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Відкритість та прозорість суспільних 
фінансів в Україні: Спроба оцінки та 
рекомендації 

1 Вступ 

Відкритість та прозорість фіскальної системи становить основу та 
водночас важливий інструмент здійснення економічних реформ. 
Порівняння нинішнього стану відкритості та прозорості суспільних 
фінансів в Україні зі станом описаним в попередньому звіті, 
підготовленому Міжнародним валютним фондом у 1999 році,1 дозволяє 
констатувати значний прогрес, особливо в тому, що стосується 
існуючих правових рішень. Сьогодні Україна має Бюджетний кодекс, 
врегульовано проблему доступу до інформації та державних тендерів, 
зроблено перші спроби впорядкувати процедури управління 
державними активами, готується законопроект про державну допомогу. 
Однак Україна все ще не задовольняє кільком важливим стандартам, що 
визначають загальноприйняті засади організації та функціонування 
сектора суспільних фінансів, а рекомендації, надані кілька років тому 
такими інституціями, як Рада Європи, МВФ, ОЕСР та Світовий банк, все 
ще чекають на впровадження. Окрім цього, на практиці функціонування 
сектора суспільних фінансів суттєво відхиляється від існуючих правових 
норм. 

У секторі державних фінансів існує кілька сфер, які потребують 
особливої уваги політиків та серйозних реформ. До них належать такі: 

− розмежування компетенції різних державних органів, а також 
процедури управління суспільними фінансами та активами, які на 
разі залишаються непослідовними та нечіткими; 

− доступ до інформації про суспільні фінанси залишається досить 
обмеженим внаслідок вузького визначення обов’язків державних 
органів щодо надання фіскальної інформації широкій громадськості, 
а також відсутність точного визначення сфери недержавної 
інформації; 

− фінансування та діяльність місцевої державної влади, сильна 
залежність якої від державної адміністрації заважає ефективному 
виконанню державних завдань на місцевому рівні. 

Вирішення цих проблем має ключове значення не лише для відкритості 
та прозорості суспільних фінансів, але й для ефективності 
функціонування всієї економіки. 

У нашій книзі ми спробували оцінити правове регулювання та 
практичне функціонування українського суспільного сектора відносно 
міжнародних стандартів прозорості та відкритості суспільних фінансів та 

                                          
1 Для порівняння: Experimental Module on Fiscal Transparency for Ukraine, IMF 

1999, http://www.imf.org/ external/np/rosc/ukr/index.htm#I. 
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представили рекомендації щодо подальших реформ у цьому секторі. 
Наші рекомендації стосуються дев’яти тем, а саме, устрою органів 
державного управління; планування бюджету, його затвердження та 
виконання; фіскального обліку та звітності; фінансування місцевого 
самоврядування; доступу до фіскальної інформації; державної служби 
та антикорупційних процедур; управління державними активами; 
аудиту суспільних фінансів. 

Наші рекомендації супроводжуються посиланнями на досвід Польщі (як 
позитивний, так і негативний), який можна використати в процесі 
реформування фіскальної системи України. Польський досвід показує, 
що чим довше триває трансформація системи, тим меншою є готовність 
суспільства та політиків до сприйняття об’єктивно необхідних змін, 
навіть у випадку поліпшення економічної ситуації. Це аргумент на 
користь якомога швидшого здійснення необхідних реформ. 

Наш основний висновок зводиться до того, що найкращим способом 
створення прозорого та ефективного сектора суспільних фінансів – та 
водночас добре функціонуючої держави – є обмеження втручання 
держави у функціонування економіки та місцевих громад до 
необхідного мінімуму, а також забезпечення вільного функціонування 
всіх установ громадянського суспільства. 

Ця книга підготовлена Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій (ІЕД) на основі матеріалів ІЕД та Гданського 
інституту ринкової економіки (ГІРЕ) в рамках проекту, фінансованого 
Польсько-американсько-українською ініціативою про співпрацю 
(ПАУСІ), та містить результати досліджень, представлених в попередніх 
публікаціях в рамках проекту, а саме, в Звіті “Про прозорість та 
відкритість державних фінансів України” (Київ 2003),2 Звіті “Міжнародні 
стандарти відкритості та прозорості суспільних фінансів в законодавстві 
та практиці України: спроба оцінки” (Варшава, 2003),3 “Аналітичній 
записці: анкеті МВФ по фіскальній прозорості” (Київ, 2003)4 та 
неопублікованих рекомендаціях щодо покращення фіскальної 
прозорості, підготовлених ГІРЕ (Варшава, 2003).5 

Книга складається з чотирьох розділів. У 2-му розділі ми коротко 
описуємо критерії оцінки, які спираються на п’ять найважливіших 
документів з міжнародних стандартів фіскальної прозорості. У 3-му 
розділі представлено конституційні основи фіскальної системи України. 
Четвертий розділ присвячено оцінці фіскальної системи України та 
представленню рекомендацій щодо подальших удосконалень по дев’яти 

                                          
2 Автори: І. Акімова, О. Бетлій, Н. Лещенко, І. Полтавець, Д. Сологуб і Т. 

Вахненко (ІЕД). 

3 Автори: Марта Мацкєвіч, Ельжбєта Маліновска-Місьонг, Войцєх Місьонг, 
Адам Нєдзєльскі, Марцін Томаляк (ГІРЕ). 

4 Автори: І. Акімова, О. Бетлій, Н. Лещенко, І. Полтавець, Д. Сологуб і Т. 
Вахненко (ІЕД) та Марта Мацкєвіч, Ельжбєта Маліновска-Місьонг, Войцєх 
Місьонг, Адам Нєдзєльскі, Марцін Томаляк (ГІРЕ). 

5  Автори: Марта Мацкєвіч, Ельжбєта Маліновска-Місьонг, Войцєх Місьонг, 
Адам Нєдзєльскі, Марцін Томаляк (ГІРЕ). 
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вищезгаданих темах. Наприкінці книги в таблиці підсумовано всі наші 
рекомендації. 
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2 Критерії оцінки 

Критерій оцінки стану відкритості і прозорості суспільних фінансів в 
Україні, що використовується в даній книзі, полягає на співставленні 
діючих законодавчих актів і практики функціонування сектора 
суспільних фінансів з нормами і правилами, що містяться в таких 
п’ятьох документах: 

1) в опрацьованому експертами МВФ Кодексі позитивного досвіду з 
прозорості бюджетно-податкової системи (Code of Good Practices on 
Fiscal Transparency);6 

2) у Європейській хартії місцевого самоврядування7, ухваленої в 
Страсбурзі 15 жовтня 1985 року і ратифікованої (без зауважень та 
обмежень) Україною в 1997 році, що вступила в дію в Україні 1 січня 
1998 року; 

3) в опрацьованих в ОЕСР Найкращих прикладах досвіду з прозорості 
бюджету (Best Practices for Budget Transparency);8 

4) в Міжнародному кодексі етичних норм поведінки суспільних 
службовців,9 прийнятому загальними зборами ООН в 1996 році; 

5) у Стандартах аудиту, прийнятих в 1991 році Міжнародною 
організацією вищих контрольно-фінансових установ (INTOSAI).10 

2.1 Кодекс позитивного досвіду з прозорості 
бюджетно-податкової системи МВФ 

Кодекс позитивного досвіду з прозорості бюджетно-податкової системи 
МВФ (далі по тексту – Кодекс МВФ) - це збірка опрацьованих 
експертами МВФ рекомендацій, що стосуються організації сектора 
суспільних фінансів і бюджетних процедур. Рекомендації не мають 
зобов’язуючої сили, але МВФ рекомендує країнам, що є його членами, їх 
якомога найповніше впровадження. Також МВФ проводить регулярну 
оцінку відповідності законодавства та досвіду окремих країн, що є його 
членами, з положеннями Кодексу. 

Кодекс зосереджує увагу на питаннях чіткого визначення сектора 
суспільних фінансів та процедур, які в ньому існують. Окремі 
рекомендації стосуються забезпечення вільного доступу до інформації 
про суспільні фінанси, прозорості бюджетних процедур і обов’язкового 
незалежного аудиту. 

                                          
6 http://imf.org/external/np/fad/trans/code.pdf  
7 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm, ETS No. = 122  
8 http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf  
 http://www.oecd.org/dataoecd/33/15/1905274.pdf (українською мовою). 
9 http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm  
10 http://www.intosai.org/2_CodEth_AudStand2001_E.pdf  
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Найважливішими рекомендаціями Кодексу є: 

− сектор суспільних фінансів повинен бути таким, щоб його можна 
було легко відрізнити від решти економіки, а політичні та 
управлінські функції в суспільному секторі мають бути чітко 
визначеними та відкритими; 

− повинні існувати чіткі юридичні та адміністративні рамки 
управління в суспільному секторі; 

− суспільство повинно мати гарантований доступ до повної інформації 
про минулу, теперішню та плановану фіскальної діяльності 
держави; 

− повинні існувати зобов’язання перед громадськістю щодо вчасного 
надання фіскальної інформації; 

− в бюджетних документах повинні бути зазначені завдання 
фіскальної політики, показники макроекономічної ситуації, 
припущення, які використовувалися під час планування бюджету та 
головні ризик виконання бюджету; 

− інформація про бюджет повинна бути систематизована і подана в 
формі, яка полегшує аналіз та зрозумілість рахунків; 

− процедури виконання та моніторингу затверджених витрат повинні 
бути чітко визначені; 

− звіти про виконання бюджету повинні бути легко порівнювані та 
достовірні, мати визначені строки, та водночас повинні показувати 
відхилення фактичних результатів виконання бюджету від 
запланованих; 

− достовірність фіскальної інформації повинна підлягати громадській 
та незалежній перевірці; 

− достовірність фіскальної статистики повинна бути гарантована 
інституційною незалежністю національного статичного відомства. 

2.2 Найкращі приклади досвіду з прозорості бюджету 
ОЕСР 

Найкращі приклади досвіду з прозорості бюджету ОЕСР переважно 
стосуються питань пов’язаних із суспільною інформацією про 
бюджетний процес – в основному на державному рівні. Предметом 
особливої уваги при цьому є три моменти: 

− публікація інформації про всі етапи бюджетного процесу і зв’язок 
фінансових показників бюджету з інформацією про цілі і завдання 
поточного бюджету; 

− врахування у бюджетній інформації одночасно тих проблем, які не 
є очевидними в бюджеті, але які є істотними для фінансів держави; 

− гарантування громадянам доступу до професійних, незалежних 
оцінок якості бюджетних даних. 
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ОЕСР рекомендує, щоб під час бюджетного процесу були опубліковані 
звіти, що відображають: 

− закладені в бюджет припущення, його цілі та пріоритети; 

− виконання бюджету впродовж цілого року (місячні і піврічні звіти); 

− річне виконання бюджету; 

− результати бюджету за період повноважень влади; 

− довгострокові фінансові прогнози. 

Також ОЕСР звертає увагу на публікування, поряд з бюджетними 
даними, інформації про дані, які безпосередньо не знаходять 
відображення в бюджеті, проте суттєво впливають на фінансовий стан 
держави. Ця інформація повинна включати такі дані: 

− макроекономічні показники, що закладені в бюджеті, та відхилення 
прогнозів від фактичних показників; 

− надані пільги і податкові звільнення та їх вплив на бюджет; 

− кредиторська та дебіторська заборгованість держави; 

− державне майно; 

− зобов’язання пенсійної системи; 

− “умовні зобов’язання” (contingent liabilities), що є результатом 
наданих державою гарантій та зобов’язань, та таких, що виникли в 
результаті позовів щодо держави. 

ОЕСР звертає також увагу на обов’язкове оприлюднення принципів, 
відповідно до яких готуються звітні дані. Рекомендується одночасно 
створити систему внутрішнього контролю звітів та встановити 
індивідуальну відповідальність виконавців за правильність 
опублікованих звітів. ОЕСР, врешті, рекомендує, щоб звіти про 
виконання бюджету підлягали оцінці Вищою аудиторською установою 
(ВАУ), і щоб Міністерство фінансів полегшувало доступ до бюджетних 
даних однаково як громадянам, так і неурядовим організаціям. 

2.3 Європейська хартія місцевого самоврядування 

Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС – European 
Charter of Local Self–Government) ухвалена Радою Європи в 1985 році, є 
збором фінансових і структурних гарантій. Держави, які ратифікують 
Хартію, зобов’язуються надати ці гарантії органам місцевого 
самоврядування. Ратифікація Хартії не обов’язково вимагає від держави 
прийняття на себе всіх зобов’язань, встановлених у Хартії11. Україна, 
яка ратифікувала ЄХМС в 1997 році, не оголосила жодних застережень 

                                          
11 Для ратифікації ЄХМС необхідним є прийняття як мінімум 20 з 30 

тематичних постанов ЄХМС. Допускається також принцип застосування 
ЄХМС тільки до деяких видів одиниць місцевого самоврядування. 
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щодо рішень, які встановлені в ЄХМС. Таким чином, відповідно до Статті 
9 Конституції України, ЄХМС є «частиною національного законодавства 
України». 

