинні 
бути розглянуті, та негайно повідомлено Колегії РП про заходи реагування на них. 

Однак, на практиці ці положення не завжди виконуються. Так, відповідно до Звіту 
РП про її діяльність в 2001 році, з 32 наданих пропозицій, лише 23 було взято до 
уваги, включаючи 18 пропозицій щодо Закону �Про Державний бюджет на 2002 
рік�. Їх виконання призвело до підготовки нових законодавчих та нормативних 
актів.  

Відповідно до Звіту, ще в багатьох випадках керівництво об�єктів, які 
перевірялися, неналежним чином реагують на висновки колегії РП. Мали місце 
випадки ненадання або надання не в повному обсязі необхідної для перевірки 
інформації. 

РП регулярно оприлюднює матеріали контролю та аналізу використання 
бюджетних коштів. Розглянуті Колегією питання знайшли відображення в 
публікаціях різних журналів і газет, радіо- та телепередачах. Річний звіт РП 
постійно друкується. 

4.2. Внутрішній аудит 

Відповідно до Довідника МВФ з прозорості бюджетно-податкової сфери, внутрішній 
аудит включає як ревізії/перевірки в державному органі, які проводяться 
працівниками самого органу (які, в ідеальному випадку, безпосередньо 
підпорядковуються вищому керівництву), так і перевірки/ревізії державного 
органу, які проводяться іншим державним органом (наприклад, державним 
органом, який є підзвітним Міністерству Фінансів або Прем�єр-міністру). В Україні, 
внутрішній аудит здійснюється міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, а також Контрольно-ревізійною службою України. 

Відповідно до Бюджетного кодексу (стаття 26), розпорядники бюджетних коштів 
несуть відповідальність за організацію і стан внутрішнього фінансового контролю 
та аудиту як у своїх закладах, так і в підпорядкованих їм бюджетних установах. 
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Внутрішній фінансовий аудит, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу, повинен забезпечувати: 

- постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи 
вимогам внутрішнього фінансового контролю; 

- оцінку діяльності та відповідність результатів встановленим завданням та 
планам. 

Керівник бюджетної установи повинен бути проінформований про результати 
кожної перевірки (оцінки, розслідування чи ревізії), проведеної підрозділом 
внутрішнього фінансового контролю. 

Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного 
бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством 
України. 

В травні 2002 року, Постанова КМУ (№685) затвердила Порядок здійснення 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього 
фінансового контролю, таким чином, надаючи основу для їх аудиторської 
діяльності. Відповідно до Постанови, міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, їх територіальні органи повинні забезпечити створення і 
функціонування контрольно-ревізійних підрозділів, зобов�язаних проводити 
внутрішній аудит діяльності цих органів та діяльності підпорядкованих їм 
підприємств, організацій та установ. В центральних органах виконавчої влади 
керівники таких підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади 
керівником цього органу за погодженням з ГоловКРУ. Крім того, кандидатури на 
посади керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади попередньо погоджуються з Прем�єр-
міністром, Першим віце-прем�єр-міністром, віце-прем�єр-міністрами України 
відповідно до розподілу їх функціональних повноважень, Міністром Кабінету 
Міністрів. Керівники контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших органів 
виконавчої влади входять до складу їх колегій і підпорядковуються безпосередньо 
керівникам центральних органів виконавчої влади, а також є підзвітними Голові 
ГоловКРУ в частині проведення контрольно-ревізійної роботи і складання звітності 
за її результатами. 

Відповідно до Постанови, внутрішній фінансовий контроль є діяльністю 
контрольно-ревізійних підрозділів, що спрямована на забезпечення міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про 
використання суб�єктами господарювання бюджетних грошей та ефективність їх 
господарчої діяльності, й має на меті зменшення випадків неефективного 
використання бюджетних коштів. Під час проведення внутрішнього аудиту, 
керівники цих підрозділів повинні враховувати: 

- відповідність до положень Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових 
актів; 

- вимоги цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями 
кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних 
обов'язків; 

- правила бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів та 
видатків бюджетної установи; 
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- забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього 
фінансового контролю. 

Внутрішній аудит здійснюється контрольно-ревізійними підрозділами на підставі 
складених на півріччя планів роботи, які затверджуються керівниками міністерств, 
інших органів виконавчої влади, їх територіальних відділень за погодженням з 
ГоловКРУ, його територіальними органами. Для запобігання дублювання 
контрольних заходів контрольно-ревізійні підрозділи координують свою роботу з 
органами Контрольно-ревізійної служби. Крім того, позапланові контрольні заходи 
проводяться за наказом керівника міністерства, іншого центрального органу 
виконавчої влади, про що повідомляється ГоловКРУ.  

На 1 січня 2003 року, лише 34 з 45 міністерств та інших органів виконавчої влади 
створили незалежні контрольно-ревізійні підрозділи.28 Крім того, дуже часто вже 
створені підрозділи мають недостатню кількість працівників, і, таким чином, не 
можуть забезпечити ефективний фінансовий контроль над діяльністю 
підпорядкованих підприємств, організацій та установ. Не існує єдиної бази 
регулювання питань внутрішнього аудиту в різних міністерствах та інших 
центральних органах виконавчої влади. Наприклад, деякі інструкції міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади не визначають обов�язковим 
контроль цільового та ефективного використання коштів державного бюджету.  

Державна контрольно-ревізійна служба 

Державна контрольно-ревізійна служба України складається з Головного 
контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ), контрольно-ревізійних управлінь в 
АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів 
в районах, містах і районах у містах. Відповідно до Указу Президента 
(№1265/2000 від 2000 року), діяльність ГоловКРУ спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністерство Фінансів.  

Головні завданнями Державної контрольно-ревізійної служби України визначено 
відповідним Законом України (№2939-XII від 1993 року). Вони включають 
здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, 
і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, 
державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на 
підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та 
державних валютних фондів. Державний контроль здійснюється у формі ревізій та 
інспекцій. 

Відповідно до Бюджетного кодексу (стаття 113), органи Державної контрольно-
ревізійної служби України здійснюють контроль за:  

- цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету та місцевих 
бюджетів;  

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, одержаних під 
гарантію Кабінету Міністрів України;  

- порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про 
виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, кошторисів.  

                                                 
28 Звіт ГоловКРУ за 2002 рік. 
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Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно надає Верховній Раді 
України та Міністерству фінансів України узагальнені результати звітів про 
проведені перевірки. 

Відповідно до Закону, ГоловКРУ очолює Голова, призначений КМУ за поданням 
Міністра фінансів України. На практиці, його призначає і звільняє Президент 
(відповідно до Указу Президента). Голова контрольно-ревізійного управління в АР 
Крим, областях, а також в Києві і Севастополі призначаються Головою ГоловКРУ за 
погодженням з Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями. В свою чергу, останні 
призначають і звільняють керівників контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, 
груп) в районах, містах і районах у містах.  

ГоловКРУ і контрольно-ревізійні управління нижчих рівнів мають право: 

- перевіряти і ревізувати у міністерствах, державних комітетах та інших 
державних органах виконавчої влади, державних фондах, підприємствах, 
організаціях та установах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та 
інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та 
матеріальних цінностей; 

- безперешкодного доступу на всі приміщення об�єктів, які перевіряються; 

- одержувати від НБУ та його установ, банків та інших кредитних організацій 
необхідні відомості про об�єкти, які перевіряються, а від інших організацій та 
підприємств (у тому числі недержавної форми власності) � копії документів про 
операції та розрахунки з об�єктами, які перевіряються; 

- вимагати керівників об�єктів, які перевіряються, усунути виявлені порушення 
законодавства, ставити питання перед відповідними органами про припинення 
бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані об�єктами кошти 
використовуються з порушенням чинного законодавства; 

- стягувати в доход держави кошти, нелегально отримані об�єктами, які 
перевіряються; 

- накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших 
службових осіб адміністративні стягнення. 

Контрольно-ревізійна служба не може контролювати питання сплати податків 
об�єктами, що перевіряються. Однак, її діяльність може бути зосереджена на 
забезпеченні неподаткових доходів державного бюджету (таких як, прибутки від 
оренди державного майна, дивіденди, повернення кредитів та позик наданих за 
рахунок коштів державного бюджету чи отриманих під гарантії держави тощо). 

Ревізії та перевірки проводяться на підставі документів підписаних начальником 
контрольно-ревізійної служби, начальником управління, їх заступниками або 
керівником підрозділу служби в районі, місті або районі у місті. 

За ініціативою контрольно-ревізійної служби може проводитися ревізія або 
перевірка підприємства, установи  чи організації не частіше ніж раз на рік. Ревізію 
чи перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено у будь-
який час. Органи Державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії та 
перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності за 
постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної 
справи. 
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4.3. Громадський контроль 

Стаття 28 Бюджетного кодексу перераховує документи, які мають надаватися 
Міністерством фінансів громадськості, а саме 1) проект Закону �Про Державний 
бюджет України�; 2) Закон �Про державний бюджет України� з додатками та 
супровідними матеріалами: 3) інформацію про виконання державного бюджету, 
базуючись на квартальних та річних даних: 4) інформацію щодо індикаторів 
виконання консолідованого бюджету України; 5) іншу інформацію про хід 
виконання державного бюджету України.  

Згідно з Бюджетним кодексом проект Закону �Про Державний бюджет� має бути 
надрукований у пресі протягом 7 днів після його прийняття Верховною Радою.  

Бюджетний кодекс також вимагає ради місцевих рівнів публікувати інформацію 
про місцеві бюджети як от рішення щодо місцевих бюджетів та звіти про їхнє 
виконання. Рішення місцевих бюджетів мають друкуватися протягом 10 днів після 
їхнього прийняття. Публікації проектів місцевих бюджетів та громадські слухання 
стають розповсюдженою практикою в Україні.  

Інформація про державні фінанси доступна на веб-сайті Бюджетного комітету 
Верховної Ради (http://budget.rada.gov.ua). Інформація про теперішній стан 
виконання кожної статті бюджету не показує дизагреговані дані для місцевих 
бюджетів. Веб-сайт також надає іншу корисну інформацію щодо бюджетного 
процесу, таку як новини, коментарі експертів та політиків, проекти законів, які 
впливають на бюджетний процес, дотичне законодавство, структуру бюджетного 
комітету та інструменти для інтерактивного спілкування.  

Веб-сайт Міністерства фінансів містить новини, а також інформацію щодо 
державних внутрішніх та зовнішніх облігацій, зовнішнього бору. Інформація щодо 
виконання бюджету на цьому сайті менш вичерпна, ніж на сайті комітету 
Верховної Ради. 

Указ Президента �Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та 
відкритості діяльності органів державної влади (№325 від 2001 року) містить 
основні завдання для державних органів, що мають забезпечити вільний доступ 
громадян до інформації, якою володіють державні органи. 

КМУ прийняв постанову «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади» (№3 від 2002 року). Цю Постанову було 
прийнято слідом за указом президента про розвиток Інтернету та забезпечення 
доступу до мережі для громадян України. Окрім іншого вона вимагає від місцевих 
рад розміщати на веб-сторінках інформацію про виконання місцевих бюджетів. Усі 
установи виконавчої влади мають розміщувати інформацію стосовно тендерів, які 
проводить ця установа. Ця Постанова також містить перелік інформаційних 
матеріалів, які повинні бути наявними на веб-сторінці державної установи 
(центрального або місцевого рівня). 

Контроль за виконанням вищезазначеної Постанови та інші кроки по підвищенню 
прозорості уряду керуються Постановою КМУ �Про заходи щодо подальшого 
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади� (№1302 від 2002 
року). Місцеві влади мають надавати інформацію про виконання бюджетів та 
обсягів субсидій та збору податків. 
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Основним недоліком інформації, яка надається громадськості є її агрегованість. 
Наприклад зі статей бюджету неможливо визначити які саме організації отримали 
кошти. Така інформація доступна лише у документах КМУ, після того як 
розпорядники коштів зробили відповідні рішення. 

4.4. Відповідальність за правопорушення пов�язані з 
державними фінансами 

КРУ може накладати адміністративні покарання на голів та працівників 
підприємств, організацій та установ, де були виявлені порушення законодавства.  

У разі порушень фінансового законодавств (стаття №164-12, Кодексу України �Про 
адміністративні правопорушення�), КРУ може самостійно накладати санкції: 

- зупиняти операції із бюджетними коштами; 

- призупиняти виділення коштів з бюджету; 

- зменшувати бюджетні асигнування розпорядникам коштів. 

У разі порушень бюджетного законодавства (стаття №164-12, Кодексу України 
�Про адміністративні правопорушення�), КРУ готує звіт про адміністративне 
правопорушення. Звіт реєструється та передається до суду, який приймає рішення 
про стягнення штрафу або іншого покарання.  

Якщо КРУ не має повноважень розслідувати якесь правопорушення та накладати 
санкції на правопорушника через суд, КРУ може передати результати перевірки 
або аудиту до МВД, СБУ або до іншої організації фінансового контролю (наприклад 
до ДПА), яка має відповідні повноваження. Якщо справа не відкрита, КРУ має 
право вимагати пояснень та домагатися відкриття справи. 

Стаття №164-12, Кодексу України �Про адміністративні правопорушення� надає 
визначення покарання за нецільове використання державних коштів (нецільове 
використання коштів, порушення правил роботи з бюджетними коштами). Такі 
злочини караються штрафами від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів. Ті самі 
правопорушення, здійснені протягом року з часу накладання стягнення, 
караються штрафами від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів. 

Якщо порушення підпадає під юрисдикцію Кримінального кодексу, КРУ передає 
результати інспекцій разом із супровідними матеріалами до правозахисних органів 
для подальшого розслідування. Кримінальний кодекс України відносить всі 
злочини стосовно державних коштів до ширшої категорії злочинів проти власності 
та злочинів, пов�язаних з економічною діяльністю. 
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5. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ 

5.1. Конституційні повноваження місцевих органів влади 

В українському законодавстві основним поняттям в галузі місцевого управління є 
поняття місцевого самоврядування. Воно визначається як право територіальної 
громади самостійно приймати рішення щодо питань місцевого значення в рамках, 
встановлених Конституцією та законодавством України. Територіальна громада 
складається з жителів села, селища, міста, що мають постійне місце проживання у 
даному населеному пункті і утворюють самостійну адміністративно-територіальну 
одиницю. Місцеве самоврядування в Україні реалізується територіальними 
громадами та органами місцевого самоврядування, які їх представляють. 

Органи місцевого самоврядування включають: 

- Сільські, селищні і міські ради � виборні органи, що представляють інтереси 
територіальних громад і приймають рішення від їх імені. 

- Районні і обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ і міст. 

- Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад, що призначаються 
радами як їх виконавчі органи. 

Органи місцевого самоврядування і місцеві державні адміністрації утворюють 
систему місцевих органів влади в Україні. 

Місцеві державні адміністрації виконують рішення центральних органів 
виконавчої влади на місцях � в районах, областях, містах Києві і Севастополі.29 
Обласні, районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації 
утворюють інститут міських державних адміністрацій. 

Місцеві державні адміністрації, єдині серед місцевих органів, що мають 
підпорядкований статус. Питання підзвітності і відповідальності місцевих органів 
регулюються Конституцією України і Законом �Про місцеве самоврядування�. 
Обласні, Київська і Севастопольська державні адміністрації підпорядковуються і 
підзвітні центральним органам виконавчої влади. Районні державні адміністрації 
підпорядковуються і підзвітні обласним державним адміністраціям. Голови 
місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з 
посади Президентом України. Обласні і районні державні адміністрації частково 
підзвітні обласним і районним радам � у межах повноважень, делегованих радами 
державним адміністраціям. 

Міські, селищні і сільські ради не підпорядковуються центральним органам влади. 
Проте ради сіл, селищ і міст районного значення мають координувати їх діяльність 
з районними радами у частині, що стосується виконання спільних програм (для 
даного району). Аналогічно районні ради і ради міст обласного значення мають 

                                                 
29 В Україні лише Київ і Севастополь мають статус міст загальнодержавного значення. 
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координувати свою діяльність з обласними радами у частині, що стосується 
виконання спільних програм. 

В Україні місцеве самоврядування гарантується Конституцією (стаття 7), права 
місцевого самоврядування можуть захищатися у суді (стаття 145). Центральним 
органам державної влади заборонено втручатися в діяльність органів місцевого 
самоврядування�, пов�язану з виконанням їх власних повноважень (Закон �Про 
місцеве самоврядування, стаття 20). Кількість органів місцевого самоврядування 
різних рівнів представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система місцевого самоврядування в Україні (числа � кількість одиниць) 

Функції органів місцевого самоврядування поділяються на власні і делеговані. 
Власні повноваження охоплюють завдання місцевого значення, що забезпечують 
реалізацію прав і виконання обов�язків місцевого самоврядування, які визначені 
законами України. Делеговані повноваження поширюються на завдання, визначені 
державою та передані на виконання місцевому самоврядуванню у відповідністю з 
принципом субсидіарності (стаття 82 Бюджетного кодексу України). Місцеві органи 
відповідають за надання певних послуг у сферах освіти, охорони здоров�я, 
культури, спорту, управління, соціального захисту і соціального забезпечення, 
транспорту, дорожнього будівництва, захисту довкілля (детально див. Додаток 1). 
Організаційні питання діяльності місцевих органів регулюються законом про 
місцеве самоврядування (відповідальність місцевого самоврядування за складання 
бюджету, підготовку програм соціально-економічного розвитку і їх виконання, 
управління комунальним майном, ін.). Функції і відповідні видаткові зобов�язання 
органів влади різних рівнів визначені Бюджетним кодексом України.  

Діяльність місцевих органів в Україні чітко не відокремлена від діяльності інших 
установ державного і приватного секторів економіки. Конкретні повноваження 
місцевих органів у певних галузях � освіти, охорони здоров�я, культури та ін. � у 
їх співвідношенні з діяльністю приватних суб�єктів законодавчо не визначені. 

Крім того, розподіл функцій між різними рівнями державної влади не є чітко 
визначеним і деякі з функцій дублюються на різних рівнях. Наприклад, 
зобов�язання щодо надання послуг з дошкільної освіти і загальної середньої освіти 
покладено на міста, села, селища і райони. Первинна медико-санітарна допомога, 
стаціонарне і амбулаторне лікування визначені як функції міст, сіл, районів і 
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областей. Спеціалізовану медико-санітарну допомогу віднесено до повноважень 
обласного і центрального рівнів. Органи влади районного і обласного рівнів 
відповідають за розвиток фізичної культури і спорту (детально див. Додаток 1). 
Нечіткий розподіл функцій стає причиною конфліктів між різними рівнями 
державного управління щодо фінансування певних програм і об�єктів. 

Основною сферою виникнення суперечок між органами місцевого самоврядування 
і центральною владою є фінансування соціальних виплат. Категорії одержувачів, 
види і розміри соціальних допомог визначаються центральними органами. А 
фінансування соціальних виплат віднесено до компетенції місцевих бюджетів. 
Однак, на практиці місцеві органи часто не мають у своєму розпорядженні 
необхідних фінансових ресурсів, що веде до накопичення кредиторської 
заборгованості (проблема нефінансованих соціальних мандатів). З 2001 року в 
ході бюджетної реформи центральний уряд взяв під власну відповідальність 
переважну частину соціальних допомог. На сьогодні допомога по догляду за 
дитиною, допомоги інвалідам і ветеранам, житлові (доходні)30 і транспортні 
субсидії фінансуються за рахунок трансфертів з Державного бюджету. 

Утворення, консолідація, поділ і ліквідація місцевих органів влади 
проводиться за рішеннями Верховної Ради України. Адміністративно-
територіальний поділ держави визначається законами України. Кожна 
адміністративно-територіальна одиниця має раду (що обирається жителями 
відповідної території), виконавчий комітет (що призначається радою) і місцеву 
державну адміністрацію (для областей і районів). Місцеві органи влади в Україні 
не мають повноважень змінювати діючий адміністративно-територіальний устрій, 
хоча вони й наділені правом подавати відповідні пропозиції Верховній Раді 
України. Виключення із даного правила утворюють міста з районним поділом, 
міські ради яких мають повноваження щодо утворення, ліквідації і консолідації 
районів у межах міста. Крім того, деякі села і селища можуть об�єднуватися і 
обирати єдину раду, рішення щодо консолідації приймаються на місцевому 
референдумі (стаття 6 Закону �Про місцеве самоврядування�).  

Місцеві ради можуть приймати статут територіальної громади (стаття 19 Закону 
�Про місцеве самоврядування�). Однак, такі статути не є обов�язковими для 
органів місцевого самоврядування. Організаційні питання, які мають регулюватися 
статутом територіальної громади, законодавчо не прописані. В Законі лише 
вказано, що статут має бути зареєстрований Міністерством юстиції України, яке 
контролює відповідність статуту законодавству України. 

До складу місцевих рад входять депутати, які обираються громадянами кожні 4 
роки під час всеукраїнських виборів. Голови сільських, селищних, міських рад та 
їх виконавчих комітетів обираються громадянами. Голови обласних і районних рад 
обираються депутатами відповідних рад. Виборчі процедури чітко відрегульовані 
Конституцією України і Законом �Про місцеве самоврядування�. Якщо місцева рада 
не виконує своїх функцій члени територіальної громади (через проведення 
місцевого референдуму) можуть прийняти рішення про розпуск відповідної ради. 
Після проведення референдуму Верховна рада призначає дату нових виборів до 
місцевої ради (стаття 78 Закону �Про місцеве самоврядування�). 

Після виборів кожна рада призначає свій виконавчий комітет. Виконавчий комітет 
є підзвітним і підпорядкованим місцевій раді. Члени виконавчого комітету 

                                                 
30 Цінові субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні відмінено з 1997 р. 
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затверджуються радою за поданням голови ради. Виконавчі комітети місцевих рад 
діють до наступних виборів і призначення нового складу ради.  

Місцеві ради можуть засновувати спеціальні управління, відділи та інші виконавчі 
підрозділи для виконання завдань, що належать до компетенції відповідної ради 
(стаття 54 Закону �Про місцеве самоврядування�). Ці управління, відділи та інші 
виконавчі підрозділи підзвітні радам і підпорядковуються їх виконавчим комітетам. 
Голови цих підрозділів призначаються і звільняються головою ради. До 2000 року 
місцевим органам було надано право створення позабюджетних фондів. Практика 
створення позабюджетних фондів набула значного поширення, оскільки 
дозволяла місцевим органам проводити фінансові операції, уникаючи контролю 
центральної влади і громадськості. З 2000 року уряд заборонив місцевим органам 
проводити позабюджетні операції і став вимагати включення всіх доходних джерел 
і видаткових статей місцевих органів до їх бюджетів. Доходи і видатки установ 
місцевого рівня, що прямо не пов�язані з доходами держави і видатками бюджету, 
показуються у складі �спеціального фонду� місцевого бюджету. Спеціальні фонди 
можуть створюватися у таких випадках: 

- Доходні джерела закріплюються за певною статтею видатків (наприклад, внески 
до фонду соціального захисту інвалідів спрямовуються на виконання спеціальних 
програм захисту інвалідів). 

- Бюджетні установи отримують певні доходи від комерційної діяльності (плата за 
навчання у державних університетах, оплата медичних послуг у державних 
закладах охорони здоров�я). Кошти, які отримують бюджетні установи і самостійно 
витрачають на свої потреби, не підпадаючи під контроль фінансових органів, 
фігурують у якості спеціальних фондів їх бюджетів.  

- Підприємства чи установи, що знаходяться під юрисдикцією місцевих органів, 
сплачують певну суму на їх рахунок для проведення �благочинних� заходів. Такі 
внески часто сплачуються в обмін на певні комерційні привілеї і показуються в 
місцевому бюджеті як спеціальні фонди. 

Наявні офіційні дані не дозволяють відокремити ці 3 види спеціальних фондів один 
від одного. В 2002 році сумарний спеціальний фонд Зведеного бюджету України 
становив 3,37 млн. грн., що складало 13,6% загальних видатків. 

Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад уповноважені складати 
проект відповідного бюджету, подавати його на розгляд ради, виконувати 
затверджений бюджет і щоквартально звітувати про його виконання (стаття 28 
Закону �Про місцеве самоврядування�). Щодо районних і обласних бюджетів, то 
місцеві державні адміністрації відповідного рівня відповідають за складання 
бюджетів, їх виконання і звітність (стаття 119 Конституції). 

Протягом тижня після затвердження проекту Державного бюджету України в 
другому читанні Кабінет Міністрів України інформує місцеві державні адміністрації і 
виконавчі комітети місцевих рад про показники міжбюджетних відносин. На основі 
зазначеної інформації місцеві державні адміністрації і виконавчі комітети місцевих 
рад готують проекти відповідних бюджетів. Місцеві бюджети розглядаються і 
затверджуються радами, які самостійно приймають рішення щодо їх обсягів і 
структури, але з обов�язковим врахуванням положень Закону �Про Державний 
бюджет� щодо розмірів міжбюджетних трансфертів. Обласні, районні і міські 
бюджети мають бути затверджені у термін, не пізніше двох тижнів після офіційної 
публікації Закону �Про Державний бюджет�. Бюджети нижчого рівня (міські для 
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міст районного значення, районні у містах, сільські і селищні) повинні бути 
затверджені протягом двох тижнів після прийняття бюджетів вищого рівня 
(районних і міських).  

Місцеві фінансові органи можуть ініціювати рішення про перегляд місцевого 
бюджету, якщо доходна частина недовиконується чи перевиконується (порівняно 
з планом). Рішення про перегляд бюджету має прийматися відповідною радою. 
Місцеві ради самостійно приймають рішення щодо суми запозичення і виплати 
боргу, однак зазначені суми мають узгоджуватися із лімітами, встановленими 
Бюджетним кодексом України.  

Місцеві фінансові органи (спеціальні підрозділи виконавчих комітетів) організують 
і управляють виконанням бюджету. В даний час місцеві бюджети переводяться на 
казначейське виконання.31 При цьому незалежні від центральної влади місцеві 
бюджети будуть виконуватися регіональними підрозділами Державного 
казначейства, тобто координуватися з центру. Квартальні і щорічні звіти про 
виконання місцевих бюджетів готуються підрозділами Державного казначейства, 
що подають їх на розгляд виконавчих комітетів місцевих рад.  

Центральний уряд може делегувати деякі повноваження місцевим органам. У 
цьому разі він зобов�язаний передати місцевим органам фінансові ресурси, 
достатні для виконання цих повноважень. Передача зазначених фінансових 
ресурсів має передбачатися у Законі про бюджет у формі трансфертів з 
Державного бюджету. Однак, законодавчі положення на практиці часто не 
виконуються. Протягом останніх 10 років багато державних завдань було 
передано на місцевий рівень, а доходна база місцевих бюджетів звузилася. 
Місцеві бюджети змушені були пристосовуватися до зазначеної ситуації наступним 
чином: 

- Деякі бюджетні установи було ліквідовано, а персонал інших було скорочено; 

- Бюджетні асигнування покривали лише видатки на виплату заробітної плати та 
соціальних допомог, в той же час видатки на матеріально-технічне забезпечення, 
оплату на енергоносіїв не планувалися або планувалися не в повному обсязі; 

- Місцеві бюджети накопичували кредиторську заборгованість, яка згодом 
погашалася списанням податкової заборгованості за рішеннями центрального 
уряду. 

Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: 1) видатки на виконання 
функцій місцевого самоврядування, що мають місцеве значення (власні 
повноваження місцевих органів); 2) видатки на виконання функцій, що передані 
місцевому самоврядуванню, відповідно до принципу субсидіарності (делеговані 
повноваження місцевих органів). Якщо доходи, надані в розпорядження місцевих 
органів, не покривають видатки на делеговані повноваження (що мають 
оцінюватися на основі спеціальних норм), різниця покривається трансфертами з 
Державного бюджету. 