Можна зазначити такі найважливіші положення ЄХМС: 

− принцип місцевого самоврядування - право і спроможність місцевих 
громад керувати та розпоряджатися основною частиною суспільних 
справ на власну відповідальність та в інтересах місцевого 
населення, має бути визначеним законом – на скільки це можливо - 
в Конституції; 

− члени рад місцевого самоврядування мають обиратися шляхом 
таємного голосування під час вільних, таємних та рівних, місцевих 
виборах; 

− повноваження місцевих громад мають в своїй основі бути повними і 
чітко визначеними; 

− зміна кордонів громад вимагає попереднього обговорення цього 
питання з місцевим населенням, найкраще шляхом референдуму; 

− місцеві громади повинні мати можливість самостійно встановлювати 
свою внутрішню адміністративну структуру; 

− адміністративний контроль діяльності місцевої громади може 
відбуватися тільки у випадках передбачених Конституцією чи 
законами і мати на меті перевірку дотримання положень 
законодавства та Конституції; 

− місцеві громади мають право володіти власними, достатніми (для 
виконання повноважень) фінансовими коштами, якими вони можуть 
вільно розпоряджатися. Принаймні частина коштів повинна 
надходити з місцевих податків і зборів, величину яких місцева 
громада самостійно встановлює в межах, визначених законами; 

− до фінансово слабких місцевих громад повинні бути застосовані 
процедури вирівнювання або дії, які б корегували наслідки 
нерівномірного розподілу потенційних доходів; 

− трансферти, що надаються місцевим громадам, не повинні бути 
призначені на фінансування чітко окреслених проектів; 

− місцеві громади мають право оскаржувати в судовому порядку 
рішення для забезпечення вільного виконання повноважень та 
принципів місцевого самоврядування. 

2.4 Етичні стандарти суспільної служби12 

Міжнародний кодекс етичних норм поведінки суспільних службовців 
становить доповнення до резолюції загальних зборів ООН по питаннях 
боротьби з корупцією від 12 грудня 1996 року. Кодекс регулює питання 
правильного функціонування суспільних службовців та інші істотні, з 
пункту бачення боротьби з корупцією, питання. 

                                          
12 Поняття суспільної служби в цій частині відповідає англійському ‘public 

service’. 
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− Загальні принципи. Службовці суспільної служби повинні діяти на 
користь суспільства. Вони повинні бути вірними інтересам власної 
країни, що повинно відображатися демократичним устроєм влади. 
Службовці повинні виконати свої обов’язки і завдання ефективно, 
якісно, ретельно, відповідно до закону та однаково ставитися до всіх 
громадян. 

− Конфлікт інтересів. Кодекс забороняє використання службового 
авторитету у власних цілях, для родини і фінансової користі, також 
забороняє брати участь в операціях, обіймати посади, мати 
фінансові та інші інтереси, що безпосередньо не є пов’язаними із 
посадою службовця. Суспільні службовці мусять, відповідно до 
діючого законодавства, задекларувати всі доходи та діяльність, яка 
може призвести до конфлікту інтересів. У випадку існування 
конфлікту інтересів повинні бути вжиті відповідні заходи. 
Службовці не можуть використовувати службову інформацію, 
послуги, майно для цілей, не пов’язаних з їх офіційною роботою. 

− Оприлюднення інформації про майно. Суспільний службовець, 
відповідно до діючого законодавства, повинен оприлюднювати 
інформацію про своє майно. 

− Подарунки чи інші вигоди. Суспільний службовець не повинен 
добиватися, отримувати безпосередньо чи посередньо жодних 
дарунків чи інших вигод, які можуть мати вплив на виконання його 
обов’язків та прийняття рішень. 

− Таємниця інформації. Конфіденційна інформація повинна 
залишатися такою навіть після закінчення служби (за винятком 
ситуації, коли інше вимагається законодавством чи під час 
судовому процесі). 

− Політична діяльність. Політична чи інша діяльність суспільного 
службовця повинна відповідати чинному законодавству і не 
повинна перешкоджати безсторонньому виконання його обов’язків. 

ОЕСР опрацювало 12 головних принципів щодо етики в суспільній 
службі. Вони включають: 

− етичні стандарти для суспільних службовців повинні бути чіткими; 

− етичні стандарти повинні мати віддзеркалення в законодавстві; 

− суспільні службовці повинні мати доступ до прикладів етики 
поведінки; 

− службовці повинні знати свої права і обов’язки під час виявлення 
порушень; 

− службовців повинні дотримуватися етики поведінки, таким чином 
підсилюючи норми поведінки суспільних службовців; 

− процес прийняття рішень повинен бути чітким та прозорим для 
громадян (доступ до інформації, незалежні ЗМІ); 
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− повинні існувати чіткі принципи розмежування та взаємодія 
суспільного і приватного секторів; 

− управлінці повинні демонструвати і пропагувати етику поведінки; 

− політика управління, процедури і практика повинні підвищувати 
етику поведінки; 

− умови прийняття на роботу суспільних працівників, їх службова 
кар’єра і винагородження повинні підвищувати рівень етики 
поведінки; 

− повинні існувати механізми визначення відповідальності суспільних 
службовців; 

− повинні існувати процедури виявлення порушень та санкції за 
порушення чинного законодавства та норм поведінки. 

Для боротьби з корупцією важливою є прозорість при наданні праці 
службовцям, тобто публікація правил прийняття на роботу, інформація 
про вакансії, оснований на професійних якостях кандидатів прийом на 
роботу, чіткі правила просування по службі, та забезпечення 
страхування при наданні роботи. 

У своїй антикорупційній стратегії в сфери управління в суспільному 
секторі Світовий Банк виділяє такі головні принципи: 

− існування відповідних умов оплати праці для працівників суспільної 
служби, яка має надаватися в грошовій формі; 

− покращання прозорості і достовірності управління бюджетом; 

− покращання прозорості і достовірності податків і мит; 

− реформи надання суспільних послуг; 

− поєднання децентралізації із збільшенням достовірності, особливо в 
сферах, де є сильний корупційний ризик. 

2.5 Стандарти аудиту МОВКФУ (INTOSAI) 

Стандарти аудиту, прийняті в 1991 році Міжнародною організацією 
вищих контрольно-фінансових установ (МОВКФУ - International 
Organization of Supreme Audit Institutions– INTOSAI), є зібранням 
рекомендацій, опрацьованих на базі порозуміння між об’єднаними в 
МОВКФУ Вищими аудиторськими установами (supreme audit institutions 
- ВАУ). 

Стандарти аудиту МОВКФУ були згруповані в чотири розділи. Перший з 
них містить базові положення аудиту суспільних фінансів, другий описує 
загальні стандарти аудиту. В третьому розділі містяться стандарти роботи, 
а в четвертому - вимоги, що стосуються форми і змісту аудиторських 
звітів. 
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Базові положення аудиту - це рекомендації, що пов’язані з загальними 
умовами діяльності аудиту. Тільки частина з них безпосередньо 
стосується ВАУ, більшість натомість відноситься до правил, що 
полегшують діяльність ВАУ. Тут йдеться, між іншим, про сприяння 
владою прозорості, єдиних правил звітності, та внутрішнього аудиту. В 
цій частині містяться також визначення основних понять (“аудит 
виконання задач” і т.п.). 

Загальні стандарти підкреслюють важливість чотирьох аспектів 
діяльності ВАУ. Першим з них є незалежність – як інституційна (ВАУ), 
так і в професійному значенні (аудитор). Наступним аспектом є 
компетентність, що полягає в володінні ВАУ та аудиторів відповідними 
знаннями та досвідом. Іншим атрибутом діяльності ВАУ є так звана 
“відповідна турбота”, що спрямована на підвищення надійності 
результатів перевірок. Решта стандартів загалом пов’язані з бажаною 
діяльністю в рамках розвитку ВАУ i його працівників. 

Стандарти роботи – це збір рекомендацій, що пов’язані зі способом 
організації і проведення перевірок. Відповідно до них кожна 
аудиторська перевірка повинна бути старанно запланованою, 
документація повинна бути перевірена керівництвом аудиторської 
установи, зібрані дані повинні бути надійними. Під час аудиту потрібно 
перевіряти відповідність діяльності, що контролюється, до вимог 
чинного законодавства. 
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3 Конституційні джерела системи суспільних 
фінансів України 

Конституція України містить численні положення, що визначають 
юридичні рамки функціонування сектора суспільних фінансів. Всі ці 
положення відповідають досліджуваним нами стандартам, однак у 
багатьох важливих питаннях Конституція не містить достатніх гарантій 
врахування цих стандартів в актах нижчого порядку. 

Загалом, в Конституції України поділ компетенцій у справах Державного 
бюджету відповідає стандартам і міжнародній практиці. Опрацювання 
проекту бюджету, його виконання і подання звіту про виконання 
Державного бюджету покладено на Кабінет Міністрів (уряд). Верховній 
Раді (Парламенту) належать прийняття бюджету та затвердження звіту 
про його виконання. За Верховною Радою закріплене право внесення 
змін до бюджету. Привертають увагу три проблеми: 

1) Конституція не містить жодних обмежень щодо об’єму змін, які 
Верховна Рада може внести до проекту бюджету, опрацьованого 
урядом; таким чином, уряд, силою Конституції відповідальний за 
виконання бюджету, залишається незахищеним від політично 
мотивованими змінами в бюджеті. Результатом таких змін може бути 
знищення макроекономічної логіки бюджету та практична 
неможливість виконання бюджету; це є також небезпечним, через 
те, що Конституція України не визначає жодних меж щодо величини 
заборгованості держави. У питаннях дефіциту Конституція 
обмежується до загально сформульованого (в Статті 95) твердження 
про те, що “Держава прагне до збалансованості бюджету України”. 

2) Бракує в Конституції чіткого визначення того, які з суб’єктів, що 
наділені правом законодавчої ініціативи (Стаття 93), можуть вносити 
проекти законів про звнесеннязмін до бюджету. 

3) В Конституції немає положень, які б регулювали ситуацію, що може 
виникнути у випадках не прийняття бюджету України до початку 
бюджетного року. 

Конституція закріплює за Верховною Радою (Стаття 92) повноваження у 
визначенні субсидій та бюджетної системи, порядку утворення і 
погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу, в тому числі 
– порядок емісії державних цінних паперів. Однак немає чітко 
сформульованого твердження про те, що державний борг не може 
виходити поза межі, встановлені Верховною Радою. Цікавим рішенням є 
чітко сформульована заборона проведення референдуму з питань 
бюджету і податків. 

Питання, що стосуються центрального банку, визначенні в Конституції 
дуже загально. В Статті 99 визначено, що “забезпечення стабільності 
грошової одиниці” є головною функцією Національного банку України, а 
в Статті 100 – “Рада Національного банку України розробляє основні 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 20 

засади грошово-кредитної політики.” Привертає увагу факт, що 
ключове питання правового статусу Ради НБУ Статті 100 Конституції 
“визначається законом”. На нашу думку, таке рішення не дає гарантій 
незалежності центрального банку від виконавчої влади. Незалежність 
порушується, зрештою, фактом призначення 1/2 складу Ради НБУ 
Президентом України. 

В Статті 7 Конституція декларує, що “В Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування.” Детальні положення щодо 
місцевого самоврядування містяться в Статтях 140-146. Однак вони не 
дають чіткого визначення юридичного характеру місцевого 
самоврядування; не дають чіткого визначення конституційно 
гарантованих ознак його самостійності, які були б предметом захисту в 
суді, задекларованого в Статті 145. У світлі багатьох положень 
Конституції (наприклад, Статтях 13, 14, 140, 146) устрій місцевого 
самоврядування є досить далеким від стандартів Європейської хартії 
місцевого самоврядування, яка, відповідно до чинного законодавства 
України, є обов’язковою для виконання. 