Відповідно до Конституції, Закону �Про місцеве самоврядування�, Бюджетного 
кодексу місцевим органам влади надані певні повноваження, що виконуються 
через участь у підприємницькій діяльності або фінансування установ бюджетної 
сфери і певних програм. Закон �Про місцеве самоврядування� покладає на місцеві 

                                                 
31 Раніше рахунки місцевих бюджетів обслуговувалися комерційними банками. 
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органи зобов�язання управляти житлово-комунальним господарством, місцевим 
транспортом, та іншими підприємствами комунальної власності. Підприємства 
комунальної власності є підзвітними місцевим радам, які призначають директорів 
підприємств. Однак, такі підприємства є незалежними від місцевих органів при 
проведенні своєї підприємницької діяльності. Місцеві органи самостійно приймають 
рішення щодо приватизації певних підприємств або утримання їх у комунальній 
власності. В той же час вони мають забезпечувати виконання державних завдань. 
У випадку приватизації нові власники підписують угоду з місцевим органом щодо 
виконання ними певних зобов�язань. Місцеві органи контролюють виконаня 
державних завдань приватними постачальниками через механізми ліцензування і 
контролю за якістю і кількістю товарів/ послуг, що надаються. Будь-яка приватна 
фірма, що задовольняє певним критеріям, визначеним місцевими органами, може 
претендувати на отримання ліцензії. Переваги надаються фірмам з кращою 
матеріально-технічною базою, більш кваліфікованим персоналом тощо. Фірми, які 
отримали дозвіл на функціонування в певному сегменті ринку, підлягають 
контролю з боку місцевих органів влади.32 В деяких випадках ціни на 
товари/послуги встановлюються місцевими органами. 

Інформацію щодо обсягів місцевих бюджетів в Україні подано у Таблиці 5.1. Всі 
фінансові операції місцевих органів відображаються у їх бюджетах. Однак, 13,6% 
загального обсягу фінансових ресурсів перебувають поза сферою впливу місцевих 
органів, оскільки входять до складу так званого �спеціального фонду� бюджету. 

Таблиця 5.1. Основні показники місцевих бюджетів в 1998-2002 рр., % ВВП 
1998 1999 2000 2001 2002 

Доходи місцевих бюджетів до отримання трансфертів 
з Державного бюджету* 

12,9 10,3 7,7 8,1 8,8 

Доходи місцевих бюджетів після отримання 
трансфертів з Державного бюджету* 

15,0 12,7 10,2 11,7 12,8 

Видатки місцевих бюджетів до перерахування 
трансфертів Державному бюджету* 

14,6 12,4 9,2 10,4 11,2 

Видатки місцевих бюджетів після перерахування 
трансфертів Державному бюджету*  

15,2 12,6 10,0 11,7 12,5 

Трансферти з Державного бюджету місцевим 
бюджетам 

2,1 2,3 2,5 3,6 4,0 

Чисті трансферти з Державного бюджету 1,6 2,1 1,7 2,3 2,7 

Джерело: власні розрахунки на основі даних Державного казначейства, Міністерства 
фінансів і Державного комітету статистики. 
* Для забезпечення співставності даних власні надходження бюджетних установ не 
враховувалися. 

В Україні місцеві органи відповідають за розвиток житлово-комунального 
господарства, місцевий транспорт, будівництво і утримання доріг (Бюджетний 
кодекс України). У 2001 році загальні видатки місцевих бюджетів складали 24,89 

                                                 
32 Наприклад, що стосується підприємств транспорту, сфера дії контролю охоплює 

транспортні маршрути, час відправлення, технічний стан транспортних засобів, рівень 
безпеки пасажирів тощо. 
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млн. грн., з яких 3,27 млн. грн. � капітальні видатки. Структура капітальних 
видатків місцевих бюджетів є такою: 

- 454,8 млн. грн. � купівля обладнання і предметів довгострокового користування, 

- 236,4 млн. грн. � житлове будівництво, 

- 1100 млн. грн. � будівництво комерційних об�єктів, 

- 973,2 млн. грн. � будівництво соціально-культурних об�єктів, 

- 682,7 млн. грн. � капітальний ремонт, 

- 895,3 млн. грн. � капітальні трансферти. 

Капітальні видатки місцевих бюджетів за обсягами є порівняними з видатками 
центрального бюджету. У 2001 р. капітальні видатки Державного бюджету України 
складали 3,29 млн. грн. 

Суспільні послуги, що надаються місцевими органами влади, включають: 

1) безоплатні послуги, що надаються бюджетними установами (освіти, охорони 
здоров�я, фізичної культури, державного управління та ін.); фінансування цих 
послуг проводиться з місцевих бюджетів. 

2) платні послуги, що надаються підприємницьким сектором (транспорту, 
опалення, газопостачання, водовідведення та ін.); підприємства-постачальники 
цих послуг або перебувають у власності місцевих органів або регулюються ними. 

Основні показники діяльності підприємств комунальної форми власності 
представлені у Таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2: Показники підприємницької діяльності місцевих органів влади у 2001 
році, млн. грн.  

 Підприємства всіх 
форм власності 

Комунальні 
підприємства 

Комунальні 
підприємства, % до 
всіх підприємств 

Кількість підприємств 265597 8840 3,3 
Вартість основних 
фондів 

393436,6 101738,5 25,9 

Виручка від реалізації 683090,4 9524,1 1,4 
Чистий прибуток 12315,4 -499,6 - 
Джерело: Державний комітет статистики України. 

Згідно з діючою бюджетною класифікацією в Україні доходи бюджету поділяються 
на податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом і офіційні трансферти. 
Видатки бюджету класифікуються за функціями, економічними операціями, 
головними розпорядниками бюджетних коштів і бюджетними програмами. 
Економічна класифікація видатків вміщує такі категорії � поточні видатки, 
капітальні видатки, чисте кредитування. Категорії функціональної класифікації 
видатків бюджету є такими � загальні державні функції, оборона, державний 
порядок і безпека, економічна діяльність, захист довкілля, житлово-комунальне 
господарство, охорона здоров�я, культура, спорт, освіта, соціальний захист. 
Фінансування дефіциту бюджету класифікується за типом кредитора і за типом 
боргового зобов�язання. Такі ж принципи класифікації застосовуються по 
відношенню до спеціального фонду бюджету. Єдина бюджетна класифікація 
поширюється як на Державний бюджет України, так і на місцеві бюджети. 
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Бюджетні операції обліковуються за касовим принципом. 

5.2. Доходи місцевих органів влади 

Дані щодо доходів місцевих органів влади подані у Таблиці 5.1. У 2001 році доходи 
місцевих бюджетів складали 30% загальних доходів держави (включаючи систему 
соціального страхування).  

Доходи місцевих бюджетів регулюються Бюджетним Кодексом України і Декретом 
Кабінету Міністрів �Про місцеві податки і збори�. У статті 7 Бюджетного Кодексу 
України проголошено, що місцеві бюджети є самостійними і незалежними, їх 
незалежність гарантується закріпленням за ними певних доходних джерел і 
повноважень щодо витрачання бюджетних коштів. 

Однак, діюча в Україні система міжбюджетних відносин фактично встановлює 
фінансову залежність місцевих органів влади від центру. Доходні джерела, 
закріплені за місцевими бюджетами центральною владою, є мізерними, і суттєва 
частина видатків місцевих бюджетів фінансується за рахунок трансфертів з 
Державного бюджету. Місцеві органи влади позбавлені повноважень визначати 
податкову базу і встановлювати податкові ставки для більшості податків (за 
виключенням деяких несуттєвих місцевих податків і зборів). 

Доходні джерела, надані в розпорядження місцевих органів, мають забезпечувати 
виконання ними власних і делегованих повноважень. Згідно з положеннями 
Бюджетного кодексу України, певні доходні джерела, закріплені за місцевими 
бюджетами, мають повністю покривати видатки на виконання місцевими органами 
власних повноважень. Інші доходні джерела призначені для фінансування 
делегованих повноважень, у разі недостатності відповідних доходів різниця між 
розрахунковими показниками доходів і видатків на делеговані повноваження 
підлягає фінансуванню з Державного бюджету за рахунок трансфертів. Показники 
доходів і видатків місцевих бюджетів на фінансування делегованих повноважень 
(з метою обчислення суми трансфертів) оцінюються Міністерством фінансів у 
процесі складання Державного бюджету. 

Законодавство України регулює розподіл бюджетних ресурсів між рівнями 
державної влади лише до районного рівня. Розподіл доходних джерел і 
перерахування трансфертів між містами районного значення, селами і селищами 
здійснюється відповідно до рішення районної ради.  

Доходні джерела, закріплені за місцевими бюджетами для виконання власних 
повноважень: 

- Місцеві податки і збори; 

- Плата за землю; 

- Податок з власників транспортних засобів; 

- Відсоткові доходи за розміщення бюджетних коштів; 

- Дивіденди на акції підприємств комунальної власності; 

- Плата за забруднення навколишнього середовища; 

- Частина фіксованого сільськогосподарського податку; 
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- Плата за оренду об�єктів комунальної власності; 

- Податок на прибуток підприємств комунальної власності. 

Місцеві податки і збори регулюються Законом України �Про систему 
оподаткування� (разом із загальнодержавними податками), та Декретом КМУ �Про 
місцеві податки і збори�, яким встановлюється перелік зазначених податків і ліміти 
податкових ставок. Місцеві органи влади наділені повноваженнями стягувати 
місцеві податки і збори згідно з переліком та в межах лімітів податкових ставок, 
встановленим вказаними законодавчими актами. Податок на рекламу, 
комунальний податок, плата за проїзд територією прикордонних областей, 
готельний збір, ринковий збір, плата за розміщення об�єктів торгівлі є 
обов�язковими для встановлення місцевими органами влади. Стягнення інших 
податків у межах переліку, визначеного законами України, відбувається за 
рішеннями місцевих рад. 

Місцеві податки і збори представляють єдине джерело власних доходів місцевих 
органів влади. Незначна частина місцевих податків і зборів у загальній сумі 
доходів місцевих бюджетів (див. Таблицю 5.3) унеможливлює реалізацію принципу 
еквівалентності у сфері міжбюджетних відносин України. 

Дані щодо частки місцевих податків і зборів у загальній сумі доходів місцевих 
бюджетів у 1998 році представлені у Таблиці 5.3.33 Місцеві податки і збори 
складали 0,41% загальних доходів для обласних бюджетів (без врахування 
трансфертів з Державного бюджету), 5,8% - для міст обласного значення, 2,4% - 
для районів, 15,7% - для міст районного значення, 16,4% - для селищ, 5,9% - для 
сіл. В середньому частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів 
всіх рівнів становила 2,97%.  Частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих 
бюджетів з врахуванням трансфертів є ще нижчою � 0,3%, 4,56%, 1,11%, 
12,64%, 11,55%, 3,32% і 2,04% відповідно. 

Таблиця 5.3: Надходження від місцевих податків і зборів за рівнями бюджетів. 

 

Обласні, 
АР Крим, 
мм. Києва, 
Севастополя

Міст 
обласного
значення

Район-
ні 

Міст 
районного
значення

Сели-
щні 

Сіль-
ські 

 

Місцеві 
бюд-
жети 
разом 

 % доходів місцевих бюджетів без трансфертів 
Податки � на 
рекламу, 
комунальний податок 

 
0,07 

 
2,73 

 
1,26 

 
8,72 

 
7,92 

 
3,19 

 
1,39 

Збори 0,34 3,07 1,14 6,94 8,49 2,75 1,58 
Всього місцеві податки
і збори 

0,41 5,80 2,40 15,66 16,41 5,94 2,97 

 % доходів місцевих бюджетів з врахуванням трансфертів  
Податки � на 
рекламу, 
комунальний податок 

 
0,05 

 
2,15 

 
0,58 

 
7,04 

 
5,58 

 
1,78 

 
0,95 

Збори 0,25 2,41 0,53 5,60 5,98 1,54 1,09 
Всього місцеві податки
і збори 

0,30 4,56 1,11 12,64 11,55 3,32 2,04 

Джерело: Власні розрахунки на основі даних Головного управління Державного 
казначейства України. 

                                                 
33 Дані за 1999-2002 рр. недоступні для вільного користування. 
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Податкові пільги можуть надаватися як за рішенням Верховної Ради України, так і 
за рішеннями місцевих рад. При цьому місцеві органи уповноважені надавати 
податкові пільги лише за тими податками і зборами, що надходять до їх бюджетів. 
Ці податки включають як місцеві податки і збори, так і загальнодержавні податки, 
що закріплені за місцевими бюджетами. Норми діючого законодавства не 
забезпечують рівного ставлення до платників податків з боку місцевих органів 
влади. 

Для забезпечення виконання делегованих повноважень центральним урядом у 
розпорядження місцевих органів надано такі податки і збори: 

- Прибутковий податок з громадян; 

- Державне мито; 

- Плата за ліцензії на деякі види підприємницької діяльності; 

- Плата за реєстрацію суб�єктів підприємництва; 

- Плата за торговий патент; 

- Єдиний податок на суб�єктів малого підприємництва; 

- Адміністративні збори і платежі. 

Прибутковий податок з громадян і плата за землю розподіляються між різними 
рівнями місцевих бюджетів згідно із співвідношеннями, встановленими Бюджетним 
кодексом України. 

Місцеві органи влади управляють майном, що перебуває у їх власності, та 
одержують дивіденди на частки комунального майна. Українське законодавство 
надає також місцевим органам право вилучати частину прибутку 
некорпоратизованих комунальних підприємств до місцевого бюджету. Доходи від 
комунальної власності мобілізуються місцевими органами одноосібно � даний 
процес перебуває поза сферою впливу центрального уряду. 

Майно, що належить місцевим органам, як правило не оцінюється на основі 
ринкових критеріїв. Вартість майна обліковується за первісною та залишковою 
вартістю34. За станом на кінець 2001 року сумарна залишкова вартість основних 
засобів підприємств всіх форм власності складала 393,4 млрд. грн., із яких 205,9 
млрд. грн. � вартість майна державних підприємств. Зазначена сума включала 
101,7 млрд. грн. � залишкової вартості основних засобів комунальних 
підприємств. Даними щодо майна бюджетних установ володіє Державне 
казначейство, проте вони не підлягають опублікуванню. Доходи від власності у 
місцевих бюджетах складали 2,5% загальних доходів, із яких 2% - доходи від 
приватизації (дані за 2001 р.). 

Місцеві бюджети отримують частину бюджетних ресурсів з Державного бюджету у 
формі цільових дотацій та дотацій вирівнювання. Законом про Державний бюджет 
на 2003 обумовлені такі обсяги трансфертів місцевим бюджетам: 

- Дотації вирівнювання Державного бюджету місцевим бюджетам � 5423 млн. грн.; 

- Дотації вирівнювання місцевих бюджетів Державному бюджету � 2399 млн. грн.; 

                                                 
34 Залишкова вартість розраховується як різниця між первісною вартістю і зносом 

основних засобів. 
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- Цільові трансферти з Державного бюджету для фінансування соціальних програм 
� 4509 млн. грн.; 

- Цільові трансферти з Державного бюджету для фінансування інвестиційних 
програм � 240 млн. грн.; 

- Цільові трансферти з Державного бюджету на інші цілі � 105,9 млн. грн. 

Призначення дотацій вирівнювання полягає у покритті розриву між доходами, 
закріпленими за місцевими бюджетами для фінансування делегованих 
повноважень, та видатками на виконання цих повноважень. Для врахування 
різноманітних труднощів і неузгодженостей перехідного періоду формула для 
розрахунку дотацій вирівнювання передбачає застосування різноманітних 
�корегуючих� коефіцієнтів. 

Міністерство фінансів веде розрахунки дотацій вирівнювання окремо для кожного 
розділу і підрозділу видатків функціональної класифікації та окремо для кожного 
місцевого бюджету (обласного, районного, міського)  до рівня районів. Для 
певного місцевого бюджету окремі види трансфертів (на освіту, державне 
управління, охорону здоров�я та ін.) утворюють загальний фонд дотацій 
вирівнювання. Центральна влада не контролює відповідність фактичних видатків 
місцевих бюджетів розрахунковим. Місцеві органи влади можуть використовувати 
отримані дотації вирівнювання на будь-які цілі відповідно до рішень місцевої ради.  

Дотації вирівнювання перераховуються з Державного бюджету до місцевих 
бюджетів наступним чином: кожного дня доходи, що надходять на рахунки 
обласних управлінь Державного казначейства, розподіляються між Державним 
бюджетом і місцевими бюджетами відповідно до нормативів, затверджених 
Законом про бюджет. Доходи місцевих бюджетів, отримані таким чином, 
обліковуються як трансферти з Державного бюджету. Доходи, що підлягають 
розподілу між Державним і місцевими бюджетами та отримують форму трансфертів 
для місцевих бюджетів, включають такі податки і збори � податок на прибуток 
підприємств, ПДВ, плату за використання природних ресурсів, акцизний збір з 
вітчизняних товарів, плату за ліцензії. 

Поряд з дотаціями вирівнювання, місцевим бюджетам надаються також цільові 
дотації для фінансування інвестиційних та певних соціальних програм (для 
гарантування рівних соціальних стандартів жителям країни). 

При визначенні обсягу трансфертів з Державного бюджету розрахунок витрат на 
надання відповідних послуг не проводиться, все залежить від обсягу наявних 
фінансових ресурсів. Міністерство фінансів оцінює витрати місцевих органів на 
виконання делегованих повноважень на основі так званих �нормативів бюджетної 
забезпеченості�. Однак, такі нормативи не мають нічого спільного з фактичними 
витратами на надання державних послуг. За статтею 94 Бюджетного кодексу 
України нормативи бюджетної забезпеченості використовуються для розподілу 
загального фонду трансфертів між територіями і такі нормативи розраховуються як 
відношення суми бюджетних коштів, що має бути спрямована на фінансування 
певних програм, до кількості жителів або споживачів відповідних послуг. 

Цільові дотації на фінансування соціальних програм обчислюються як добуток 
кількості отримувачів соціальної допомоги та відповідних норм, встановлених 
законами України (80 грн. на місяць � розмір допомоги малозабезпеченим сім�ям, 
58 грн. - розмір допомоги по догляду за дитиною). Такі норми не враховують 
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вартість життя (офіційно встановлений прожитковий мінімум для працездатного 
населення � 365 грн. на місяць), а ґрунтуються на прогнозованих обсягах доходів 
бюджету. 

Цільові дотації на фінансування інвестиційних програм розподіляються між 
територіями на основі політичних преференцій � сильні у політичному сенсі 
регіони отримують найбільші суми трансфертів. 

Цільові дотації і дотації вирівнювання разом складали 44% доходів місцевих 
бюджетів (без врахування трансфертів) у 2001 році і 45% у 2002 році. 

Питання дефіциту, запозичень і боргів місцевих органів влади регулюються 
Бюджетним кодексом України: 

- Граничний обсяг боргу АР Крим чи місцевого самоврядування, граничний обсяг 
надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період рішенням про 
місцевий бюджет (стаття 18). 

- Бюджет АР Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у 
частині дефіциту бюджету розвитку (стаття 72). Запозичення до відповідних 
бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку (стаття 74). 

- Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних 
бюджетів з дефіцитом не допускається (стаття 72). 

- Серед органів місцевого самоврядування виключно Верховна Рада АР Крим та 
міські ради мають право здійснювати внутрішні запозичення. Зовнішні 
запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення 
понад вісімсот тисяч мешканців за офіційними даними державної статистики на час 
ухвалення рішення про здійснення запозичень (стаття 16). 

- Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання 
загального фонду місцевого бюджету, Рада міністрів АР Крим, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АР 
Крим чи відповідної ради можуть отримувати короткотермінові позички у 
фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного 
бюджетного періоду (стаття 73). 

- Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно 
перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного місцевого 
бюджету (стаття 74). 

- Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів по його 
обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має 
місце порушення графіка погашення з вини позичальника, відповідна рада не має 
права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років (стаття 74). 

- Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями до 
місцевих бюджетів (стаття 74). 

До 1998 р. місцеві органи випускали облігації внутрішніх позик, але після 
фінансової кризи дане джерело фінансування стало недоступним. В даний момент 
місцеві органи в змозі залучати лише короткострокові кредити банків з метою 
покриття касових розривів при виконанні бюджету. Більшість місцевих бюджетів є 
збалансованими, що зумовлено відсутністю позичкового фінансування та строгим 
регулюванням центрального уряду. 



                                   Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 82

Дані щодо боргів місцевих органів влади � недоступні для громадськості. 

Українське законодавство не створює перешкод для розвитку облігаційних позик 
місцевих органів. Однак даний ринок є слабким, внаслідок дії таких факторів: 

- Невисокий рівень платоспроможності місцевих органів в очах потенційних 
інвесторів; 

- Недорозвинута фінансова інфраструктура ринку; 

- Малі обсяги позичкового капіталу в Україні. 

Згідно з правилами обліку бюджетних операцій, міжнародна допомога 
відображається у розділі �офіційні трансферти� � останньому розділі класифікації 
доходів бюджету. Однак, у дійсності міжнародна допомога місцевим бюджетам в 
Україні не надається. Європейський банк та Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку фінансують кілька проектів модернізації місцевої інфраструктури на 
комерційних умовах. Ці позики розглядаються як джерело фінансування дефіциту 
місцевих бюджетів у частині спеціального фонду; водночас вони відображаються 
як кредитування місцевими органами підприємств � реципієнтів іноземних 
кредитів. 

5.3. Фінансові гарантії місцевим органам влади 

У Бюджетному кодексі України зафіксовано доходні джерела призначені для 
фінансування як власних, так і делегованих повноважень місцевих органів. 
Держава гарантує наявність відповідних джерел доходів для місцевих бюджетів. 
Проте фактично існує розрив між формальними зобов�язаннями місцевих органів і 
їх фактичними доходами. Конституція України не містить положень щодо 
врегулювання зазначеної проблеми � стаття 142 лише проголошує, що держава 
приймає участь у формуванні доходів місцевих бюджетів і здійснює фінансову 
підтримку місцевого самоврядування. 

В дійсності як власні, так і делеговані повноваження місцевих органів не мають 
достатніх джерел фінансування. Доходи, закріплені Бюджетним кодексом за 
місцевими бюджетами для фінансування власних повноважень, складають близько 
1% ВВП. Доходи, призначені для фінансування делегованих повноважень, 
складають 6-7% ВВП. Оцінки необхідних витрат на виконання власних і 
делегованих повноважень місцевих органів не проводилися; плани бюджетних 
витрат завжди спиралися на прогноз �наявних ресурсів бюджету�, а не на реальну 
вартість надання державних послуг.  

Підтвердженням зазначеної тези можуть слугувати такі факти: 

- Представники місцевих органів влади завжди скаржаться на відсутність коштів, 
необхідних для фінансування їх власних і делегованих повноважень;35 

- До введення нової системи розподілу доходних джерел між рівнями державної 
влади (що звузила фінансові можливості місцевого самоврядування) доходи 
місцевих бюджетів складали 10,3-12,9% ВВП; при цьому місцеві органи 
накопичували значні обсяги кредиторської заборгованості; 

                                                 
35 Див.: І. Нагребецька. Баланс повноважень � баланс ресурсів // Урядовий кур�єр, 15 
жовтня 2002 р., №190. 
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- Протягом кількох років видатки місцевих бюджетів на оплату комунальних 
послуг і споживання електроенергії планувалися в обсягах, що складали 30-40% 
від реальних потреб; 

- Час від часу центральний уряд зобов�язує місцеві органи влади фінансувати 
додаткові видатки без передачі в їх розпорядження адекватних фінансових 
ресурсів. Наприклад, у 2002 р. гостро стояла проблема відсутності коштів у 
місцевих бюджетах для фінансування пільгового споживання житлово-
комунальних послуг певними категоріями населення (пільги були надані 
центральним урядом). 

Таким чином, центром не було надано в розпорядження місцевих органів 
фінансових ресурсів, достатніх для виконання делегованих повноважень. З іншого 
боку, центральний уряд не контролює виконання делегованих повноважень 
місцевими органами; не передбачено ніяких регулярних процедур і механізмів 
контролю за виконанням місцевими органами завдань, покладених на них 
законодавством України. Дотації, надані центральним урядом на фінансування 
певних видаткових статей місцевих бюджетів (в рамках дотацій вирівнювання), 
можуть бути використані місцевими органами на інші цілі. 

Застосування формульного підходу для розрахунку дотацій вирівнювання 
місцевим бюджетам, як передбачено Бюджетним кодексом України, є 
виправданим. Проте доповнення формули різноманітними коефіцієнтами, 
уніфіковані методики обрахунку яких відсутні, дискредитує такий підхід. 

Механізми розподілу трансфертів Державного бюджету між територіями визначені 
Бюджетним кодексом України та відповідними Постановами Кабінету Міністрів 
(№1382 від 2002 року). Загальна ідея обрахунку трансфертів є чіткою і 
зрозумілою � обсяг дотації вирівнювання певному місцевому бюджету (Т) дорівнює 
різниці між оцінюваним обсягом видатків на виконання делегованих повноважень 
(Е) і оцінюваним обсягом доходів, закріпленим за місцевим бюджетом для 
виконання делегованих повноважень (R), помноженій на коефіцієнт 
вирівнювання. Однак, у ході практичного застосування даної формули виникає 
ряд проблем: 

- Коефіцієнт відносної податкоспроможності, що є ключовим показником для 
визначення R, розраховується на основі фактичних надходжень до місцевого 
бюджету за останні 3 роки; таким чином коефіцієнт відображає різні зусилля із 
збору податків і позбавляє місцеві органи стимулів до нарощування доходної бази. 

- Змінна Е, що ніби то ґрунтується на застосуванні нормативів бюджетної 
забезпеченості, насправді є результатом довільного розподілу загального 
бюджетного фонду між певними напрямами видатків; таким чином процес 
планування бюджету не спирається на розрахунок дійсних витрат на надання 
певних послуг.  

- З 2003 року Кабінетом Міністрів для оцінювання доходів введено спеціальні 
�коефіцієнти депресивності�; ці коефіцієнти мають 4 значення, що довільним 
чином застосовуються по відношенню до різних регіонів; таким чином обсяг 
трансфертів, що надходять у розпорядження певних органів влади, став значною 
мірою залежати від їх здатності обґрунтувати �депресивність� регіону. 

- Формули, розроблені Кабінетом Міністрів для оцінки видатків місцевих бюджетів, 
містять численні �коригуючі коефіцієнти�. Проте методи розрахунку цих 
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коефіцієнтів і критерії їх застосування по відношенню до різних регіонів невідомі; 
таким чином знову порушується принцип рівного ставлення, оскільки успіх регіону 
значною мірою залежить від лобіювання потрібних коефіцієнтів. 

Протягом року суми планованих трансфертів до місцевих бюджетів можуть 
підлягати змінам (які є нечастими). У 2002 році плани центрального уряду щодо 
надання трансфертів змінювалися лише 1 раз. Відповідно до Закону від 
26.12.2002 трансферти з Державного бюджету на фінансування пільгового 
споживання газу, електроенергії, послуг опалення і водопостачання певними 
категоріями населення мали бути збільшені на суму різниці між цінами відповідних 
послуг і витратами на їх надання. Суми збільшення дотацій не обумовлені, а 
джерелом їх фінансування визначено зменшення на відповідну суму податкової 
заборгованості НАК �Нафтогаз України�. 

Основними причинами перегляду трансфертів є періодичні зміни розміру 
мінімальної заробітної плати (що не враховуються у законі про бюджет), та 
незмінні ціни на послуги державних підприємств в умовах зростання їх витрат. 
Часті зміни трансфертної політики підривають можливості бюджетного планування 
на рівні місцевих органів та усувають стимули для належного виконання 
делегованих повноважень. 