Питання вільного доступу до інформації про діяльність суспільного 
сектора, зокрема інформації про суспільні фінанси, в Конституції 
обговорюються побіжно. Стаття 34 гарантує громадянам право збирати 
та розповсюджувати інформацію, проте в Конституції бракує положень, 
що чітко визначають обов’язки влади щодо розповсюдження і 
доступності такої інформації. Потрібно звернути увагу на те, що 
Конституція (в досить загальній формі) визначає (в Статті 97), що звіт 
про виконання бюджету має бути опублікований, однак при цьому не 
вимагає публікації результатів перевірок виконання бюджету 
Рахунковою палатою. 
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4 Ситуація в Україні: оцінка та рекомендації 

4.1 Устрій органів державного управління 

4.1.1 Міжнародні стандарти 

Кодекс МВФ вимагає, щоб правила управління і політика у суспільному 
секторі були чітко визначені та відкритими для громадськості. 
Державний сектор має бути відокремленим від іншої частини сектору 
суспільних фінансів в цілому, а також від іншої частини економіки. Це в 
свою чергу означає, що: 

а) сфера відповідальності різних рівнів виконавчої, законодавчої, та 
судової влади має бути чітко визначена; 

б) відносини між урядом, з одного боку, та недержавними установами 
суспільного сектора, з іншого боку, мають бути чітко врегулювані. 
Важливо, щоб незалежність Центрального Банку – повноваження 
щодо контролю ключових аспектів фінансової діяльності – була 
забезпечена; 

в) податки, збори, обов‘язкові платежі, та внески повинні мати чітку 
законодавчу основу. Податкові закони та регулювання мають бути 
доступними та зрозумілими, також мають існувати чіткі критерії 
щодо адміністративного розмежування у їх застосуванні; 

г) устрій органів державного управління має бути чітко визначеним; 
мають існувати чіткі механізми координації бюджетної та 
позабюджетної діяльності. 

Відповідно до визначення МВФ, поняття органів державного управління 
включає департаменти, установи, фонди та фінансові інституції, що 
контролюються та фінансуються переважно державою, а також інші 
організації, що провадять некомерційну діяльність та контролюються 
суспільством. Органи державного управління включають: 

− всі органи центральної, державної, та місцевої влади; 

− всі фонди соціального страхування (відповідно до іншого 
визначення, фонди соціального страхування належать до того 
підсектору суспільних фінансів, де ці фонди провадять свою 
діяльність); 

− всі неринкові, неприбуткові установи, що контролюються та 
фінансуються переважно державними одиницями. 

4.1.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

а) Поділ повноважень між трьома гілками влади 

Загалом, Україна відповідає стандартам стосовно чіткого поділу 
повноважень між трьома гілками державної влади. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 22 

Відповідно до Конституції України, державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову 
(Стаття 6). Уряд представлений центральними та місцевими органами. 
Місцеве самоврядування визначається як право місцевої 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). 

Конституція України (Стаття 85 та 116), визначає основні повноваження 
парламенту та уряду. 

Запровадження Бюджетного кодексу сприяло більш чіткому визначенню 
ролей законодавчої та виконавчої влади в процесах підготовки, 
ухвалення та виконання державного бюджету. Бюджетний кодекс 
(Глави 5-8) встановлює чіткі рамки в яких мають діяти представники 
законодавчої та виконавчої влади під час бюджетного процесу. 

Право законодавчої ініціативи мають Президент, депутати (тобто члени 
Верховної Ради), Кабінет Міністрів (КМУ), та Національний Банк 
України. Проте Парламент є єдиним органом законодавчої влади. 

КМУ є вищим органом у системі виконавчої влади. На місцевому рівні, 
виконавча влада здійснюється органами місцевої державної 
адміністрації, що контролюються відповідними органами виконавчої 
влади вищого рівня. 

Правосуддя здійснюється виключно судами. 

б) Незалежність Центрального Банку 

Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, тобто 
особливим центральним органом державного управління. 
Законодавство України відповідає міжнародним стандартам стосовно 
визначення ролі центрального банку: його правовий статус, цілі, 
функції, обов’язки та основні принципи організації засновані на 
потужній законодавчій базі та визначаються Конституцією України, 
Законом України “Про Національний банк України” (від 1999 року). 

Конституція України визначає головною функцією НБУ забезпечення 
стабільності національної грошової одиниці. У відповідності до Закону 
України “Про НБУ”, НБУ повинен підтримувати стабільність банківського 
сектора та цінову стабільність в Україні. Окрім того, НБУ має такі 
повноваження: 

1. Виключне право грошової емісії в Україні; 

2. Реалізувати монетарну політику, в тому числі визначати її головні 
інструменти; 

3. Здійснювати 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”. Стаття 51 окреслює випадки, в яких НБУ 
несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом 
України. Половина членів Ради НБУ призначається Президентом, а 
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друга половина – Парламентом. Окрім цього, Стаття 52 зобов’язує НБУ 
проводити консультації з урядом стосовно питань монетарної політики. 

Незалежність центрального банку є необхідною передумовою стабільної 
та послідовної фіскальної політики. Дозвіл виконавчій владі втручатися 
в діяльність центрального банку є загрозою для монетарної політики 
через неможливість проведення послідовної та стабільної бюджетної 
політики за умови відсутності незалежного центрального банку. 

Коментар 4.1 
Регуляції стосовно Центрального Банку в Польщі 

Стосовно статусу та організації Національного Банку Польщі (НБП), Польська 
Конституція становить таке: 

− НБП є державним центральним банком та є відповідальним за вартість 
Польської валюти; 

− НБП має виключне право здійснювати грошову емісію; 
− стосовно принципів, що визначені в актах, НБП може здійснювати випуск 

цінних бумаг; 
− НБП має виключне право встановлювати та проводити монетарну політику; 
− органами НБП є: Президент НБП, Рада Монетарної Політики та Колегія 

НБП; 
− Президент НБП обирається сеймом за поданням Президента Республіки 

Польщі на 6 років; 
− Президент НБП не може бути членом будь-якої політичної партії або 

трудової спілки, а також він/вона не може бути членом парламенту; 
− Раду Монетарної Політики очолює Президент НБП, інші члени обираються 

на строк в 6 років Сеймом, Сенатом та Президентом Республіки Польща, 
кожна із сторін обирає одну третю складу; 

− Рада Монетарної Політики визначає засади монетарної політики та надає їх 
разом зі звітом про її виконання Сейму. 

Конституція Польщі чітко визначає незалежну позицію НБП та відводить 
Парламенту визначальну роль у формуванні та управлінні НБП, в той же час 
захищаючи стабільність кадрів у НБП. Нещодавній досвід вказує на те, що це 
регулювання виявилося ефективним у захисті незалежності Центрального 
Банку. Конституційний рівень регулювання запобігає спробам порушити 
позицію НБП. Наприклад, були спроби внести зміни в акт про НБП, що могло 
призвести до принаймні часткового підпорядкування НБП виконавчій владі. 
Запровадження таких змін могло призвести до послаблення монетарної 
політики, підвищення дефіциту бюджету, державного боргу, і як результат 
погіршило б фінансову ситуацію, що і так була складною. 

Надання прямих кредитів НБУ уряду на фінансування дефіциту 
центрального бюджету заборонено (Стаття 54 Закону України “Про НБУ” 
та Стаття 15 Бюджетного кодексу). Хоча положення, що забороняє 
пряме фінансування НБУ дефіциту Державного бюджету включено в 
Бюджетний кодекс, на практиці воно може бути скасовано, беручи до 
уваги те, що законодавство України не забороняє зміни інших актів 
Законом про Державний бюджет. 

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 
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комерційним банкам, які кредитують інвестиційно-інноваційні проекти в 
реальному секторі економіки. Оскільки ставка рефінансування НБУ є 
значно нижчою за ринкові ставки, така схема може сприяти зниженню 
процентних ставок та збільшенню реальних інвестицій. Проте результат 
може бути зовсім протилежним від очікуваного. Оскільки процедура 
фактично означає цільову грошову емісію та неявне втручання уряду в 
діяльність НБУ, вірогідно, що це призведе до підвищення негативних 
очікувань економічних агентів щодо стабільності гривні і, таким чином, 
призведе до підвищення процентних ставок та до падіння інвестицій. 

Схема рефінансування, за визначенням МВФ, належить до 
категорії квазіфіскальних операцій, що підривають фактичну 
незалежність НБУ, і тому не відповідають міжнародним 
стандартам з фіскальної прозорості. 

в) Система оподаткування 

Загалом, податкова система України заснована на потужній 
законодавчій базі та відповідає основним вимогам Кодексу 
позитивного досвіду з прозорості бюджетно-податкової системи 
МВФ. 

Система та принципи оподаткування встановлені законом “Про систему 
оподаткування”. Закон встановлює основні типи податків та зборів в 
Україні. Лише Верховна Рада України має право встановлювати та 
скасовувати податки та збори (обов‘язкові платежі) до бюджету та 
державних фондів та надавати пільги по податках, що сплачуються в 
державний бюджет. Це відповідає вимогам міжнародних стандартів, 
відповідно до яких центральні податки мають бути встановлені 
парламентом. В Україні, більшість податків регулюються законами. 
Проте на сьогодні ці принципи порушені у випадку місцевих 
податків та зборів, що регулюються Декретом КМУ “Про місцеві 
податки і збори”, та прибуткового податку з громадян, що досі 
регулюється Декретом КМУ та Указом Президента. Ситуація має 
змінитися на краще у січні 2004 року, коли Закон “Про податок з 
доходів фізичних осіб” (прийнятий у травні 2003) набуде чинності. 

Немає положень, які безпосередньо обмежують ставки 
загальнодержавних податків. Проте, відповідно до закону “Про систему 
оподаткування”, один з принципів визначення податкової політики є 
економічна обґрунтованість. Відповідно до Закону, ставки податку не 
можуть бути змінені протягом бюджетного року, за винятком особливих 
випадків. Більш того, закони про оподаткування мають бути 
затверджені не пізніш, ніж за півроку перед початком нового 
бюджетного періоду. 

Закон “Про систему оподаткування” та “Про погашення зобов‘язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами” (та інші закони щодо оподаткування відповідними податками) 
визначають порядок адміністрації та сплати податків до державного 
бюджету. Ставки, механізм справляння, та порядок сплати місцевих 
податків і зборів визначаються документами, що видані органами 
місцевого самоврядування відповідно до переліку та в межах граничних 
ставок встановлених Декретом КМУ “Про місцеві податки та збори). 
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Місцеві ради також мають право надавати пільги по сплаті податків та 
зборів в частині надходжень до їх бюджетів. 

Коментар 4.2 
Досвід Польщі у спрощенні системи оподаткування 

Досвід Польщі у спрощенні системи оподаткування має свої плюси та мінуси. 
Запровадження нової структури податків, що заснована на досвіді Європи на 
початку 1990-х років, було позитивним кроком. Було запроваджено податки на 
прибуток корпорацій, доходи фізичних осіб, додану вартість. Податком на 
доходи фізичних осіб були заміщені податки на власність. Включення 
дорожнього податку до акцизного збору (акциз на бензин) може також 
розглядатися як позитивне рішення. 

Зменшення кількості ставок податків є досить проблематичним через протести 
груп лобістів. Диференціація ставок податку на додану вартість в Польщі 
призвело до абсурдних ситуацій, наприклад, змішувачі для зерна, машини, що 
використовуються у сільськогосподарському виробництві, оподатковуються за 
ставкою 0%. Проте, якщо вони використовуються суто як змішувачі, ставка 
податку піднімається до 22%. Це призводить до серйозної проблеми 
інтерпретації та вимагає дуже детальної класифікації продукції, що може бути 
джерелом двозначних інтерпретацій та створює підстави для зловживань. 

Факт того, що загальні податки (податок з доходів фізичних осіб) не були 
послідовно запроваджені, є великою помилкою, яку було зроблено в Польщі. 
Фермери були звільнені від сплати податку та мають сплачувати фіксований 
податок. Останнє стосується і малих підприємств, яким дозволяється 
використовувати пільгові форми оподаткування, наприклад, використовувати 
інший графік сплати податків. Основним недоліком цієї системи є те, що для 
того, щоб сплачувати спрощений податок, підприємство не може перевищувати 
певного ліміту зайнятих осіб. 

Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюється 
ДПА. Завдання та повноваження ДПА чітко встановлені у відповідному 
законодавстві. Документи, що регулюють податки та інструкції ДПА є 
доступними в законодавчих базах, на веб-сторінках Державної 
податкової адміністрації (ДПА) та Верховної Ради. Нормативні 
документи також оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях. 
ДПА також проводить роз‘яснювальну роботу серед платників податку. 

Часом, інструкції ДПА суперечать законодавству. Наприклад, 
відповідно до Закону про ПДВ, відшкодування надлишково 
сплаченого до бюджету ПДВ має бути проведено протягом 
місяця наступного після подання декларації. В той же час, 
спільна інструкція Державного Казначейства та ДПА щодо 
порядку відшкодування ПДВ подовжує цей період до 90 днів. 

Багаточисельні законодавчі акти, що регулюють питання 
оподаткування, часто змінюються. Ця ситуація ускладнюється 
існуванням значної кількості податків та ставок. На даний 
момент, існує 14 місцевих та більше 20 загальнодержавних 
податків та зборів. 

Це в свою чергу призводить до зростання адміністративних та 
інформаційних витрат як для ДПА, так і для платників податків. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 26 

Вимога щодо рівного ставлення до всіх платників податків не 
повністю виконується. 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. Більш того, існують 
численні податкові пільги, встановлені законами, що також призводить 
до нерівних умов оподаткування базуючись на професійній, секторній, 
соціальній належності, розташування тощо, що порушує принцип 
рівного ставлення до всіх платників податків. 