5.4. Обсяги і форми нагляду центральної влади над 
діяльністю місцевих органів 

Органи, що здійснюють нагляд і контроль за фінансовою діяльністю місцевих 
органів, представлені:  

- Місцевими державними адміністраціями вищого рівня; 

- Міністерством фінансів України; 

- Територіальними підрозділами Державного казначейства; 

- Органами державної Контрольно-ревізійної служби України; 

- Рахунковою палатою України. 

Повноваження наглядових органів не порушують принцип місцевого 
самоврядування в Україні. Навпаки, місцеві органи мають значний рівень свободи 
у своїй фінансовій діяльності. Хоча суттєву частину їх бюджетів являють собою 
делеговані повноваження, жоден з органів державного фінансового контролю 
явним чином не відповідає за контролювання місцевих бюджетів. 

Місцеві державні адміністрації підпорядковуються центральним органам 
виконавчої влади. Таким чином фінансова діяльність місцевих адміністрацій 
контролюється адміністраціями вищого рівня і міністерствами. Однак, 
повноваження місцевих адміністрацій поширюються лише на районні та обласні 
бюджети, що призначені для фінансування спільних програм міст, сіл і селищ. 
Органи місцевого самоврядування є незалежними і можуть вільно розпоряджатися 
коштами місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів уповноважене контролювати виконання бюджетного 
законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу як на центральному, так і на 
місцевому рівнях. Однак, повноваження Міністерства фінансів по відношенню до 
місцевих органів чітко не визначені і директиви Міністерства фінансів не є 
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обов�язковими для виконання органами місцевого самоврядування (за 
виключенням тих, що стосуються цільових дотацій з Державного бюджету). 

Рахункова палата контролює фінансову діяльність місцевих державних 
адміністрацій і виконання делегованих повноважень місцевими органами. Однак, 
головним завданням Рахункової палати є контроль за видатками Державного 
бюджету і обмежена кількість персоналу (біля 200 працівників) не дозволяє в 
повному обсязі виконувати функції щодо контролю за місцевими бюджетами. 

Фактично лише Контрольно-ревізійне управління є єдиною установою, що в 
деяких випадках і деякою мірою контролює фінансову діяльність місцевих органів. 
Однак, ревізії і перевірки, що проводяться КРУ, є нерегулярними і концентруються 
на рівні бюджетних установ. КРУ зобов�язане контролювати кожну бюджетну 
установу щонайменше раз на 4 роки, але не встановлено ніяких зобов�язань щодо 
контролю за місцевими бюджетами. 

Починаючи з 2002 року, функції Казначейства щодо виконання Державного 
бюджету поширюються і на місцеві бюджети. Але контроль Казначейства має свою 
специфіку � кожний платіж бюджетної установи повинен бути схвалений 
Казначейством, що контролює відповідність витрат бюджетним планам. 

Делеговані повноваження місцевих органів деякою мірою контролюються лише на 
стадії складання бюджету. Кабінет Міністрів уповноважений контролювати 
виконання делегованих повноважень на рівні обласних бюджетів і бюджетів міст 
Києва та Севастополя. У випадку виявлення порушень Кабінет Міністрів має право 
відмінити рішення відповідного органу і розпочати судову справу проти нього. 

Протягом місяця після затвердження районних і міських бюджетів обласна 
державна адміністрація має контролювати їх відповідність вимогам щодо 
виконання делегованих повноважень. Якщо у ході перевірки були виявлені 
порушення, обласна державна адміністрація має право відмінити рішення 
відповідного органу і розпочати судову справу проти районної адміністрації або 
міської ради. 

Аналогічно, протягом місяця після затвердження міських і сільських бюджетів 
районна державна адміністрація має контролювати їх відповідність вимогам щодо 
виконання делегованих повноважень. Якщо у ході перевірки були виявлені 
порушення, районна державна адміністрація має право відмінити рішення 
відповідного органу і розпочати судову справу проти нього. 

При виявленні порушень бюджетного законодавства Міністерство фінансів 
України, органи Державного казначейства і Контрольно-ревізійної служби, місцеві 
виконавчі органи мають повноваження щодо вжиття таких заходів: 

- Припинення операцій з бюджетними коштами (закриття бюджетного 
фінансування); 

- Накладання санкцій на осіб, що несуть відповідальність за порушення. 

Нецільове використання бюджетних коштів має своїм наслідком зменшення 
бюджетного фінансування на суму коштів, використаних не за цільовим 
призначенням, і порушення кримінальної або адміністративної справи проти 
винних осіб. 

Порушення бюджетного законодавства оформляється Актом ревізії або протоколом 
про бюджетне правопорушення. Міністр фінансів, Начальник Головного 
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управління Державного казначейства, Голова Державної Контрольно-ревізійної 
служби України, начальники місцевих фінансових управлінь уповноважені 
приймати рішення щодо покарання винних і ліквідації наслідків порушення. 

Якщо місцевий бюджет не було затверджено вчасно, то наглядові органи не мають 
повноважень щодо вжиття певних заходів. Стаття 79 Бюджетного кодексу 
обумовлює, що у випадку незатвердження місцевого бюджету, місцеві державні 
адміністрації і виконавчі органи місцевих рад мають право витрачати кошти лише 
на цілі, визначені законом про бюджет минулого року. Забороняється здійснювати 
капітальні видатки до затвердження бюджету поточного року. Місячні поточні 
видатки не можуть перевищувати 1/12 суми, затвердженої відповідному 
розпоряднику на минулий рік. 

5.5. Відкритість фінансів місцевих органів 

Закон України �Про інформацію� (стаття 6) проголошує, що вільний доступ 
громадян до інформації є основним принципом державної інформаційної політики. 
Відповідно до статті 9, всі громадяни України мають право одержувати, 
використовувати, розповсюджувати і зберігати дані, що необхідні для реалізації їх 
прав і виконання обов�язків. 

Законодавство зобов�язує центральний уряд і місцеві органи: 

- Розповсюджувати інформацію про свою діяльність; 

- Періодично публікувати статистичні дані; 

- Забезпечувати доступ громадськості до неопублікованих статистичних даних 
(якщо розповсюдження даної інформації не заборонено законодавством); 

- Підтримувати спеціальні бази даних, до яких мають доступ громадяни; 

- Вести офіційні веб-сторінки, які повинні містити інформацію про діяльність 
відповідного органу, реалізацію державних програм, нормативних і законодавчих 
актів. 

Указом Президента України від 02.08.2002 проголошено, що відкритість соціально-
економічної політики має бути пріоритетом у діяльності центрального уряду і 
місцевих органів влади. 

Територіальна громада має право проводити громадські слухання � зустрічатися з 
депутатами місцевих рад і членами виконавчого комітету, ставити питання і 
робити пропозиції. Громадські слухання мають організовуватися місцевою владою, 
щонайменше, раз на півроку. Органи місцевого самоврядування є підзвітними 
територіальній громаді. Ці органи зобов�язані періодично інформувати жителів про 
реалізацію програм соціально-економічного розвитку, виконання місцевих 
бюджетів тощо (стаття 75 Закону �Про місцеве самоврядування в Україні�). 

Письмові запити громадян про надання неопублікованих даних мають бути 
розглянуті місцевим органом протягом 1 місяця (у виключних випадках � 45 днів). 

Згідно з нормами законодавства про інформацію, місцеві органи мають право 
відмовити у наданні лише тієї інформації, яка законодавчо визнана інформацією з 
обмеженим доступом. У цьому випадку місцевий орган має надіслати спеціальне 
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повідомлення і вказати норму законодавства, що обмежує вільний доступ до 
запитуваної інформації. 

Первинні дані про діяльність підприємств і адміністративних установ, що 
збираються органами державної статистики, вважаються конфіденційними і не 
підлягають розголошенню. Ці дані можуть використовуватися лише у зведеній, 
деперсоніфікованій формі. 

Відповідно до Закону �Про інформацію� доступ громадськості до інформації може 
бути обмежений у таких випадках: 

- Інформація визнана державною таємницею; 

- Інформація є конфіденційною; 

- Інформація пов�язана із розслідуваннями, що проводяться органами внутрішніх 
справ, прокуратури тощо; 

- Інформація стосується приватного життя громадян; 

- Адміністративні документи використовуються для внутрішнього обороту і 
призначені для підготовки рішень, що мають офіційну форму; 

- Інформація фінансових установ підготована для контрольно-ревізійних органів. 

Державний комітет статистики України зобов�язаний розповсюджувати статистичну 
інформацію і публікувати статистичні бюлетені, прес-релізи тощо. Доступ 
громадськості до інформації, що збиралася у відповідності із планом державних 
статистичних спостережень, є безплатним. Додаткові дані, не охоплені державним 
планом, можуть бути отримані на контрактній основі. Статистичні і адміністративні 
органи можуть вимагати плату за підготовку копій запитуваних документів. Однак, 
робота, пов�язана з пошуком документів, і самі дані не підлягають оплаті. 

В дійсності місцеві органи часто порушують норми законодавства України і 
обмежують доступ громадськості до інформації, що має бути відкритою. В таких 
випадках посадові особи місцевих органів часто використовують вислови: �дана 
інформація тимчасово не є доступною�, �ці дані ще не були зібрані�, �ці дані не 
можуть бути розповсюджені через технічні складнощі�. 

Іноді доповіді місцевих органів з окремих питань публікуються у місцевій пресі, 
але здійснюється це нерегулярно. Законодавство зобов�язує місцеві органи 
підтримувати власні веб-сторінки. Однак, вимоги щодо повноти інформації, яка 
представляється на веб-сторінках, відсутні, кількість і якість інформації на веб-
сторінках не контролюється. Три місцевих органи вищого рівня (Житомирська і 
Рівненська обласні адміністрації, Севастопольська міська адміністрація) взагалі не 
мають власних веб-сторінок. Більшість місцевих органів представляють на веб-
сторінках досить обмежений перелік інформації � деякі статистичні показники, 
доповіді про регіональний економічний розвиток, останні нормативні акти, 
прийняті обласною радою чи обласною адміністрацією. Виключеннями із даного 
правила є Кримська, Івано-Франківська, Волинська і Харківська адміністрації � 
якість їх веб-сторінок є доволі високою. 

Діючі веб-сторінки місцевих органів належать виключно обласним державним 
адміністраціям (не враховуючи Київську міську і Кримську республіканську). Лише 
декілька з них містять інформацію про діяльність міських або обласних рад. 
Місцеві органи районного рівня не мають електронних засобів спілкування з 
громадськістю. Зазначена ситуація пояснюється тим, що центральний уряд 
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зобов�язує обласні державні адміністрації доводити до громадськості державну 
політику і деякі статистичні дані через Інтернет. А органи місцевого 
самоврядування, що є незалежними, не отримують подібних директив і тому не 
надають ніякої інформації своїм виборцям. 

Проект бюджету. Жителі певної території не можуть приймати участь у дебатах, 
які стосуються місцевого бюджету. Хоча законодавство і надає право громадянам 
проводити зустрічі з депутатами місцевих рад та працівниками виконавчих 
комітетів і надавати їм свої пропозиції, такі пропозиції рідко враховуються у 
проектах місцевих бюджетів. З 27 місцевих органів найвищого рівня, лише веб-
сторінка АР Крим вміщувала інформацію про параметри проекту бюджету на 2003 
рік. Однак, виклад зазначеної інформації займав одну сторінку, на якій було 
представлено кілька цифр і пояснення до проекту бюджету. 

Фінансові показники. Фінансові дані є неповними і оприлюднюються лише деякими 
місцевими органами. Навіть ті, що оприлюднюють фінансові дані, обмежують їх 
показниками виконання бюджету, прибутків підприємств даного регіону та їх 
кредиторської/дебіторської заборгованості.  

Виконання бюджету. З 27 місцевих органів найвищого рівня лише 8 надавали 
інформацію про виконання бюджету на своїх веб-сторінках. Якість представлених 
даних не є високою. В деяких випадках зміст бюджетних звітів обмежувався лише 
доходною частиною або загальною сумою доходів і видатків місцевого бюджету. В 
деяких випадках звіти подавалися у формі коментарів з кількома цифрами. 

Щодо агрегованих даних про виконання місцевих бюджетів в Україні, то відповідні 
звіти готуються Державним казначейством і оприлюднюються на веб-сторінках 
центральних органів влади. Такі звіти готуються щомісячно. Квартальні звіти 
Казначейства, що вміщують значний обсяг інформації про місцеві бюджети та 
активи місцевих органів, є недоступними для громадськості.  

Реалізація рішень місцевих органів. Законодавство вимагає від місцевих органів 
оприлюднювати нормативні акти, офіційні рішення і звіти про їх діяльність. Місцеві 
органи задовольняють дану вимогу через публікацію відповідної інформації на 
офіційних веб-сторінках та в місцевій пресі.  

Власність місцевих органів. Єдина інформація про власність місцевих органів, що є 
доступною для громадськості � це перелік комунальних підприємств. Але навіть ця 
мізерна інформація представлена не на всіх веб-сторінках. Лише 7 місцевих 
органів надають інформацію про комунальні підприємства. Що стосується окремих 
даних про роботу комунальних підприємств даної території, то вони є 
недоступними, оскільки дані про роботу підприємств всіх форм власності 
збираються регіональними підрозділами Державного комітету статистики України і 
представляються лише в агрегованому вигляді. Громадяни не мають доступу до 
початкових даних і можуть ознайомитися лише з агрегованими показниками для 
України в цілому та в розрізі областей. 

Дані щодо напрямів діяльності місцевих підприємств, вартості їх основних засобів і 
оборотних активів, показників прибутковості і ефективності не оприлюднюються 
взагалі. Лише один з офіційних веб-сторінок місцевих органів (АР Крим) вміщує 
інформацію про загальну вартість основних засобів місцевих підприємств. 
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Делеговані повноваження, що виконуються приватними підприємствами. Місцеві 
органи не надають ніякої інформацію про виконання делегованих повноважень 
приватними підприємствами. 

Зобов�язання і умовні зобов�язання. Місцеві органи не інформують ні уряд, ні 
громадян про їх умовні зобов�язання. Діюча система бухгалтерського обліку не 
дозволяє відображати умовні вимоги і зобов�язання. Місцеві органи звітують про 
свої фінансові зобов�язання (включаючи кредиторську заборгованість) 
Міністерству фінансів і Державному казначейству. Дані щодо кредиторської 
заборгованості установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, 
зводяться Державним казначейством і включаються у спеціальні звіти. Ці звіти 
готуються щоквартально і можуть бути отримані лише через подання письмового 
запиту. Дані щодо місцевих запозичень і місцевого боргу є недоступними. 

По відношенню до місцевих органів, законодавство України не регулює процедури 
і терміни прийняття бюджетних резолюцій (декларацій про основні напрями 
бюджетної політики на наступний рік). Терміни підготовки і прийняття місцевих 
бюджетів обумовлені Бюджетним кодексом.  

Описова частина проекту бюджету містить: 

1. Пояснювальну записку, що складається з  

- Інформації про соціально-економічний розвиток території і прогноз її розвитку на 
наступний рік; 

- Прогнозу доходів бюджету, що має враховувати втрати від надання податкових 
пільг; 

- Пояснення щодо пропонованих сум видатків бюджету і їх поділ за 
функціональною та програмною класифікацією; 

- Опису пропонованої системи міжбюджетних відносин; 

- Інформації про погашення боргу і нові запозичення. 

2. Прогноз доходів, видатків бюджету і фінансування дефіциту на наступні 3 
роки.  

3. План видатків бюджету на наступні періоди по фінансуванню довгострокових 
проектів. 

4. Список інвестиційних проектів на наступні 4 роки. 

5. Інформацію про виконання бюджету поточного року. 

6. Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів. 

Зазначена інформація � недоступна для громадськості.  

Інформація про рівень заробітної плати в місцевих органах та адміністративні 
витрати не є повністю відкритою. Кабінет Міністрів регулює ставки заробітної 
плати для різних категорій зайнятих в органах місцевої влади і визначає ліміти 
зайнятості в органах місцевої влади. Громадяни України можуть вільно 
ознайомитися із зазначеною інформацією. Проте дані щодо фактичної зайнятості в 
органах місцевої влади та бюджетних витрат на їх утримання є закритими. 
Загальні витрати на функціонування місцевих органів відображаються у звітах 
Державного казначейства і оприлюднюються центральними органами. Однак 
отримати вказану інформацію по відношенню до окремого органу � неможливо. 



                                   Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 90

Кожного року при підготовці проекту Державного бюджету, Міністерство фінансів 
оцінює адміністративні витрати місцевих органів до районного рівня і враховує ці 
суми при обчисленні дотацій вирівнювання місцевим бюджетам. Однак, оцінки 
Міністерства фінансів не є обов�язковими для виконання місцевими органами і 
вони самостійно визначають обсяги видатків бюджету на своє утримання. 

Звіти про виконання місцевих бюджетів складаються територіальними 
підрозділами Державного казначейства. Звіти про виконання бюджету мають 
форму місячних, квартальних і річних звітів. Щомісячні звіти вміщують показники 
доходів, видатків бюджету та фінансування дефіциту. Квартальні і річні звіти є 
більш деталізованими і вміщують інформацію про: 

- Виконання місцевого бюджету; 

- Потоки бюджетних коштів; 

- Виконання зведеного бюджету (для області і району); 

- Накопичення кредиторської заборгованості; 

- Місцевий борг і місцеві запозичення. 

Як правило, звіти про виконання місцевих бюджетів не є відкритими для громадян. 
Проте, деякі місцеві органи публікують відповідні дані у місцевій пресі. 

Питання активів місцевих органів має розглядатися окремо для бюджетних 
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, і окремо для підприємств, 
власниками яких виступають місцеві органи. 

Кожна бюджетна установа подає звіти про вартість фінансових і нефінансових 
активів до органів Державного казначейства. Казначейство зводить отримані дані 
у щорічні звіти про виконання бюджету. Вказана процедура застосовується на 
рівні, як Державного, так і місцевих бюджетів. 

Деталізовані звіти про виконання місцевих бюджетів з включенням даних про 
вартість активів бюджетних установ � недоступні для громадськості. В деяких 
випадках ці звіти можуть бути отримані дослідницькими установами та іншими 
неприбутковими організаціями через подання письмового запиту.  

Звіти про виконання місцевих бюджетів, які готуються Казначейством, містять 
лише зведені дані (разом для України) без поділу на окремі адміністративно-
територіальні одиниці.  

Комунальні підприємства не надають звітів Державному казначейству, проте вони, 
як і всі підприємства, підлягають статистичним спостереженням. Міністерство 
статистики агрегує зібрані дані і готує спеціальний бюлетень. Цей бюлетень 
вміщує інформацію про вартість основних і оборотних засобів комунальних 
підприємств у розрізі областей України. Проблема з наявністю вільного доступу до 
цієї інформації є такою ж, як і у випадку, описаному вище. 

Місцеві органи не оприлюднюють інформацію про вартість їх фінансових і 
нефінансових активів. Лише Кримський уряд представив дані про вартість 
основних засобів комунальних підприємств на своїй веб-сторінці. 

Методи оцінки вартості майна і амортизації основних фондів не визначені 
належним чином в українському законодавстві � бюджетні установи мають у цьому 
відношенні значний рівень свободи. Первинна вартість основних засобів (що є 
основою для амортизаційних нарахувань) визначена як вартість їх купівлі і 
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встановлення. Кожного року первина вартість основних засобів може змінюватися 
відповідно до індексу інфляції. Проте бюджетні установи не зобов�язані проводити 
таку переоцінку. Крім того, вони мають право істотно змінити первинну вартість 
деяких основних засобів у випадку значного зростання цін на подібні активи. При 
цьому уніфіковані процедури і методи переоцінки не розроблені. Процес 
амортизації основних фондів бюджетних установ також є слабо регульованим. 
Наказом Головного управління Державного казначейства встановлено лише 
граничні значення амортизаційних відрахувань для трьох груп основних засобів: 
1-5%, 2-25%, 3-15% первинної вартості. Конкретні норми амортизаційних 
відрахувань визначаються бюджетною установою самостійно в межах граничних 
значень. 

Додаток I: Розподіл зобов�язань щодо видатків між рівнями 
державної влади 

1. Видаткові зобов�язання центрального уряду 

1) державне управління: а) законодавча влада; б) виконавча влада; в) Президент 
України;  

2) судова влада;  

3) міжнародну діяльність;  

4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному 
прогресу; 

5) національна оборона;  

6) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;  

7) освіта:  

а) загальна середню освіта: спеціалізовані школи (в тому числі школи-інтернати), 
засновані на державній формі власності; загальноосвітні школи соціальної 
реабілітації;  

б) професійно-технічна освіта (навчальні та інші заклади освіти, засновані на 
державній формі власності);  

в) вищі навчальні заклади, засновані на державній формі власності;  

г) післядипломна освіта  

ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми, згідно 
з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;  

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України;  

8) охорона здоров'я:  

а) первинна медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога 
(багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні 
загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України);  
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б) спеціалізована, високоспеціалізована амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна 
допомога (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, 
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані 
медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні 
поліклініки, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);  

в) санаторно-реабілітаційну допомога (загальнодержавні санаторії для хворих на 
туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, 
спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);  

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, 
дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);  

ґ) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України;  

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:  

а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, 
сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, 
пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);  

б) державні програми соціальної допомоги (грошову допомогу біженцям; 
компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із 
соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду України 
соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; 
заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб 
інших національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна разова 
грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для 
учасників бойових дій; кошти, що передаються до Фонду соціального страхування 
на випадок безробіття; часткове покриття витрат на виплату заборгованості з 
регресних позовів шахтарів);  

в) державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають 
статус всеукраїнських;  

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;  

ґ) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання 
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;  

д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих 
категорій громадян;  

10) культура і мистецтво:  

а) державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліотеки, музеї 
і виставки національного значення, заповідники національного значення, 
міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи);  

б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні 
філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі та інші заклади і 
заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);  

в) державна підтримка громадських організацій культури і мистецтва, що мають 
статус національних;  
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г) державні програми розвитку кінематографії;  

ґ) державну архівну справу;  

11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, 
книговидання, інформаційних агентств;  

12) фізична культура і спорт:  

а) державні програми підготовки резерву та складу національних команд та 
забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення;  

б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр "Інваспорт", 
участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні 
збори до них);  

в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;  

13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей 
економіки;  

14) програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;  

15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, 
телекомунікацій та інформатики;  

16) державні інвестиційні проекти;  

17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;  

18) створення та поповнення державних запасів і резервів;  

19) обслуговування державного боргу;  

20) проведення виборів та референдумів;  

21) інші програми, які мають виключно державне значення.  

2. Зобов�язання щодо фінансування видатків з бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення, які враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів 

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;  

2) освіта: дошкільна освіта; загальна середня освіта (школи-дитячі садки);  

3) первинна медико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога 
(дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та 
фельдшерські пункти);  

4) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки.  

3. Зобов�язання щодо фінансування видатків з районних бюджетів та 
бюджетів міст обласного значення, які враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів  

1) державне управління:  
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а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки 
Крим і міст обласного значення;  

б) органи місцевого самоврядування районного значення;  

2) освіта:  

а) дошкільна освіта (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та 
містах обласного значення);  

б) загальна середня освіта: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: 
школи-дитячі садки (для міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні 
(змінні) школи;  

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати 
для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки, дитячі 
будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога на дітей, які перебувають під 
опікою і піклуванням;  

г) інші державні освітні програми;  

3) охорона здоров'я:  

а) первинна медико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога 
(лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);  

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи 
по санітарній освіті);  

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:  

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх, 
територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;  

б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, 
допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з 
оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян;  

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих 
категорій громадян;  

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно 
дітей, молоді, жінок, сім'ї;  

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, 
бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного 
виховання дітей);  

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та 
навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, 
заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.  



                                   Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 95

4. Зобов�язання щодо фінансування видатків з обласних бюджетів та 
республіканського бюджету АР Крим, які враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів  

1) державне управління:  

а) представницька і виконавча влада АР Крим;  

б) обласні ради;  

2) освіта:  

а) загальна середня освіта для громадян, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-
інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки;  

б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у власності АР Крим і 
виконують державне замовлення; 

в) вища освіта (вищі заклади освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, що 
перебувають у власності АР Крим та спільній власності територіальних громад);  

г) післядипломна освіта (інститути післядипломної освіти вчителів та центри і 
заходи з підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постійно діючі курси 
(центри) підвищення кваліфікації працівників соціально-культурної сфери та 
агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності);  

ґ) інші державні освітні програми;  

3) охорона здоров'я:  

а) первинна медико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога 
(лікарні республіканського АР Крим та обласного значення);  

б) спеціалізована амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога 
(спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, 
диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, 
станції переливання крові);  

в) санаторно-курортна допомога (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії 
для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);  

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні 
експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази 
спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти, інші програми і 
заходи);  

4) соціальний захист та соціальне забезпечення: 

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога 
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна 
соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації 
реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування 
інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-інтернати для 
дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх;  
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б) республіканські АР Крим і обласні програми і заходи з реалізації державної 
політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;  

в) інші державні соціальні програми;  

5) культура і мистецтво: 

 а) державні культурно-освітні програми (республіканські АР Крим та обласні 
бібліотеки, музеї та виставки);  

б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи і 
ансамблі, театри, палаци і будинки культури республіканського АР Крим і 
обласного значення, інші заклади та заходи у галузі мистецтва);  

в) інші державні культурно-мистецькі програми;  

6) фізична культура і спорт:  

а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (навчально-
тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів 
республіканського АР Крим та обласного значення, заходи з фізичної культури і 
спорту республіканського АР Крим та обласного значення);  

б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський АР 
Крим та обласні центри з інвалідного спорту і дитячо-юнацькі спортивні школи 
інвалідів та спеціалізовані спортивні школи параолімпійського резерву; 
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту 
республіканського АР Крим та обласного значення).  

5. Видаткові зобов�язання місцевих органів, які не враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (власні повноваження) 

1) місцева пожежна охорона;  

2) позашкільна освіта;  

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:  

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;  

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;  

4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів;  

5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;  

6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого 
значення;  

7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;  

8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого 
значення;  

9) транспорт, дорожнє господарство:  

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого 
самоврядування;  
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б) експлуатація дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що 
проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);  

в) будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення;  

10) заходи з організації рятування на водах;  

11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;  

12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;  

13) управління комунальним майном;  

14) регулювання земельних відносин;  

15) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом.  
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міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій�, №380 
від 2003 року 

11. Постанова КМУ �Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів 
державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються 
за рахунок державного і місцевих бюджетів�, №332 від 2001 року 
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міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм 
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№659 від 2002 року 
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установ�, №228 від 2002 року 

16. Постанова КМУ �Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери�, №1298 від 2002 року 

17. Постанова КМУ �Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України�, №118 від 1996 року 

18. Розпорядження КМУ �Про граничну чисельність працівників апарату 
Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого 
адміністративного суду України�, №572-р від 2002 року 

19. Розпорядження КМУ �Про затвердження граничної чисельності працівників 
закордонних дипломатичних установ України�, №508-р від 2002 року 

20. Указ Президента �Про Міністерство освіти і науки України�, №773 від 2000 року 

21. Указ Президента України �Про систему центральних органів виконавчої влади�, 
№1572/99 від 1999 року 

1.3. Організаційні форми позабюджетних установ 

1. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності�, №1105-XIV від 1999 року 

2. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням�, №2240-ІІІ від 2001 року 

3. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття�, №1533-XIV від 2002 року 
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4. Закон України �Про охорону праці�, №2694-ХІІ від 1996 року 

5. Звіт Фонду загальнообов�язкового державного соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання �Про 
страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний 
захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів за 2002 рік� 

6. Звіт Фонду загальнообов�язкового державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності (Опублікований в газеті �Урядовий Кур�єр�) 

7. Постанова КМУ �Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2003 рік�, 
№249 від 2002 року 

8. Постанова КМУ �Про затвердження Положення про наглядову раду Фонду 
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання�, №752 від 2000 року 

9. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку подання фінансової звітності�, 
№719 від 2000 року 

10. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності �Про затвердження змін та доповнень до Статуту Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати Працездатності�, № 25 від 2001 
року 

11. Постанова Фонду соціального страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання �Про бюджет Фонду соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання на 2003 рік�, №15 від 2003 року 

12. Указ Президента �Про Положення про Пенсійний фонд України�, №121/2001 
від 2001 року 

1.4. Правила управління підприємствами 

1. Господарський кодекс України, №436-IV від 2003 року 

2. Декрет КМУ �Про управління майном, що є у загальнодержавній власності�, 
№8-92 від 1992 року 

3. Наказ Фонду державного майна України  �Щодо Концепції корпоративно-
дивідендної політики держави�, №1262 від 2000 року 

4. Рішення Президента №1-1/72 від 2003 року 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України �Про пропозиції щодо придбання 
українським ДП електрозв�язку «Укртелеком» акцій ЗАТ «Утел»�, №617-p від 
1999 року. 