Сучасна система оподаткування виснажує базу оподаткування та 
зменшує прозорість (див. Таблицю 4.1). Принципи надання податкових 
пільг не є чіткими та прозорими. 

Перелік пільг є широким та містить типи звільнень, що не завжди є 
чіткими. Це є сигналом того, що існують сильні групи лобістів, які 
можуть впливати на зміст законодавства. Пільги можуть надаватися 
секторам, що є “соціально чутливими” або важливими для військової 
оборони. 

Коментар 4.3 
Скасування податкових пільг в Польщі 

Зменшення податкових пільг не є легким завданням. Наприклад, у Польщі 
рішенню щодо ліквідації спеціальних економічних зон було вчинено опір. 
Остаточне закриття цих зон відбулося на вимогу Європейського Союзу. 

Повна інформація щодо податкових пільг не є доступною для 
громадськості. На основі наданих декларацій, ДПА складає перелік 
податкових пільг, визначений обсяг втрат доходів бюджету внаслідок 
надання податкових пільг (форма 13-ПП). Проте визначення 
податкових пільг, що застосовується ДПА не повністю відповідає 
міжнародним стандартам, і, таким чином, їх загальна оцінка не є 
точною.13 Оцінку може бути покращено у випадку надання інформації 
щодо втрат доходів бюджету у розрізі типів пільг. На жаль така 
інформація не є доступною для громадськості. Крім того, повний 
перелік суб‘єктів, які мають право на податкові пільги не є доступним 
для громадськості. 

Більш детальна та точна оцінка всіх втрат доходів бюджету від надання 
податкових пільг була підготовлена Міжнародним Валютним Фондом 
(див. Таблицю 4.1). 

                                          
13 Наприклад, перелік пільг ДПА по ПДВ включає нульову ставку 

оподаткування товарів, що експортуються (код 14010115), що відповідно 
до визначення податкової бази не має розглядатися як втрата надходжень. 
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Таблиця 4.1  
Перелік податкових пільг України 

 

2001 
Оцінка 

2002 
Оцінка 

2003 
Прогноз 

(мільйонів гривень) 

Всього не отримано доходів  8866 9725 8554 

Податок на прибуток підприємств I/  2573 1859 555 

Податкові пільги для металургії та гірничої 
промисловості  

571 100 0 

Зменшені ставки оподаткування для інвестицій в 
основні фонди для металургії та гірничої 
промисловості  

194 0 0 

Зменшені ставки оподаткування для інвестицій в 
гірничу промисловість, металургію, електроенергетику 
та хімічну промисловість  

263 431 0 

Податковий кредит для житла для 
військовослужбовців  

902 720 0 

Спеціальні економічні зони (пільги) 208 232 256 

Технопарки (звільнення)  7 10 11 

Виробництво тепла та енергії (не оподатковується 
цільова надбавка)  

233 0 0 

Вітрова електроенергія (надбавка у 0.75 відсотки)  0 95 95 

Видавництво та друк (звільнення)  42 92 0 

Підприємства з найманими працівниками-інвалідами 
(звільнення) 

32 33 36 

Безоплатне надання вугілля деяким групам населення  14 14 16 

Купівля та завершення будівництва (зменшення)  0 10 11 

Пільги надані місцевими радами  26 5 5 

Трансферти неприбутковим організаціям в регіонах  46 50 51 

Зменшена ставка податку для нерезидентів, що 
провадять свою діяльність на території України (15 
відсотків)  

22 25 27 

Суднобудівна промисловість 2 16 18 

Аерокосмічна промисловість (прискорена амортизація) 1 1 1 

Реінвестовані прибутки отримані від вироблених в 
Україні продуктів дитячого харчування 

1 1 2 

Розвідка нафтових родовищ (включення у валові 
витрати) 

0 19 21 

Інше 7 5 5 

Прибутковий податок з громадян: пільги що 
надаються на професійній основі 

524 605 787 

Податок на додану вартість 2/  4288 5228 5284 

Плата за суспільні послуги у вигляді зборів 
(звільнення)  

23 52 57 

Продаж продуктів дитячого харчування (звільнення)  2 3 4 

Деякі продукти для інвалідів (звільнення)  23 24 27 

Фармацевтична продукція (звільнення та 
оподаткування за нульовою ставкою)  

861 1123 1238 

Санаторно-курортне лікування та розміщення дітей 
(звільнення)  

55 74 81 
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Таблиця 4.1 (продовження) 
Перелік податкових пільг України 

 

2001 
Оцінка 

2002 
Оцінка 

2003 
Прогноз 

(мільйонів гривень) 

Послуги, що надаються дитячими садками, школами-
інтернатами, та притулками (звільнення)  

5 5 5 

Харчування у вищих навчальних закладах та 
технікумах (дітей), та закладах охорони здоров‘я 

29 29 32 

Новозбудоване житло (звільнення)  477 533 587 
Підприємства з найманими-працівниками-інвалідами 
(звільнення та оподаткування за нульовою ставкою)  

49 86 95 

Сільське господарство:  1401 1565 1724 

- харчування робітників, що надається 
сільськогосподарськими виробниками 

5 5 5 

- передача продукції власного виробництва 
сільськогосподарськими виробниками фізичним 
особам 

78 0 0 

- спеціальні рахунки для ПДВ на молоко, м‘ясо, 
птицю, вовну, молочених продуктів, для 
подальшого використання коштів як субсидій 
виробникам  

159 201 222 

- спеціальні рахунки ПДВ для інвестицій відповідним 
виробникам  

806 1005 1107 

- нульова ставка; продажу молока та м‘яса 
сільськогосподарськими виробниками переробним 
підприємствам 

353 334 390 

Автомобільна промисловість, звільнення імпорту та 
оподаткування продажу за нульовою ставкою 

77 I3O 143 

Аерокосмічна промисловість, звільнення імпорту та 
оподаткування продажу за нульовою ставкою 

15 32 35 

Суднобудівна промисловість: звільнення імпорту та 
оподаткування продажу за нульовою ставкою 

5 2 2 

Бронетанкова промисловість: часткове звільнення та 
оподаткування за нульовою ставкою 

9 3 4 

Літакобудівна промисловість: звільнення імпорту та 
оподаткування за ставкою нуль відсотків, коли 
фінансується з бюджету 

0 16 18 

Періодичні видання, книги та підручники вітчизняного 
виробництва (звільнення) 

354 377 415 

технопарки (спеціальний режим оподаткування) 12 22 24 

Фундаментальні дослідження, науково-дслідницькі, 
дослідницько-конструкторіські роботи, які 
здійснюються за рахунок Державного бюджету 

93 55 61 

Послуги з перевезення транспортом, тарифи на який 
регулюються (звільнення)  

168 172 189 

Спеціальні економічні зони 135 155 171 

Імпортні товари, що використовуються видавництвами 
та друкарнями (звільнення)  

158 446 0 

Благодійні внески  22 17 19 

Імпорт підприємств роздрібної торгівлі  1 3 3 
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Таблиця 4.1 (продовження) 
Перелік податкових пільг України 

 

2001 
Оцінка 

2002 
Оцінка 

2003 
Прогноз 

(мільйонів гривень) 

Інше 299 290 333 

Акцизний збір з товарів вироблених в Україні 8I 78 86 

Ввізне мито 350 695 518 

Друк та видання  86 225 0 

Автомобільна, суднобудівна, аерокосмічна, 
літакобудівна, військова промисловості  

24 32 36 

Вільні економічні зони  241 438 482 

Плата за землю 1028 1239 1300 

Інше 21 22 25 

(У відсотках до ВВП) 

Всього втрат по податках  4.3 4.4 3.5 

Податок на прибуток підприємств I/  1.3 0.8 0.2 

Прибутковий податок з громадян  0.3 0.3 0.3 

Податок на додану вартість 2.1 2.4 2.2 

Ввізне мито 0.2 0.3 02 

Плата за землю 0,5 0.6 0.5 

Інше 0.1 0.0 0.0 

1/ Не включає звільнень від оподаткування наданих відповідно до міжнародних угод, та 
стандартні звільнення, такі як звільнення від оподаткування прибутку неприбуткових 
підприємств. 

2/ Не включає звільнення фінансових операцій, звільнень відповідно до міжнародних 
угод, звільнень для послуг з освіти та охорони здоров‘я, та звільнення послуг, що 
надаються державою 

Джерело: Міністерство фінансів, Міністерство економіки та з питань Європейської 
інтеграції, оцінка зроблена персоналом Міжнародного Валютного Фонду у звіті МВФ 
No.03/173 “Ukraine: selected issues”, Червень 2003 

Податкова реформа передбачає зменшення ставок податків, 
скасування недоліків, та скасування значної частини податкових 
пільг. 

г) Устрій органів державного управління 

Основні покращення у визначенні структури органів державного 
управління в Україні пов‘язані з а) включенням більшості 
позабюджетних фондів в спеціальний фонд бюджету, та b) визначенням 
бюджетної установи у Бюджетному кодексі. 

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 
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відповідно до Наказу ДПА №355). Відповідно до Бюджетного кодексу, 
бюджетні установи можуть мати власні доходи від певних видів 
діяльності. Кабінет Міністрів встановлює перелік таких доходів. Такі 
доходи включені в спеціальний фонд бюджету. 

Коментар 4.4 
Визначення органів державного управління в Польщі 

Досвід Польщі стосовно визначення організаційних форм одиниць державного 
управління може бути застосований лише в обмеженому обсязі. Перевага 
Польської системи полягає в тому, що кожна установа, що входить до органів 
державного управління має чітко визначений організаційний статус та 
принципи фінансового управління. Це є результатом запровадження 
регулювань, що завжди затверджуються законами, та стосуються такого: 

− правовий статус (наявність правового статусу не є підставою для 
отримання права мати власні доходи та майно); 

− фінансові повноваження одиниць; 
− метод планування; 
− повноваження щодо продажу фондів та майна. 

Недолік організації органів державного управління Польщі пов‘язаний з 
надлишковою кількістю організаційних форм та нестачею регулювання (на 
відміну від тих, що стосуються обліку та державних закупівель), що визначає 
єдиний набір принципів управління майном та коштами у суспільному секторі. 
Більш того, наявність численних установ, що провадять свою діяльність поза 
бюджетом порушує цілісність суспільних фінансів та ускладнює ефективне 
використання суспільних коштів. 

На даний момент, такі типи організаційних одиниць провадять свою діяльність у 
державному сегменті Польського сектору суспільних фінансів: 

− бюджетні одиниці, тобто органи, що не мають правового статусу та 
повністю утримуються за рахунок бюджету, що в Польщі включає доходи 
та видатки бюджетних установ. Характер бюджету Польщі в деякій мірі 
схожий на загальний фонд державного бюджету України, 

− державні спеціальні фонди та так звані позабюджетні установи, що за 
винятком трьох спеціальних фондів не мають правового статусу та 
пов‘язані з державним бюджетом тільки через платіжний баланс та субсидії 
з державного бюджету, 

− державні установи, що мають правовий статус та провадять свою 
діяльність на основі окремих законодавчих актів (часто, ці акти створюють 
лише окрему спеціальну установу). Державні юридичні установи мають 
власне майно. Фінансова незалежність розглядається як право приймати 
рішення щодо фінансового планування та отриманих прибутків.  

Бюджетні установи використовують державні кошти для виконання їх 
завдань відповідно до Закону про бюджет та нормативних актів 
місцевих рад. 

Проте сучасне визначення бюджетної установи не означає, що в 
суспільному секторі існують уніфіковані організаційні та 
законодавчі форми діяльності як для державних установ, так і 
дляустанов органів місцевого самоврядування. 
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Державний бюджет України включає доходи та видатки різноманітних 
установ. З одного боку, серед них є постійні державні установи, що 
діють від імені держави за рахунок виділених коштів та не мають 
власних доходів. З іншого боку, існують установи, що мають значну 
організаційну та фінансову незалежність, мають власні доходи та 
управляють власними коштами та майном. Таким чином, важко 
забезпечити однакову схему діяльності для різноманітних установ, 
наприклад, таких як апарат Верховної Ради, податкові адміністрації, та 
університети. Термін “бюджетна установа” не визначає фінансову 
систему, в рамках якої такі установи мають діяти. 

Правовий статус бюджетної установи не є чітко визначеним. 
Закони України не визначають спеціальних організаційних форм, в 
межах яких різні державні установи мають здійснювати свою діяльність. 
В результаті, функціонування бюджетних установ насправді 
регулюються не регуляторними методами, такими як інструкції 
Державного казначейства. Це вже є серйозним порушенням прозорості 
суспільних фінансів. 

Бюджетні установи мають бути включені в декілька державних 
реєстрів: Один з них – реєстр неприбуткових установ та організацій, 
який веде ДПА, що містить бюджетні установи внаслідок їх 
неприбутковості. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 
України також включає бюджетні установи. До недавнього часу, 
бюджетним установам присвоювався спеціальний додатковий код. На 
даний момент, вирізнити бюджетні установи у цьому реєстрі не є 
можливим через те, що спеціальне кодування було припинено. 
Програмна класифікація видатків бюджету, де перелічені головні 
розпорядники коштів, також може розглядатися як своєрідний реєстр 
бюджетних установ. Проте місцеві бюджети не переведені на програмну 
класифікацію. Реєстри не надають чіткої картини функцій органів 
державного управління. 

Використовуючи положеннях Бюджетного кодексу та визначенні МВФ, 
до органів державного управління можна віднести такі організації: 

1. Центральні органи державної влади (органи законодавчої та 
виконавчої влади, Президент України, органи судової влади, 
органи, що здійснюють міжнародну діяльність, наприклад, 
посольства та консульства, та органи місцевого самоврядування). 

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

− державні заклади освіти (наприклад, школи, університети, 
різноманітні заклади дошкільної освіти); 

− державні заклади охорони здоров‘я (наприклад, поліклініки, 
лікарні, санаторно-реабілітаційні заклади); 

− державні заклади культури та мистецтва (наприклад, бібліотеки, 
музеї, виставки, національні парки, театри, філармонії); 

− науково-дослідні установи, що виконують проекти національного 
значення; 

− державні спортивні заклади; 
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− установи з соціального страхування; 

− юридичні особи створені для виконання суспільних завдань та 
програм. 

3. Фонди обов‘язкового державного соціального страхування 
(позабюджетні фонди). 

На даний момент, в Україні існує 4 фонди обов‘язкового державного 
страхування, а саме Пенсійний Фонд, Фонд загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття; 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань. Ці фонди є неприбутковими установами та 
мають статус юридичної особи, мають окремі баланси. Вони беруть 
участь у реалізації державної політики у відповідних сферах та 
управляють своїми фінансовими ресурсами. На даний момент, 
позабюджетні фонди відіграють важливу роль в економіці. У 2003 році, 
заплановані доходи цих фондів становлять більше, ніж 46% доходів 
зведеного бюджету 2003.  

Проте таке нечітке окреслення органів державного управління не є 
достатнім. Необхідно, щоб бюджетний сектор економіки мав чітке 
та явне визначення, що дозволяло б легко відокремити його від 
іншої частини економіки. Існує необхідність у встановленні 
законодавчих положень, які б чітко розподіляли обов‘язки між 
органами державного управління. 

4.1.3 Рекомендації 

Існують ключові проблеми, що стосуються не лише відкритості та 
прозорості суспільних фінансів, але й ефективності функціонування 
всієї держави. Без забезпечення повністю незалежного центрального 
банку, не буде послідовної та виваженої бюджетної політики, складна 
податкова система є серйозною загрозою для динаміки економічного 
зростання та стабільності доходів держави. Чіткий статус державних 
установ є основною умовою для ефективного управління майном 
держави та суспільними коштами. Таким чином, ці рекомендації, поряд 
з рекомендаціями, що стосуються місцевого самоврядування та доступу 
громадськості до інформації, мають розглядатися як найбільш важливі 
серед наших рекомендацій. 

1. Незалежність Національного Банку України (НБУ) має 
гарантуватися Конституцією. 

Конституційні гарантії, що забезпечуватимуть незалежність 
центрального банку, мають забезпечувати: 

− право Національного банку незалежно визначати та проводити 
монетарну політику; 

− вирішальну роль парламенту у визначенні органів Національного 
банку (так як склад Ради НБУ має гарантувати незалежність 
центрального банку від Президента та Кабінету Міністрів); 
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− стабільність органів Національним банку, тобто термін служби для 
членів Ради НБУ має бути достатньо довгим, та випадки, коли вони 
можуть бути звільнені достроково, мають бути точно окреслені. 

Обмеження щодо фінансування дефіциту бюджету 
Національним банком має бути також включено в Конституцію. 

В Україні постулати щодо розширення принципів Конституції, що 
регулюють статус центрального банку, мають бути здійснені шляхом: 

− зміни принципів формування Ради НБУ через надання Верховній 
Раді визначальної ролі у цьому процесі; 

− включення деяких положень Закону “Про Національний Банк 
України” до Конституції. 

2. Мають бути припинені спроби залучення НБУ до 
квазіфіскальних операцій. 

3. Має бути подовжена податкова реформа, що передбачає 
зменшення кількості податків та податкових ставок. 

Податкова реформа, що поступово проводиться протягом останніх років 
має бути продовжена. Вона має призвести до зменшення кількості 
податків та податкових ставок. Нові регуляції мають бути основою для 
впорядкування системи оподаткування, зокрема щодо виключних 
компетенцій Верховної Ради у прийнятті рішень щодо податків. 

Після запровадження нових регуляцій, важливо забезпечити 
стабільність системи оподаткування та утриматися від частих змін 
податкового законодавства. 

Спрощення системи оподаткування зменшить витрати як держави, так і 
платників податків. Прості податки легше адмініструвати та 
контролювати державною адміністрацією, вони також надають менше 
підстав для прийняття необгрунтованих рішень службовцями. Крім того, 
країна стане більш привабливою для інвесторів. 

4. Кількість податкових звільнень та пільг має бути обмежена, 
вільні економічні зони мають бути скасовані. 

Спрощення системи оподаткування досягається також зменшенням 
податкових пільг. Такі функції держави, як підтримка регіонів та 
надання соціальних пільг, мають забезпечуватися, використовуючи 
неподаткові фінансові та адміністративні інструменти. 

5. Правовий статус бюджетної установи має бути чітко 
визначеним законом. 

Розбіжності у фінансових схемах, які використовуються органами 
державного управління, не порушують стандартів та є цілком 
прийнятними. Ми рекомендуємо формальне диференціювання (шляхом 
окреслення цього в законі) широких груп бюджетних установ, що 
функціонують відповідно до уніфікованих принципів. 

Ця рекомендація має на меті показати різницю, що виникає між 
специфічними групами бюджетних установ, ніж уніфікувати 
організаційні та фінансові системи суспільних установ. Наприклад, є 
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очевидним те, що процедури управління суспільними коштами для 
установ, видатки яких повністю або майже повністю фінансуються із 
загального фонду державного бюджету, мають відрізнятися від видатків 
таких установ, як державні заклади мистецтва або університети. Таким 
чином, ми рекомендуємо: 

− виділити кілька груп установ, що на даний момент відносяться до 
бюджетних установ, та визначити для кожної групи специфіку їх 
правової та фінансової системи (наприклад, як перелік, що 
застосовується у Польщі). Мінімальною вимогою є виділити групу 
установ, що переважно або повністю фінансуються з загального 
фонду Державного бюджету, від тих, що фінансують свої видатки 
переважно із своїх власних доходів, що включені до спеціального 
фонду бюджету. Така диференціація має бути окреслена 
відповідним законом; 

− чітко визначити наслідки для бюджетної установи від надання їй 
юридичного статусу. Це означає визначення випадків, коли окрема 
установа діє окремо та незалежно і коли вона діє від імені держави. 

 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 35 

4.2 Планування та ухвалення державного бюджету 

4.2.1 Міжнародні стандарти 

Принципи та досвід в сфері відкритості процесу планування бюджету 
стосується бюджетної документації, встановлення строків 
представлення та прийняття нормативного документу, визначення 
напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період, проекту 
закону про бюджет. Зокрема, відповідно до стандартів: 

а) Бюджетна документація має визначати цілі фіскальної політики, 
фіскальні правила, макроекономічні припущення, бюджетну стратегію, 
та основні фіскальні ризики; крім того, бюджетні дані мають бути 
представлені на валовій основі, відрізняючи доходи, видатки, та 
фінансування; видатки мають бути представлені у розрізі економічної, 
функціональної, та адміністративної класифікації. 

Бюджетна документація має містити детальну інформацію щодо 
фінансових та нефінансових показників результатів діяльності та 
виконання програм, разом з відповідною інформацією за минулий рік у 
формі, що дозволяє порівняння; система бухгалтерського обліку має 
надавати можливість для складання звітності та обліку, використовуючи 
як метод нарахувань, так і касовий метод. Іншими словами, бюджетна 
документація має містити інформацію про всі доходи та видатки 
бюджету, та надавати повну інформацію щодо фінансового стану. 

б) Розподіл обов‘язків між гілками влади має бути чітко визначеним 
також і для процедури прийняття та ухвалення бюджету. Це також 
передбачає те, що фіскальні зобов‘язання мають бути визначені в 
законодавстві (Конституції або законі); значна увага приділяється 
поясненню порядку дій у разі виникнення непевних ситуацій; 

в) Документ, який визначає напрямки бюджетної політики на 
наступний бюджетний період, має бути представлений не пізніше, ніж 
за місяць до початку складання проекту бюджету. Проект бюджету має 
бути наданий законодавчій владі не пізніше, ніж за 3 місяці до початку 
нового бюджетного року. Бюджет має бути схвалений до початку 
нового бюджетного року. 

4.2.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

Бюджетний кодекс України визначає бюджет як план формування та 
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
які здійснюються органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду. Зведений бюджет є сукупністю 
показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування 
економічного і соціального розвитку держави. Зведений бюджет 
включає такі складові: 

− державний бюджет; 
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− зведений бюджет Автономної республіки Крим (бюджет Республіки 
та зведені бюджети її районів та бюджетів міст республіканського 
значення); 

− зведені бюджети областей та міст Києва і Севастополя. 

Кожного року бюджет ухвалюється спеціальним законом про бюджет на 
відповідний рік. Бюджет складається із загального та спеціального 
фондів. Спеціальний фонд включає бюджетні призначення на видатки 
за рахунок конкретно визначених джерел надходжень, грантів або 
дарунків (у вартісному обрахунку), одержаних розпорядниками 
бюджетних коштів на чітко визначену мету, різницю між доходами і 
видатками спеціального фонду бюджету. Перерозподіл коштів між 
загальним та спеціальним фондами може бути відбутися лише на 
підставі внесення змін до закону “Про державний бюджет” чи рішення 
відповідної ради в межах бюджетних призначень. Позабюджетні фонди 
можуть створюватися лише відповідно до рішень Верховної Ради 
України. 

Коментар 4.5 
Регулювання планування, ухвалення та виконання бюджету в Польщі 

В Польщі, положення, що врегульовують планування, ухвалення, та виконання 
бюджету, включені в Закон “Про Суспільні Фінанси, прийнятий у 1998 році. 
Відповідно до Закону, державний бюджет є річним планом доходів, видатків та 
фінансування: 

− органів державної влади, державних контролюючих органів та органів 
влади, що забезпечують захист прав; 

− судів та трибуналів; 
− адміністрації центрального уряду. 

На практиці, це означає, що бюджет включає лише бюджетні установи. Структура 
бюджету України, що передбачає включення власних доходів бюджетних установ 
в спеціальний фонд, виглядає кращою за ту, що існує в Польщі. 

а) Бюджетна документація 

Бюджетна документація частково відповідає міжнародним стандартам. 

Бюджетні правила також встановлюються Бюджетною резолюцією, яка 
містить пропозиції КМУ щодо: 

− граничного розміру дефіциту (профіциту) державного бюджету у 
відсотках до прогнозного річного обсягу ВВП; 

− доходів зведеного бюджету у відсотках до прогнозного річного 
обсягу ВВП; 

− граничного обсягу державного боргу та його структури; 

− питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках 
державного бюджету; 

− питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного 
бюджету. 

До першого проекту закону про бюджет додається пояснювальна 
записка, яка містить такі інформаційно-аналітичні матеріали: 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 37 

− детальний опис того, як визначаються 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; 

− інформацію про обслуговування боргу в довгостроковій перспективі 
(30 років); 

− інформацію про бюджетні ресурси за останні два роки та на 
наступний бюджетний рік; 

− деталізовану інформацію про склад державного внутрішнього та 
зовнішнього боргу; 

− перелік чинних податків та обов‘язкових платежів, звіт про існуючи 
податкові пільги; 

− виконання поточного бюджету та головні ризики, що можуть 
вплинути на його виконання; 

− проекти державних цільових та позабюджетних (страхових) фондів 

Коментар 4.6 
Обсяг бюджетної інформації в Польщі (1) 

В Польщі, зміст та обсяг інформації, що надається під час роботи над бюджетом 
майже повністю відповідає міжнародним стандартам. Бюджетні припущення - 
документ, підготований Міністерством фінансів- серед іншого включає таке:  

− інформацію щодо стану державних фінансів та оцінку економічної та 
соціальної ситуації; 

− економічний прогноз на наступний рік; 
− запропоновані зміни до законодавства, що впливають на доходну або 

видаткову частини бюджету; 
− бюджетні пріоритети; 
− обсяг доходів, видатків, та дефіциту бюджету. 