1.5. Статус центрального банку та гарантії його незалежності  

1. Закон України �Про Національний банк України�, №679-XIV від 1999 року 

2. Консультативна робота S9 �Постанова НБУ про довгострокове рефінансування: 
добрий намір, сумнівний підхід�, Джуччі, Білан, Мовчан, Інститут економічних 
досліджень і політичних консультацій (ненадрукована) від 2002 року 
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1.6. Розмежування фінансової відповідальності між законодавчою 
та виконавчою гілками державної влади 

1. Закони України Про Державний бюджет за різні роки 

2. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

2.1. Правове регулювання системи обліку в центральних органах 
державної влади  

1. Закон України �Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні�, 
№996-XIV від 2000 року 

2. Наказ Державного казначейства України �Про затвердження Інструкції про 
порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та 
організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів�, 
№240 від 2002 року 

3. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку подання фінансової звітності�, 
№419-2000 від 2000 року 

4. Указ Президента України �Про Державне казначейство України�, №335/95 від 
1995 року 

2.2. Державна бюджетна звітність 

1. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності�, №1105-XIV від 1999 року 

2. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням�, №2240-ІІІ від 2001 року 

3. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття�, №1533-XIV від 2002 року 

4. Закони України Про Державний Бюджет за різні роки 

5. Наказ Міністерства Фінансів �Про бюджетну класифікацію та її запровадження�, 
№604 від 2001 

6. Наказ Міністерства Фінансів �Про класифікацію доходів і видатків Державного і 
місцевих бюджетів України�, №35 від 1992 року 

7. Постанова Верховної Ради �Про структуру бюджетної класифікації України�, 
№327/96 від 1996 року 

8. Указ Президента України �Про Положення про Пенсійний фонд України�, №121-
2001 від 2001 року 

2.3. Звітність позабюджетних фондів 

1. Закон України �Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні�, 
№419 від 2000 року 
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2. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності�, №1105-XIV від 1999 року 

3. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням�, №2240-ІІІ від 2001 року 

4. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття�, №1533-XIV від 2002 року 

5. Закон України �Про охорону праці�, №2694-ХІІ від 1996 року 

6. Звіт про науково-дослідну роботу Міністерства праці та соціальної політики 
України та Національного науково-дослідного інституту охорони праці 
�Розроблення проекту порядку складання Фондом соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України звіту 
про свою діяльність, стану охорони праці в народному господарстві, соціальний 
захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів, його 
надання спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та 
опублікування у пресі�, №7-СС від 2002 року 

7. Звіт Фонду загальнообов�язкового державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності (Опублікований в газеті �Урядовий Кур�єр�) 

8. Звіт Фонду загальнообов�язкового державного соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання �Про 
страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний 
захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів за 2002 рік� 

9. Наказ, Інструкція (z0113-03) Державного Казначейства �Про затвердження 
Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності 
установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих 
бюджетів�, №17 від 2003 року 

10. Постанова Верховної Ради України �Про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2001 рік", №31-IV від 2002 року 

11. Постанова КМУ �Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2003 рік�, 
№249 від 2002 року 

12. Постанова КМУ �Про затвердження Положення про наглядову раду Фонду 
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання�, №752 від 2000 року 

13. Постанова Правління Пенсійного фонду України �Про затвердження Інструкції 
по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України�, 
№11-4 від 1999 року 

14. Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України �Про затвердження 
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України�, №12 від 2001 року 
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15. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності �Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку 
та витрачання коштів Фонду�, №16 від 2001 року 

16. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності �Про затвердження змін та доповнень до Статуту Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності�, №25 від 2001 
року 

17. Постанова Фонду соціального страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання �Про бюджет Фонду соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання на 2003 рік�, №15 від 2003 року 

18. Указ Президента �Про Положення про Пенсійний фонд України�, №121/2001 
від 2001 року 

2.4. Звітність органів державного управління 

1. Закон України �Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні�, 
№996-XIV від 2000 

2. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності�, №1105-XIV від 1999 року 

3. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням�, №2240-ІІІ від 2001 року 

4. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування нга 
випадок безробіття�, №1533-XIV від 2002 року 

5. Наказ Державного казначейства України �Про затвердження Інструкції про 
порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та 
організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів�, 
№240 від 2002 року 

6. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку подання фінансової звітності�, 
№419-2000 від 2000 року 

7. Указ Президента України �Про Положення про Пенсійний фонд України�, №121-
2001 від 2001 року 

2.5 Підготовка Державного Бюджету 

1. Закони України Про Державний Бюджет за різні роки 

2. Постанова Верховної Ради �Про Основні напрями бюджетної політики на 2002 
рік (Бюджетна резолюція)�, №2543-III від 2001 року 

2.6. Доступ до державних фінансових документів 

1. Закон України �Про Державну статистику�, №2614-XII від 1992 року 
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2. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням�, №2240-ІІІ від 2001 року 

3. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування нга 
випадок безробіття�, №1533-XIV від 2002 року 

4. Закон України �Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності�, №1105-XIV від 1999 року 

5. Закон України �Про інформацію�, №2657-XII від 1992 року 

6. Указ Президента України �Про Положення про Пенсійний фонд України�, №121-
2001 від 2001 року 

3. ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ 

3.1. Принципи законодавства стосовно податкової системи та 3.2. 
Процедури прийняття рішень щодо оподаткування 

1. Декрет КМУ �Про акцизний збір�, №18-92 від 1992 року 

2. Декрет КМУ �Про державне мито�, №7-93 від 1993 року 

3. Декрет КМУ �Про місцеві податки і збори�, №56-93 від 1993 року 

4. Декрет КМУ �Про прибутковий податок з громадян�, №13-92 від 1992 року 

5. Закон України �Про Державний бюджет на 2003 рік�, №380-IV від 2002 року 

6. Закон України �Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове 
державне пенсійне страхування�, №2452-ІІІ від 2001 року 

7. Закон України �Про Єдиний митний тариф�, №2097-ХІІ від 1992 року 

8. Закон України �Про оподаткування прибутку підприємств�, №334/94 від 1994 
року 

9. Закон України �Про плату за землю�, №2535 від 1992 року 

10. Закон України �Про податок на додану вартість�, №198/97-ВР від 1997 року 

11. Закон України �Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування�, №2213-ІІІ від 2001 року 

12. Закон України �Про систему оподаткування�, №1251-ХІІ від 1991 року 

13. Закон України �Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари 
(продукцію)�, №313/96-Вр від 1996 року 

14. Закон України �Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності�, №2272-ІІІ від 2001 
року 

15. Указ Президента �Питання Державної митної служби України�, №1022/2000 від 
2000 року 
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16. Указ президента �Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки 
прогресивного оподаткування доходів громадян�, №519/94 від 1994 року 

17. Указ Президента �Про утворення Державної податкової адміністрації України та 
місцевих державних податкових адміністрацій�, №760/96 від 1996 року 

3.3. Правила стосовно державних закупівель 

1. Видання Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
�Вісник державних закупівель� 

2. Закон України �Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти�, 
№1490-III від 2000 року  

3. Лист Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про 
функціонування системи державних закупівель у I кварталі 2002 року�, №19-
23/1678-10 від 2002 року 

4. Наказ КМУ �Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних 
закупівель�, №1469 від 2000 року 

5. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про 
організацію роботи щодо контролю за додержанням чинного законодавства при 
здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», №238 від 
2002 року 

6. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівель 
окремих груп товарів за кошти державного бюджету�, №1312 від 2001 року 

3.4. Правила надання соціальних пільг та субсидій 

1. Закон України �Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових 
доходів населення", №491-IV від 2003 року 

2. Закон України �Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні�, №3721-XII від 1993 року 

3. Закон України Закон України �Про вищу освіту�, №2984-III від 2002 року 

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 
економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерства 
енергетики України, Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз", �Про 
затвердження Методики надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та пічного побутового (рідкого) палива", №379/2819, 
(№58/45/91/73/51/23/10-538) від 1998 року 

5. Постанова КМУ "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України 
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні�, №552 від 1994 року 

6. Постанова КМУ �Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту 
інвалідів�, №1434 від 2002 року 
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7. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів 
стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних 
ординаторів, аспірантів і докторантів�, №950 від 2001 року 

8. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку та умов безплатного проїзду 
депутатів місцевих Рад народних депутатів�, №702 від 1994 року 

9. Постанова КМУ �Про затвердження Тимчасового порядку перерахування в 2003 
році деяких субвенцій на проведення видатків з надання пільг, субсидій та 
компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету 
рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний 
газ�, №113 від 2003 року 

10. Постанова КМУ �Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива у разі надання житлової субсидії�, №1156 від 1998 року 

11. Постанова КМУ �Про порядок надання пільг, передбачених Законом України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту�, №94 від 1994 
року 

12. Постанова КМУ �Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих 
рад�, №1738 від 2002 року 

3.5. Правила надання державної допомоги  

1. Господарський кодекс України №436-IV від 2003 року 

2. Закон "Про захист від недобросовісної конкуренції", №236-96-BP від 1996 року 

3. Закон "Про захист економічної конкуренції", №2210-III від 2001 року 

4. Закон �Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні�, 
№2660-III від 2001 року 

5. Закон �Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-
2004 років�, №2238-III від 2001 року 

6. Закон України �Про підприємства в Україні�, №24 від 1991 року 

3.6. Принципи оплати праці в державному секторі  

1. Закон України �Про оплату праці� , №108/95 від 1995 року 

2. Наказ Міністерства оборони України �Про впорядкування умов оплати праці 
працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій 
Збройних Сил України�, №216 від 2001 року 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України �Про упорядкування умов оплати 
праці працівників окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і 
науки України�, №453 від 2002 року 

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України �Про впорядкування 
умов оплати праці працівників структурних підрозділів територіальних органів 
державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів 
Державного бюджету України�, №412 від 2001 року 
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5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони 
здоров'я України �Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці 
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 
населення�, №161/137 від 2001 року 

6. Постанова КМУ �Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
органів прокуратури, судів та інших органів�, №2288 від 1999 року 

7. Постанова КМУ �Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери�, №134 від 2001 
року 

8. Постанова КМУ �Про встановлення на 2003 рік граничної чисельності, фонду 
оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Севастопольської 
міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій�, №380 
від 2003 року 

9. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних 
трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до 
бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних 
податків і зборів на 2001 рік�, №1932 від 2000 року 

10. Постанова КМУ �Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери�, №1298 від 2002 року 

11. Постанова КМУ �Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-
дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної 
академії наук�, №74 від 2001 року 

12. Постанова КМУ, �Про затвердження граничної чисельності працівників апарату 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм 
територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх 
обслуговують�, №403 від 2000 року 

3.7. Прийняття інвестиційних рішень 

1. Закон �Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг�, 
№1286-XIV від 1999 року 

2. Закон �Про концесії�, №209-IV від 2002 року 

3. Постанова КМУ �Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та 
відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
державного бюджету�, №2145 від 1999 року 

3.8. Процедури що стосуються заключення річних рахунків 
державного бюджету 

1. Лист Державного Казначейства �Про операції по річному заключенню 
рахунків�, №07-04/1219-9396 від 200 року 

2. Наказ Державного Казначейства �Про затвердження "Інструкції про порядок 
складання органами Державного казначейства України річних звітів про 
виконання державного бюджету", №144 від 2000 року 
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3. Наказ Державного Казначейства �Про затвердження Порядку відкриття 
рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства�, №221 від 
2002 року 

4. Наказ Державного Казначейства �Про затвердження Порядку касового 
виконання державного бюджету за видатками�, №3 від 2001 року 

3.9. Принципи запозичень державного сектору 

1. Закон України �Про державний внутрішній борг України�, №2604-XII від 1992 
року 

2. Закон України �Про Національний банк України�, №679-XIV від 1999 року 

3. Закони України Про Державний Бюджет за різні роки 

4. Наказ Міністерства Фінансів �Про порядок ведення Міністерством фінансів 
України обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з ним�, №42 від 2001 
року 

3.10. Етичні норми поведінки державних службовців 

1. Закон України �Про боротьбу з корупцією�, №356/95 від 1995 року 

2. Закон України �Про державну службу�, №3723-XII від 1993 року 

3. Кримінальний Кодекс України, №2341-III від 2001 року 

4. Наказ Головного управління державної служби України �Про Довідник типових 
професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)�, №65 
від 1999 року 

5. Наказ Головного управління державної служби України �Про доповнення до 
Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців�, 
№94 від 001 року 