Закон про бюджет містить переважно кількісні дані, але також і об‘ємне 
(близько 300 сторінок) обґрунтування, яке надається в описовій формі. Його 
зміст визначено в Законі про суспільні фінанси. Він містить таке: 

– прогноз макроекономічних показників на поточний бюджетний період та 
наступні два роки; 

– план доходів та видатків; 
– дефіцит бюджету та його фінансування; 
– суспільний борг, умовні зобов‘язання, що виникли через гарантії та надання 

гарантій, а також зобов‘язання Державного казначейства; 
– напрямки приватизації майна Державного казначейства; 
– інформацію про поточний стан сектору суспільних фінансів. 

Дані по доходах, видатках, та фінансуванню дефіциту представляються, 
використовуючи касовий метод обліку. Видатки проекту бюджету 
надаються у розрізі програмної, функціональної, та елементів 
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економічної класифікації. Надходження від приватизації 
представляються як частина фінансування дефіциту бюджету. Остання 
версія закону Про Державний Бюджет (розміщена на інтернет-сторінці 
Верховної Ради) складається з тексту Закону, та додатків, які містять 
дані по доходах, видатках (у розрізі програмної, функціональної, та 
елементами економічної класифікації) та статті фінансування дефіциту 
державного бюджету, а також трансферти місцевим бюджетам. У 2003 
році, додатки до проекту бюджету на 2004 рік вперше містили 
інформацію про надання та повернення кредитів до державного 
бюджету, та програму державних капітальних вкладень на 2004 рік. 

Коментар 4.7 
Обсяг бюджетної інформації в Польщі (2) 

Державний бюджет Польщі приймається у вигляді закону про бюджет, що крім 
бюджету містить: 

− перелік доходів та видатків установ позабюджетної економіки (бюджетні 
установи, допоміжні одиниці та спеціальні одиниці бюджетних установ); 

− план доходів та видатків державних асигнувань. 

Починаючи з 2003 року, він також включає фінансові плани інших установ 
сектору суспільних фінансів – державних організацій. Проте плани цих установ 
надаються у вигляді, що унеможливлює їх порівняння з іншою частиною 
сектору суспільних фінансів. Закон про бюджет не надає повної інформації про 
фінансові потоки, що проходять через сектор державних фінансів. Інформацію 
про деякі установи (наприклад, університети) подається лише у вигляді 
субсидій, що надаються з державного бюджету. 

Досвід України свідчить, що пояснювальна записка надає чітке 
уявлення про проект бюджету та в цілому відповідає стандартам ОЕСР 
та МВФ. 

Проте бюджетна документація не дозволяє скласти повну картину 
суспільних фінансів. Зокрема, ні Закон Про Державний бюджет, ні 
пояснювальна записка не містять інформацію про фінансові 
активи та зобов‘язання центральної адміністрації, нематеріальні 
активи, та обмеження лімітів зайнятості в державному секторі. 
Цілі державних програм не достатньо чітко сформульовані та не 
надають можливості їх детального аналізу (наприклад, визначення та 
відслідкування видатків, що спрямовані на зменшення рівня бідності), 
зменшуючи прозорість стратегічних та операційних альтернатив, що 
існують на основі державних бюджетів. Практично відсутня 
специфікація фінансових ризиків, таким чином, досить складно 
зробити прогноз фіскальних результатів та оцінку достовірності 
бюджету. Відсутність належної оцінки різноманітних видів 
квазіфіскальної діяльності призводить до проблем в оцінці фіскальної 
позиції та недосконалих рішень щодо фіскальної політики. 

Як підсумок, маємо зазначити, що бюджетна документація не 
надає повної інформації щодо цілей основних бюджетних 
програм на наступний бюджетний рік, фінансових та 
нефінансових активів та зобов‘язань уряду, оцінки 
квазіфіскальної діяльності, а також не висвітлює інформацію 
про основні фіскальні ризики виконання бюджету. 
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б) Граничні строки подання бюджету та роль органів влади в 
процесі підготовки та ухвалення бюджету 

Бюджетний кодекс встановлює чіткі вимоги, що стосуються підготовки 
бюджету. Більшість вимог відповідає міжнародним стандартам. 

Міністр фінансів України є відповідальним за підготовку проекту 
державного бюджету (Стаття 32 Бюджетного кодексу). Він визначає 
основні організаційно-методичні засади бюджетного планування. На 
підставі основних макроекономічних показників на наступний рік та 
аналізу виконання бюджету у поточному році Міністр фінансів визначає 
загальний рівень доходів та видатків бюджету та дає оцінку обсягу 
фінансування бюджету. Останнє використовується як основа для 
складання пропозицій для проекту Державного бюджету. Закон про 
бюджет має бути ухвалений Верховною Радою. 

Парламентські слухання питань бюджетної політики на наступний 
бюджетний період мають відбутися не пізніше, ніж 1 червня або в 
перший за цією датою день пленарних засідань Верховної Ради. 
Прем‘єр міністр та Міністр фінансів представляють у парламенті проект 
Основних напрямків бюджетної політики, схваленого КМУ (Бюджетний 
кодекс, Стаття 33). Цей проект має бути поданий до Верховної Ради не 
пізніше, ніж за 4 дні до початку парламентських слухань. Під час 
прийняття рішення щодо бюджетної резолюції, Верховна Рада може 
схвалити Основні напрямки бюджетної політики на наступний 
бюджетний рік або прийняти їх до уваги. Таким чином, фіскальні 
правила, встановлені урядом не є обмежуючими для Верховної 
Ради. Це може призвести до ситуації, коли Верховна Рада запропонує 
зміну у видатках, яка не є економічно обґрунтованою або не є 
підкріплена реалістичними джерелами додаткових доходів бюджету. 

Коментар 4.8 
Бюджетний процес у Польщі 

Відповідно до Конституції Польщі, Рада Міністрів має ексклюзивну законодавчу 
ініціативу щодо ухвалення та внесення змін в закон про державний бюджет. 
Протягом роботи над проектом бюджету Сейм не може збільшити дефіцит 
бюджету як шляхом збільшення видатків, так і шляхом зменшення доходів. 
Сейм може збільшити видатки лише у випадку збільшення запланованих 
доходів бюджету. Проте нескладно уявити, що доходи бюджету можуть бути 
збільшені штучно, і таким чином, проведені додаткові видатки. 

Закон про державний бюджет Польщі та пояснювальна записка до нього мають 
бути представлені в Сеймі до 30 вересня року, що передує плановому 
бюджетному періоду. 

Стаття 37 Бюджетного кодексу зобов‘язує уряд подати перший проект 
Закону про державний бюджет до Парламенту не пізніше, ніж 15 
вересня. 

Процедура ухвалення Закону про Державний бюджет Верховною Радою 
детально описана у Бюджетному кодексі (Глава 7), де також 
встановлено граничні строки прийняття бюджету у першому, другому, 
та третьому читаннях, а також обов‘язки законодавчої та виконавчої 
влади в цьому процесі. Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу, 
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Закон про Державний бюджет має бути прийнятий Верховною Радою не 
пізніше 1 грудня року, що передує плановому. 

Проте у минулому граничні строки прийняття Закону про 
Державний бюджет часто порушувалися. Наприклад, Закон про 
Державний бюджет на 2003 рік було затверджено 26 грудня, Закон про 
Державний бюджет на 2002 рік – 20 грудня. Причиною порушення 
стало те, що протягом другого читання закону про Державний бюджет 
на 2003 рік, Бюджетний комітет Верховної Ради представив 
власну версію проекту бюджету, яку було затверджено 
парламентом. Порушення граничних строків та процедур підготовки 
бюджету дестабілізує бюджетний процес. Із скороченням часу, 
відведеного для оцінки проекту бюджету, зменшується прозорість 
бюджетного процесу. 

Зміни до затвердженого Парламентом бюджету дозволяється робити у 
випадках значних розбіжностей між фактичними та запланованими 
бюджетними показниками, або у випадку змін у структурі видатків. 
Зміни до бюджету мають бути внесені шляхом внесення змін до Закону 
про бюджет. Законодавство України не містить обмежень щодо 
законодавчої ініціативи щодо внесення змін до бюджету. Бюджетний 
кодекс (стаття 53 та 54) визначає особливі процедури внесення змін 
для випадків перевиконання доходів або недовиконання видатків. На 
практиці зміни до бюджету можуть бути різного характеру, зокрема 
вони можуть стосуватися доходів, видатків та їх структури, трансфертів 
до місцевих бюджетів та запозичень. 

Досвід вказує на те, що Закони про державний бюджет часто 
вносять численні зміни до інших законів, що не відповідає 
міжнародним стандартам прозорості державних фінансів. 
Наприклад, Закон про державний бюджет на 2003 рік (а також зміни до 
цього закону) включає положення, що змінюють податкове 
законодавство, закони, що регулюють питання надання соціальних 
пільг, та припиняє дію положень ще у 41 законі. Дозвіл змінювати 
положення інших законодавчих актів Законом про державний бюджет 
порушує прозорість бюджетного процесу. Ця практика також не сприяє 
громадським дискусіям та призводить до ситуацій, коли рішення про 
деякі зміни ухвалюються парламентом без належного обговорення. 
Більш того, обмежений обсяг ресурсів може призвести до скасування 
або припинення дії положень, що зобов‘язують державу асигнувати 
кошти на виконання конкретних завдань. Проте деякі покращення 
спостерігалися протягом підготовки Закону про державний бюджет на 
2004 рік. Зокрема, зміни до податкового законодавства було включено 
в окремий закон, який було затверджено у першому читанні. 

Бюджетний рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня. У 
випадку виникнення особливих обставин бюджет може бути 
затверджений на інший період. Перелік таких ситуацій представлено в 
Бюджетному кодексі (стаття 3). Він включає також випадок оголошення 
військового стану в країні. 

Згідно з найкращими прикладами міжнародного досвіду, Стаття 46 
Бюджетного кодексу містить детальний опис таких нечітких ситуацій, як 
несвоєчасне прийняття Закону про державний бюджет. 
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В такому випадку, уряд має повноваження здійснювати лише ті 
видатки, що було заплановано на попередній рік, та передбачалися 
проектом Закону про бюджет на відповідний рік. Щомісячні видатки 
бюджету не мають перевищувати 1/12 видатків, встановлених Законом 
про державний бюджет на попередній рік. Капітальні видатки не 
можуть здійснюватися до прийняття Закону про бюджет. План 
виконання бюджету за доходами встановлюється на основі Закону про 
бюджет на попередній рік. 

Підсумовуючи, маємо зазначити, що внесення змін Законом про 
бюджет до інших законів, значні повноваження Верховної Ради 
щодо зміни проекту закону про бюджет, запропонованого 
урядом, та порушення граничних строків підготовки та 
ухвалення Закону про державний бюджет є проблемою в світлі 
прозорості суспільних фінансів в частині підготовки бюджету. 

4.2.3 Рекомендації 

Наші найбільш важливі рекомендації щодо процедури підготовки та 
ухвалення державного бюджету, включають такі: 

1. Обсяг бюджетної документації має бути розширений 
шляхом включення інформації про квазіфіскальну операції, 
державні фінансові активи та зобов‘язання, умовні 
зобов‘язання, нефінансові активи та зобов‘язання щодо пенсій, 
що мають сплачуватися найманим працівникам. 

Основні ризики щодо виконання бюджету мають бути визначені. Цілі 
фіскальної політики мають бути чітко окреслені в пояснювальній 
записці до проекту закону про бюджет. 

2. Право Парламенту щодо внесення змін до проекту закону 
про бюджет підготовленого Кабінетом Міністрів має бути 
обмеженим Конституцією. 

Зокрема, Конституція має включати положення чинного Бюджетного 
кодексу, відповідно до яких парламенту має бути заборонено: 

− збільшувати дефіцит бюджету, запропонованого Кабінетом Міністрів 
в проекті закону про бюджет; 

− збільшувати видатки бюджету без затвердження нових джерел 
доходів. 

3. Закон про бюджет не має вносити змін до інших законів. 

Найкращим рішенням буде включити до Конституції положення, які б 
обмежували можливість внесення змін до законодавчих актів Законом 
про бюджет. Включення такого положення до Бюджетного кодексу або 
інших подібних законодавчих актів, що регулюють діяльність у сфері 
суспільних фінансів, є недостатнім. Причиною є те, що законодавчі акти 
цього типу мають однакову легітимну силу. Таким чином, можна уявити 
ухвалення нових законів, які скасовують обмежуючі положення. У 
випадку, коли обмеження буде записано в Конституції, його зміна буде 
більш проблематичною. 
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4. Закон має гарантувати те, що Парламент може вносити 
зміни до закону про бюджет лише за ініціативою Кабінету 
Міністрів. 