6. Наказ Головного управління державної служби України �Про затвердження 
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних 
посад державних службовців�, №30/84 від 2002 року 

7. Наказ Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України �Про 
проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції, які працюють в торговельно-
економічних місіях у складі дипломатичних представництв України за 
кордоном, покладених на них завдань і обов'язків�, № 39 від 2003 року 

8. Постанова КМУ �Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 
відповідних категорій посад�, №1441 від 2001 року 

9. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку погодження в Кабінеті Міністрів 
України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади�, №676 від 2003 року 

10. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку призначення на посади та 
звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних 
підрозділів місцевих державних адміністрацій�, №1374 від 1999 року 

11. Постанова КМУ �Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців�, №169 від 2002 року 
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12. Постанова КМУ �Про колегію Головного управління державної служби�, №1303 
від 2002 року 

13. Постанова КМУ �Про управління державною службою�, №209, 2 від 1994 року 

14. Постанова КМУ �Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та організацій�, №224 від 1996 
року 

15. Указ Президента України �Про підвищення ефективності діяльності 
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю�, №402/2003 від 2003 року 

16. Указ Президента України �Про Положення про Головне управління державної 
служби України�, №1272/99 від 1999 року 

17. Укази Президента щодо боротьби з корупцією  

4. АУДИТ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ  

4.1. Зовнішній аудит  

1. Закон України �Про рахункову палату�, №18/98 від 1998 року 

2. Закони України Про призначення членів Колегії Рахункової палати 

3. Звіти Рахункової палати 

4. Інформаційні бюлетені та прес-релізи Рахункової палати (http://www.ac-
rada.gov.ua/main.asp)  

5. Постанова КМУ �Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
органів прокуратури, судів та інших органів�, №2288 від 1999 року 

6. Постанова Колегії РП �Про розгляд Інструкції про порядок проведення 
перевірок, ревізії Рахунковою палатою�, №25-1 від 1999 року 

4.2. Внутрішній аудит  

1. Постанова КМУ �Про здійснення міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю�, №685 від 
2002 року 

2. Закон України �Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні�, №2939-
XII від 1993 року 

3. Звіт Головного контрольно-ревізійного управління �Про діяльність Головного 
контрольно-ревізійного управління в 2002 році� 

4. Інструкції та Накази Головного контрольно-ревізійного управління  

5. Указ Президента �Про Положення про Головне контрольно-ревізійне 
управління України�, №65/2000 від 2000 року 
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4.4. Відповідальність за правопорушення пов�язані з державними 
фінансами 

1. Закон України �Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні�, №2939-
XII від 1993 року 

2. Кодекс �України про адміністративні правопорушення», №80732-X від, 1984 
року 
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ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Потрібна інформація: Найновіша інформація щодо обсягу зовнішнього 
державного боргу України у розрізі кредиторів, строків погашення та 
видів відсоткових ставок 

Наказ Міністерства фінансів �Про порядок ведення Міністерством фінансів України 
обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з ним� зобов�язує Міністерство 
фінансів оприлюднювати інформацію про державний борг. 

Отже, щоб дізнатися як виконується це на практиці, було зроблено телефонний 
дзвінок в Департамент державного боргу в Міністерстві фінансів і запитано про 
інформацію щодо державного боргу. В Департаменті надали телефон голови 
підрозділу з аналізу і планування державного боргу � пана Волошина. В 
телефонній розмові він зазначив, що така інформація в нього є, тому що його 
підрозділ готує регулярну записку про стан державного боргу України, яка 
поширюється серед департаментів Міністерства та інших установ, які займаються 
питаннями державного боргу (Державне казначейство, Міністерство економіки 
тощо). Він також повідомив, що цей матеріал не друкується, але може бути 
наданий представникам громадських організацій. Пан Волошин також дав 
телефонний номер контактної особи в його підрозділі, яка відповідає за підготовку 
та поширення цієї записки. Згодом після розмови з цією особою і посилання на 
згоду пана Волошина, всю необхідну інформацію було отримано. 

Потрібна інформація: Офіційна методологія оцінки тіньової економіки в 
Україні і оцінена її частка в офіційному ВВП 

Для того, щоб отримати зазначену інформацію, було зроблено телефонний дзвінок 
у відповідний департамент Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції. 

Хоча, Міністерство обчислює частку тіньової економіки, працівники департаменту 
повідомили, що методологію ще не затвердили офіційно, а, отже, вони не можуть 
оприлюднювати дані щодо цієї методології. 

Крім того, було відмовлено в наданні кількісної оцінки частки тіньової економіки в 
офіційному ВВП країни, хоча цю оцінку вже було до того оприлюднено в новинах. 
Але повідомили, що посилання на неї було зроблено в Посланні Президента 
України до Верховної Ради за 2003. Ця оцінка справді надана в Посланні на 
сторінці 33, і вона складає 42.3% ВВП. 

Однак за тиждень, в Інститут подзвонили з цього департаменту Міністерства та 
запросили на зустріч, на якій обговорювалися питання з методології оцінки 
тіньової економіки в Україні. 

Потрібна інформація: Більш детальна інформація щодо права накладати 
стягнення і штрафи під час проведення перевірок і ревізій Головним 
контрольно-ревізійним управлінням 

Для отримання цієї інформації, було зроблено телефонний дзвінок в Головне 
контрольно-ревізійне управління.  
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Відповіді на запитання було надано одразу по телефону. 

Потрібна інформація: Рівень оплати праці 

Для отримання відповідної інформації було зроблено телефонний дзвінок в 
Держкомстат. 

Внаслідок цього, було надано інформацію щодо рівня середньої заробітної плати в 
бюджетній сфері та в державному управлінні, але відмовлено в наданні інформації 
щодо заробітної плати державних службовців. 

Потрібна інформація: Фінансовий стан Укрзалізниці  

Громадська організація �Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій� звернулася з листом до голови Державного комітету статистики із 
запитом стосовно інформації про транспортний сектор. Після затвердження та 
пред�явлення цього листа особі, відповідальній за транспортний сектор, необхідна 
інформація стосовно залізниць була негайно надана. 

Потрібна інформація: Деталізовані данні по залізничній галузі 

Громадська організація �Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій� звернулася з листом до Державної адміністрації залізничного 
транспорту України із запитом деталізованої інформації стосовно пасажирських 
перевезень, структури тарифів на внутрішні пасажирські перевезення, міжнародні 
перевезення, інформації стосовно зношеності пасажирських вагонів в 1996-2000 
роках та інших параметрів. Лист було зареєстровано у адміністрації 02.07.01. 
Відповідь на 53 сторінках надійшла до ІЕД 5.11.01. Лист-відповідь було підписано 
першим заступником генерального директора паном Федюшиним. 

Потрібна інформація: Кількість установ, що фінансуються з державного 
бюджету та кількість установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

Законодавство не має положень, що вимагали б оприлюднення через засоби 
масової інформації стосовно кількості установ, що фінансуються з державного та 
місцевих бюджетів. Проте, була зроблена спроба отримати таку інформацію. 

Першим кроком було ознайомитися з інформацією, що є доступною в мережі 
Інтернет. В результаті пошуку виявилося, що статистичний щорічник, який містить 
інформацію стосовно мережі бюджетних установ, що фінансуються з зведеного 
бюджету, розміщений на веб-сторінці Міністерства фінансів. Проте, така 
інформація не є достатньою для того, щоб визначити, скільки установ 
фінансувалося з місцевих бюджетів та скільки установ отримувало фінансування з 
Державного бюджету. 

Наступним кроком було перевірити законодавчу базу на наявність документів, які 
могли б містити інформацію щодо кількості установ, що фінансуються з 
державного/місцевих бюджетів, або натяку � де шукати. Результатом пошуку був 
короткий перелік чинних та нечинних постанов КМУ, що визначали перелік 
установ, що належать до деяких окремих сфер діяльності та мали фінансуватися з 
Державного бюджету протягом різних років. Наприклад, Постанова КМУ �Про 
затвердження переліку закладів охорони здоров'я, що фінансуються у 2001 році 
за рахунок коштів державного бюджету�, №789 від 11.07.2001, нечинна 
Постанова КМУ �Про базове фінансування фундаментальних наукових досліджень 
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науково-дослідних установ за рахунок коштів державного бюджету у 1999 році�, 
№864 від 20.05.1999 тощо. Проте, такої інформації було недостатньо для 
складання повного переліку бюджетних установ, що фінансувалися з державного 
бюджету протягом якогось одного визначеного року. 

В результаті пошуку, також виявилося, що відповідно до Постанови КМУ №118 від 
22.01.199636, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій (ЄДРПОУ) має 
містити інформацію щодо всіх підприємств та організацій України. В законодавстві 
також обумовлено, що ЄДРПОУ має випускати бюлетні та збірники на базі даних 
ЄДРПОУ. Таким чином, було перевірено бюлетні та збірники ЄДРПОУ. Хоча, 
буклети містили інформацію щодо власності підприємства, виду їх організації, 
сфери їх діяльності, інформації щодо джерела фінансування не було. 
Представники Комітету сказали, що така інформація є відомчою та Міністерство 
фінансів повинно її мати. 

Таким чином, було зроблено дзвінок до секретаріату Міністерства фінансів, де 
запитали телефон департаменту, який може мати таку інформацію. В приймальні 
відповіли, що не дадуть ніякого номеру, та запропонували написати листа на 
Міністерство фінансів (без зазначення департаменту або адресату). Зважаючи на 
попередній досвід, такі листи як правило не допомагають в отриманні якої-небудь 
інформації. 

Ознайомившись зі структурою Міністерства фінансів, було вирішено, що 
департамент зведеного бюджету може володіти такою інформацією. Протягом 
тижня було зроблено серію регулярних дзвінків в Міністерство фінансів за 
телефонами наданими в секретаріаті, але там ніхто не відповідав. 

Насамкінець, було написано листа на ім�я керівника департаменту зведеного 
бюджету Міністерства фінансів 23 Квітні 2003 року. Протягом трьох місяців не було 
отримано ніякої відповіді. 

Потрібна інформація: Форми фінансової звітності позабюджетних фондів 

Відповідно до законодавства, позабюджетні фонди мають оприлюднювати 
інформацію щодо виконання їх бюджетів через засоби масової інформації. Була 
зроблена спроба отримати більш детальну інформацію, оскільки, інформація, яка є 
доступною із законодавчої бази та поширюється через засоби масової інформації є 
недостатньою. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань 

Спочатку, було зроблено дзвінок за телефоном наданим довідковою службою як 
телефон Фонду. Проте, виявилося, що цей номер не є робочим. 

Наступним кроком була спроба подзвонити іншим фондам соціального 
страхування та запитати номер телефону Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Проте виявилося, 
що ніхто з них не володіє новою контактною інформацією. Насамкінець, контактну 
інформацію було отримано з оголошення в будинку, в якому раніше був 
розташований Фонд. 

                                                 
36 Постанова КМУ �Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України�, №118 від 22.01.1996 
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Таким чином, було зроблено дзвінок до департаменту фінансової звітності та 
планування, запитано та отримано інформацію щодо форм та переліку фінансової 
звітності Фонду. Також була призначена зустріч на наступний день, щоб отримати 
більш детальну інформацію. Протягом зустрічі, представник департаменту надав 
друковані копії фінансового плану Фонду, звіти про виконання бюджету Фонду, 
буклет, що описує методологію складання фінансової та статистичної звітності 
Фондом, та пояснив принципи фінансового планування Фонду. 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

По-перше, було зроблено дзвінок до фінансового відділу Фонду. 

В фонді, відповіли, що запитана інформація не є відкритою та запропонували 
написати листа на ім�я Голови виконавчої дирекції Фонду. Було написано листа з 
проханням надати інформацію. Протягом 2 днів, було отримано офіційного листа, 
яким повідомлялося, що Фонд не має повноважень надавати вищезазначену 
інформацію. 

Потрібна інформація: Зайнятість в позабюджетних фондах 

Для того, щоб отримати інформацію щодо кількості службовців, що працюють в 
позабюджетних фондах, була спроба ознайомитися з документами законодавчої 
бази. В результаті було знайдено документи, що встановлюють граничну 
чисельність працівників Пенсійного фонду та Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття. Проте, пошук 
не дав результатів для чисельності працівників в інших двох Фондах, і було 
продовжено дзвінки до цих фондів. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань 

Було зроблено дзвінок до відділу кадрів Фонду. В результаті, було отримано 
пораду написати листа на ім�я заступника голови виконавчої дирекції. Було 
написано листа та через місяць отримано відповідь, яка не містила необхідної 
інформації. Більш того, відповідь не мала прямого відношення до запитання. 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Було зроблено дзвінок до відділу кадрів Фонду, де було сказано, що для того, щоб 
отримати таку інформацію, має бути написано листа Виконавчому директору 
Фонду. Таким чином, було написано листа. Протягом 2-х днів, було отримано 
офіційного листа, яким повідомлялося, що Фонд не має повноважень щодо 
надання такої інформації. 

Потрібна інформація: дані щодо виконання обласного бюджету і 
зведеного бюджету Київської області за 2002 рік 

Закон �Про місцеве самоврядування в Україні� зобов�язує місцеві органи 
інформувати громадян про виконання місцевого бюджету. Закон �Про звернення 
громадян� встановлює часовий ліміт на розгляд кожного звернення державною 
установою � 30 днів та 45 днів у виключних випадках. 

25 травня відповідне звернення було надіслано до Київської обласної державної 
адміністрації від імені незалежного дослідника. 
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Для перевірки різних можливостей запит щодо надання бюджетних даних було 
надіслано у 2-х формах � у формі листа (відправленого поштою) та у формі 
електронного запиту (веб-сайт Київської обласної адміністрації надає відвідувачам 
таку можливість). 

Протягом двох місяців відповіді на жоден із запитів не було одержано. Обласна 
адміністрація не відповіла на письмовий запит. Електронні засоби надавали 
повідомлення про те, що відповідна справа ще не розглядалася. 

 

 