Такі законодавчі положення допоможуть зменшити ризик внесення змін 
до Закону про бюджет, що мають більш політичне підґрунтя, ніж 
економічну оцінку. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 43 

4.3 Виконання Державного бюджету 

4.3.1 Міжнародні стандарти 

Вимоги МВФ щодо прозорості виконання державного бюджету 
зосереджені на визначенні затверджених видатків, державних 
закупівель, регулювання зайнятості, та адмініструванні податків. У 
відповідності до стандартів повинно виконуватися таке: 

− комплексне бюджетне законодавство та встановлені адміністративні 
правила, які мають бути відкритими для громадськості, повинні 
регулювати будь-яке зобов‘язання або здійснення видатків за 
рахунок суспільних коштів. 

− положення, що регулюють питання державних закупівель та 
зайнятості мають бути стандартизовані та доступні для всіх 
заінтересованих сторін. 

4.3.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

а) Адміністрування податків 

Хоча система оподаткування в Україні спирається на достатньо 
розвинену законодавчу базу, це не означає, що законодавчі положення 
виконуються на практиці. 

Існують проблеми з дотриманням прав платників податків та 
виконанням ними своїх обов‘язків. 

Зобов‘язання платників податків щодо надання ДПА повної та 
достовірної інформації, а також повної і вчасної сплати податків 
неповністю виконуються. Відповідно до оцінки Міністерства 
економіки, тіньова економіка в Україні складає близько 42,3% від ВВП. 
Станом на 01.01.03, обсяг податкової заборгованості становив 14,7 
млрд. грн. (або 32% доходів зведеного бюджету 2002 року). В 
результаті проведення податкових інспекцій було виявлено 
несплачених податків на суму 4,9 млрд. грн. Це є неприйнятним через 
те, що призводить до відмінності справжніх податкових ставок від тих, 
що встановлені законодавством (що суперечить положенням 
законодавства та міжнародним стандартам). 

Не повністю дотримуються положення щодо прав платників 
податків. Найбільшою проблемою є невідшкодування ПДВ. 
Станом на 01.01.03, сума невідшкодованого ПДВ становила 7,5 млрд. 
грн. (або близько 50% запланованих на 2003 рік надходжень від ПДВ). 

Така практика змінює природу податку, а саме, замість податку на 
додану вартість існує податок на обіг. Така практика є ризикованою, 
оскільки може існувати упереджена секторна політика, через те, що 
деяким секторам ПДВ буде відшкодовуватися вчасно, а інші можуть 
мати значні невідшкодовані суми. 
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Існуюча ситуація може також призвести і до інших небажаних 
наслідків: 

− знецінення престижу та надійності держави з боку економічних 
об‘єктів, що провадять діяльність (або збиралися провадити 
діяльність) на ринку; 

− викривлення картини суспільних фінансів – затримка з 
проведенням відшкодування завищує показники поточних доходів, 
що в свою чергу підриває бюджет; 

− зменшення рівня податкових надходжень – платники податку 
намагаються уникнути зобов‘язань перед державою, коли 
відчувають, що держава не збирається виконувати свої 
зобов‘язання перед платниками податків; 

− погіршення фінансового стану компаній, зокрема тих, що відіграють 
важливу для економічного розвитку роль (наприклад, експортерів); 

− збільшення витрат держави у випадку, коли держава повинна 
повертати значні обсяги коштів з виплатою процентів. 

б) Правила стосовно державних закупівель, зайнятості, 
соціальних пільг та державної допомоги 

Державні закупівлі 

Нещодавні покращення в системі державних закупівель в Україні 
пов‘язані із запровадженням Закону “Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти”, що стандартизував правила стосовно 
закупівель всіх товарів, робіт та послуг за державні кошти, у випадках, 
коли сума закупівель перевищує встановлені обсяги. Закон пропонує 
однакові умови закупівель за кошти як державного, так і місцевих 
бюджетів. Закон визначає випадки, у яких придбання товарів, робіт та 
послуг має здійснюватися за допомогою певних форм закупівель, таких 
як відкриті тендери або запити цінової пропозиції. Для обов‘язкового 
розміщення інформації про тендери було засновано “Вісник державних 
закупівель”. Законодавство визначає критерії для компаній, які можуть 
брати участь у контрактах, та деталі, що стосуються звітності. 

На практиці, державні закупівлі переважно здійснюються за допомогою 
запитів цінової пропозиції. Наприклад, у 2002 році, дві третини всіх 
закупівель було здійснено за допомогою запиту цінової пропозиції. 
Проте обсяги закупівель, що здійснюються через тендерний механізм 
зростають. 

Закон містить положення, що передбачають захист національного 
виробника. Якщо сума тендеру не перевищує певного ліміту, тоді 
замовник може запропонувати 10% збільшення ціни для національних 
виробників. Потенційні іноземні підрядники можуть бути зобов’язані 
використовувати українські ресурси. Деякі організації (наприклад, 
Асоціація сліпих) може отримувати 15% підвищення ціни незалежно від 
суми контракту. Процес державних закупівель містить винятки, коли 
справа стосується контрактів, пов’язаних із національною обороною або 
закупівлею чутливих технологій. Пільгові умови може надавати КМУ. 
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Постанова КМУ “Про затвердження Порядку міжвідомчої координації 
закупівель окремих груп товарів за кошти державного бюджету” описує 
умови, коли вимагається централізація закупівель. Ця акт є також 
обов’язковою до виконання для місцевих адміністрацій. 

Порушення законодавства у цій сфері караються відповідно до 
загального законодавства про зловживання державними коштами. 

Хоча здається, що законодавчі положення приведені у 
відповідність міжнародним стандартам, на практиці повна 
прозорість та відкритість управління державними коштами не 
забезпечується, тобто положення законодавства не завжди 
виконуються. Порушення включають як ігнорування вимог щодо 
здійснення відкритих тендерів та розміщення відповідних повідомлень у 
засобах масової інформації, так і неправильне заповнення звітної 
документації та випадки корупції. 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. Протягом першого 
кварталу 2002 року, приблизно одна четверта (22 з 83) розпорядників 
головних коштів подали звітність до Держкомстату.14 

Коментар 4.9 
Державні закупівлі в Польщі 

В Польщі також були спроби зловживати не-тендерними процедурами. Проте 
запровадження більш ефективного механізму контролю покращило також 
виконання положень законодавства. На даний момент також поступово 
скасовуються занадто суворі правила. 

Хоча законодавча база державних закупівель здається 
розвинутою, її застосування залишається актуальною 
проблемою. 

Соціальні пільги 

Типи соціальних пільг в Україні встановлюються різноманітними 
законами та постановами Кабінету Міністрів України. 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється 
відповідними позабюджетними фондами. Існуючі соціальні пільги, які 
фінансуються з державного чи місцевих бюджетів включають пенсії15, 
стипендії,16 грошові допомоги. 

Деякі соціальні пільги не надаються особам, що мають на них 
право через нестачу бюджетних коштів. Наприклад, постанови 

                                          
14  Лист “Про функціонування системи державних тендерів у І кварталі 2002 

року”. 
15 Пенсійний фонд отримує кошти з Державного бюджету на виплату пенсій 

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

16 Розміри стипендій та порядок виплати стипендії встановлюються відповідно 
до Постанови КМУ №950 від 2001 року. 
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встановлюють розміри та правила отримання субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг. Однак через недостатні обсяги коштів, 
виділених на фінансування цих субсидій, деякі малозабезпечені сім‘ї не 
можуть використати своє право на отримання державної допомоги. 

Деякі пільги та субсидії покриваються організаціями, які надають 
відповідні послуги17 (наприклад, підприємства транспорту) за рахунок 
власних коштів без відповідної компенсації з бюджету. В принципі, ці 
витрати мають бути компенсовані з місцевих бюджетів відповідно до 
розрахунків наданих відповідними організаціями. Однак на практиці 
відшкодування втрат, пов’язаних з наданням пільг, залишається 
болючим питанням через нестачу коштів місцевих бюджетів. Це 
призводить до погіршення фінансового стану відповідних установ та 
підвищення тарифів для споживачів, що не мають пільг. Неповне 
відшкодування таких витрат має бути класифіковано як 
квазіфіскальні операції. Хоча факт існування квазіфіскальних 
операцій не суперечить вимогам МВФ щодо прозорості суспільних 
фінансів, але є необхідною наявність детальної звітності. Проте така 
звітність відсутня в Україні. 

В цій ситуації досягнення дещо позитивних результатів було пов’язано з 
прийняттям Постанови КМУ,18 яка зобов’язує місцеві ради 
забезпечувати фінансування витрат на проїзд депутатів цих рад 
(відповідно до їх права на безкоштовний проїзд). 

Положення законодавства передбачають значні пільги, які 
надаються за професійною ознакою. Часто, такі пільги не 
можуть бути повністю відшкодовані з бюджету та стають 
тягарем для підприємств.  

Відповідно до оцінки Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції, в 2003 році для того, щоб профінансувати всі привілеї 
встановлені законодавчими та нормативними актами, в 2003 році 
потрібно було виділити з Державного бюджету 17,3 млрд. гривень. 
Однак в прийнятому Державному бюджеті на поточний рік на такі 
видатки виділено лише 6 млрд. гривень. 

Існуюча система соціальних пільг не відповідає сучасній системі 
їх фінансування та адміністрування. Така ситуація викликає 
занепокоєння стосовно розподілу соціальних пільг та 
відшкодування витрат підприємствам. 

Державна допомога 

На даний момент, параграф 3 статті 1 Закону України “Про 
підприємства” визначає, що підприємства можуть отримувати субсидії 
та інші пільги, якщо держава вважає діяльність цього підприємства 
соціально корисною. 

                                          
17  Вони включають органи центральної влади, органи місцевого управління, 

підприємства, установи та інші організації. 
18  Постанова КМУ “Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів 

місцевих рад”, №1738 від 16.11.2002 р. 
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Законодавство України не визначає державної допомоги та 
шляхів її надання. На сьогодні Україна не має ні чіткої та 
прозорої процедури надання державної допомоги, ні установи, 
яка б контролювала надання державної допомоги. Недостатня 
законодавча база, що регулює витрати всіх суспільних коштів 
(наприклад, нечітке встановлення правил надання державної допомоги) 
призводить до послаблення громадського контролю (Парламентом) 
державних видатків та також підвищує ризик виникнення випадків 
корупції. 

Коментар 4.10 
Державна допомога в Польщі 

В Польщі, здійснення державних закупівель, оплати праці, та надання 
державної допомоги має законодавчу базу. 

Поточна ситуація в Україні схожа на ситуацію у Польщі у 1980-х роках, коли 
положення бюджетного закону були настільки загальними, що дозволяли 
субсидіювати практично всі господарські установи. Субсидії могли надаватися в 
сфері, що визначалася іншими законодавчими актами, що видавалися на їх 
основі. На практиці, найчастіше, цими актами були закони про бюджет на 
відповідний рік. Визначення обсягу субсидій для певної групи підприємств в 
акті розглядалося як законодавча підстава для надання субвенцій. Це 
призводило до ситуацій, коли рішення про надання субсидій не мало 
відповідних підстав. 

У 2001 році, у Польщі, вступив в силу акт, що визначає умови надання 
суспільної допомоги підприємствам. Акт запровадив відповідні обмеження щодо 
можливостей використання різних фінансових інструментів, що має держава у 
розпорядженні. Відповідно до цього акту, надання державної допомоги є 
можливим лише у випадках, коли виконуються такі п‘ять вимог: 

1) у випадку здійснення інвестицій для створення нових робочих місць, 
державна допомога додається до коштів, інших ніж ті, що були виділені 
підприємством; 

2) обсяг допомоги, її тривалість та сфера надання є пропорційними ступеню 
важливості проблеми, що вирішується; 

3) суспільні здобутки – беручи до уваги витрати на надання допомоги – 
перевищують ті, що могли бути отриманими у відсутності державної 
допомоги; 

4) допомога надається для підтримки проектів протягом необхідного часу в 
межах та масштабах достатніх для досягнення цілей її надання; 

5) надання допомоги характеризується прозорістю, що сприяє контролю. 

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). Кодекс також передбачає 
регулювання державної допомоги окремим законодавством. Стаття 16 
не містить ніяких деталей щодо звітності, контролю, розміру, часу 
надання або процедури надання державної допомоги та є загальною по 
характеру. Зараз Антимонопольний комітет (АМК) може залучатися до 
сфери державної допомоги лише тоді, коли державна допомога створює 
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монопольні умови на ринках, або призводить до неможливості 
входження підприємств на ринки. 

Зараз Україна має лише галузеві закони, але не має загального 
закону “Про державну допомогу”, проект якого готується 
Антимонопольним комітетом (АМК). 

Галузеві закони приймаються кожного разу, коли приймається рішення 
про підтримку державою того чи іншого сектору, що визнаються 
пріоритетними для економіки. 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. 

Сільське господарство, поряд з іншими видами допомоги, отримує 
пільги щодо сплати податків за законом «Про стимулювання розвитку 
сільського господарства на період 2001-2004 років”. У 2001 обсяг пільг 
за ПДВ для сільського господарства склав 1,2 млрд. 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, ні звіти Казначейства не 
вказують, які саме підприємства отримали допомогу. Інформація про 
надання неявної державної допомоги (наприклад, надання державних 
гарантій, податкові пільги, інше) не є відкритою для громадськості. 

Відсутність чітко визначених правил надання державної 
допомоги, незалежного регуляторного органу і доступної для 
громадськості звітності суперечить принципам прозорості 
суспільних фінансів. 

Оплата праці в суспільному секторі 

Розмір коштів призначених на оплату праці та рівень заробітної плати в 
державному секторі затверджуються законодавчими актами і 
постановами органів виконавчої влади.  

Закон “Про оплату праці” становить, що в основі оплати праці в 
суспільному секторі України має бути тарифна система, яка включає 
визначення 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. Однак на сьогодні 
положення цього закону не повністю виконуються: оплата праці 
в суспільному секторі не базується на тарифній сітці; проте 
використовується система встановлення посадових окладів, що 
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регулюється КМУ. Таким чином, положення стосовно оплати праці в 
суспільному секторі є суперечними. 

Постанова КМУ, загалом, встановлює розміри окладів та розміри доплат 
і надбавок працівникам. Через існування такої системи, підвищення 
мінімальної заробітної плати протягом 2002 та 2003 років призвело до 
порушення міжпосадових (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 проблеми, має відбутися перехід до тарифної сітки. Для 
цього 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” 
(затверджену в серпні 2002 року), що регулює перехід до тарифної 
сітки та тарифних ставок працівників бюджетної сфери. Проте термін 
набуття чинності цієї Постанови вже довгий час відстрочується 
через нестачу бюджетних коштів, таким чином, затягується 
вирішення законодавчих суперечок. 

Кожного року Законом про Державний бюджет визначається обсяг 
коштів для оплати праці, та в цих межах органи центральної виконавчої 
влади та місцевої адміністрації визначають кошти для оплати праці своїх 
робітників та робітників підпорядкованих бюджетних установ. 

Проте процес планування фонду оплати праці працівників бюджетних 
установ не дозволяє відокремити кошти, що мають фінансуватися із 
загального фонду, від тих, що фінансуються зі спеціального фонду. 

Крім того, система планування видатків на оплату праці в 
суспільному секторі не є прозорою. Наприклад, у 2002 році, закон, 
що ініціював збільшення заробітної плати у 2003 році, було 
затверджено після прийняття Закону про бюджет, і таким чином, 
джерела фінансування видатків бюджету не було визначено. Проте у 
2003 році, ситуацію було покращено внесенням змін до Бюджетного 
кодексу, що вимагають затвердження рівня мінімальної заробітної плати 
Законом про Державний бюджет. 

4.3.3 Рекомендації 

1. Права та обов‘язки платників податків мають виконуватися. 

Насамперед, це вимагає термінового вирішення проблеми виплати 
зобов‘язань з державного бюджету. 

Заборгованість з відшкодування ПДВ має бути ліквідована, також 
потрібно уникати накопичення значного обсягу заборгованості в 
майбутньому. 

Причина проблеми має бути визначена. Заборгованість може бути 
викликана важкою бюджетною ситуацією, браком коштів для 
фінансування поточних видатків, або неякісними інструментами 
проведення квазі-секторної політики. Якщо затримка із виплатою була 
викликана проблемами інтерпретації, система має бути спрощена або 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 50 

потрібно надавати відповідні консультаційні послуги. Якщо проблема 
пов‘язана з труднощами фінансування поточних видатків з бюджету, 
тоді держава має виплачувати прострочені суми, навіть якщо потрібно 
робити додаткові запозичення та формально збільшити дефіцит 
бюджету. 

Положення законодавства, що передбачають виплату компенсації за 
затримку відшкодування ПДВ, мають виконуватися. З польського 
досвіду, можна зробити висновок, що використання таких інструментів 
державою як пеня може мати дуже серйозні фінансові наслідки 
(неправильно зібрані суми ПДВ негайно сплачуються польським 
підприємствам, та компенсація, призначена судами, є дуже високою). 

2. Положення закону про державні закупівлі мають 
виконуватися. 

За умов розвиненої законодавчої бази державних закупівель, треба 
сконцентруватися на більш ефективному контролі. Також 
відповідальність за порушення положень закону мають бути досить 
чітко сформульовані та повинні виконуватися. 

Виконання положень стосовно державних закупівель має 
забезпечувати: 

− забезпечення конкуренції – всім зацікавленим установам має 
надаватися право брати участь у тендерах; 

− захист платників податків – закупівля, що здійснюється 
суспільними установами, має сприяти мінімізації витрат платників 
податків; 

− протидіяти корупції – впровадження чітких та негнучких процедур 
робить важким укладення угод шляхом надання хабарів. 

Для досягнення цих цілей треба, щоб вибір бізнес-партнера 
здійснюється шляхом застосування відкритих тендерів. Другий принцип 
полягає в тому, щоб особи або компанії, що не виграли тендер, могли 
опротестувати в суді рішення та мали право отримати компенсацію за 
втрачені прибутки у випадку порушення правил. Також мають існувати 
ефективні механізми, що перешкоджають поділу закупівлі на частки з 
метою або ціна закупівель була заниженою з метою уникнути 
виконання положень законодавства. 

3. Законодавча база для всіх видатків бюджету, зокрема 
державної допомоги, має бути встановлена. 

Буде корисним запровадити в українському законодавстві принципи, 
відповідно до яких суспільні кошти можуть витрачатися лише з метою 
виконання суспільних завдань. Для того, щоб ці положення працювали, 
має існувати чітка система завдань та чіткі процедури здійснення 
видатків. 

Прийняття спеціального законодавства стосовно державної допомоги є 
важливим. Закон має відповідати міжнародним принципам надання 
державної допомоги, що відображені в законодавстві Європейського 
Союзу, зокрема: 
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− Невтручання: Будь-яка форма втручання держави впливає на 
ринкові механізми та обмежує конкуренцію. Таким чином, у 
випадку, коли надання державної допомоги неможливо уникнути, 
негативні наслідки мають бути мінімізовані. 

− Незалежні інституції: Регулювання та контроль за наданням 
державної допомоги має здійснюватися незалежною установою. 
Процедури мають бути чіткими та прозорими. 

− Звітність: Надзвичайно важливо здійснювати оцінку необхідності 
надання державної допомоги, ефективність її використання, та її 
вплив на добробут суспільства та конкуренцію. 

− Прозорість: Необхідно забезпечити доступ громадськості до 
інформації щодо надання та використання державної допомоги. 

− Обмеженість в часі та обсязі: Сума державної допомоги, тривалість 
її надання, та сфера мають бути обмеженими. Дозвіл на отримання 
допомоги для окремих отримувачів має бути обмеженим. Має 
застосовуватися регресивний принцип надання державної 
допомоги: обсяг державної допомоги має зменшуватися з часом. 

− Секторна допомога: “Чутливі” сектори або спеціальні види 
допомоги мають бути чітко визначені для того, щоб запобігти 
подальшому виникненню нових схем державної допомоги із 
спеціальним режимом. 

Закон про державну допомогу має включати елементи попередньої 
оцінки для того, щоб на стадії підготовки державного бюджету було 
можливим отримати консультацію від установи, що контролює надання 
державної допомоги щодо будь-яких видатків пов‘язаних з наданням 
бюджетної допомоги. 

4. Система соціальних пільг має бути заснована на адресній 
допомозі, а не на субсидіях. 

5. В сфері оплати праці в суспільному секторі мають бути 
ліквідовані суперечності законодавства. 

В першу чергу, це означає, запровадження системи тарифної сітки, яку 
вже було розроблено та підтримано прийняттям відповідної постанови. 
Також система премій у суспільному секторі має бути більш чіткою та 
прозорою. 

По-друге, законодавство має встановлювати чіткі процедури 
планування видатків на оплату праці у суспільному секторі. Особливу 
увагу слід приділити процедурам визначення фонду оплати праці для 
установ, що підпорядковуються розпорядникам коштів. Зокрема, це 
важливо для визначення процедур фінансування видатків на оплату 
праці різних бюджетних установ із спеціального або/та загального 
фонду бюджету. 
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4.4 Облік та звітність 

4.4.1 Міжнародні стандарти 

Ефективність фінансового сектора залежить від типу та якості контролю 
над ним. Важливо, щоб система обліку та звітності була спроможною 
оцінити всі процеси відносно управління суспільними фінансами. Така 
система повинна включати питання, пов’язані як з обліком, так і 
підготовкою та затвердженням звіту. 

Більшість стандартів фіскального обліку та звітності визначено в МВФ 
Кодексі позитивного досвіду з прозорості бюджетно-податкової системи 
та Найкращих прикладах досвіду з прозорості бюджету визначених 
ОЕСР. 

В системі обліку та звітності, МВФ визначив такі принципи: 

1. Бюджетна інформація повинна сприяти обліку та подаватися 
таким чином, щоб полегшити процес прийняття рішень щодо 
вироблення політики. Таким чином, дані про баланс суспільного 
сектора повинні звітуватися у випадках, коли неурядові установи 
суспільного сектора здійснюють квазіфіскальні операції. 

2. Необхідним є подання звітів законодавчій владі та населенню 
про виконання бюджету. 

− Піврічний звіт про виконання бюджету повинен бути представлений 
законодавчій владі. Більш часті звіти (принаймні щоквартальні) 
також повинні бути опубліковані. 

− Кінцеві рахунки повинні бути представлені законодавчій владі 
протягом року з дня закінчення бюджетного періоду. 

− Звіти про результати виконання бюджетних програм, включаючи 
порівняння з поставленими цілями, повинні щорічно 
представлятися законодавчій владі. 

3. Запозичення або скорочення ліквідних активів повинні становити 
джерела фінансування дефіциту і бути “нижче лінії”.  

4. Дані про бюджет повинні надаватися на валовій основі, 
розрізняючи доходи, видатки (у розрізі економічної, функціональної, 
адміністративної класифікації) та фінансування дефіциту. Загальний 
баланс суспільного сектора повинен бути стандартним підсумковим 
показником фіскальної позиції держави. При потребі, він має 
супроводжуватися іншими фіскальними показниками для суспільного 
сектора (наприклад, операційний баланс, структурний баланс, та 
первинний баланс). 

ОЕСР визначає головні вимоги щодо змісту щомісячних, піврічних та 
річних звітів. 
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4.4.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

a) Система бюджетного обліку  

Українська система бюджетного обліку має потужну законодавчу 
основу. 

Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (від 
1999 року) встановив правила бухгалтерського обліку для всіх 
організаційних одиниць в економіці. Бюджетний кодекс визначив 
загальні риси бухгалтерського обліку для установ суспільного сектора. 
Стаття 56 зобов’язує Державне казначейство України за погодженням з 
Міністерством фінансів розробляти загальну, інтегровану систему обліку 
для всіх бюджетних установ та позабюджетних фондів. Казначейство 
записує всі операції, що стосуються виконання державного бюджету та 
відображає всі державні активи та зобов’язання. Головні розпорядники 
коштів повинні дотримуватися правил, встановлених Державним 
казначейством. Щороку в січні, Казначейство затверджує 
розпорядження, яке 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. 

Єдина система бухгалтерського обліку для бюджетних установ, 
створена протягом 1999-2001 років, є досить чітка, добре визначена та 
відповідає міжнародним стандартам. 

Облік установ суспільного сектора в Україні здійснюється на касовій 
основі – надходження та видатки записуються лише, коли вони 
фактично виконані. Відповідно до Бюджетного кодексу, Державне 
казначейство записує всі операції, що стосуються виконання бюджету, 
в свій реєстр, який відображає всі активи та зобов’язання держави. 
Доходи та видатки презентуються на валовій основі. 

б) Класифікація видатків бюджету 

Бюджетний кодекс 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 вони пов’язані. Їх економічна класифікація спирається на 
економічні характеристики відповідних операцій. Адміністративна та 
програмна класифікація бюджетних видатків тісно взаємопов’язані: за 
адміністративною ознакою видатки класифікуються за розпорядниками 
коштів, які мають право на здійснення відповідних видатків. Програмна 
класифікація представляє собою перелік програм, які фінансуються з 
бюджету і класифікуються за відповідними розпорядниками коштів, що 
відповідають за їх виконання. 
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Наказ Міністерства фінансів “Про бюджетну класифікацію та її 
запровадження” (від 2001 року) став кроком вперед в напрямку 
покращення бюджетної звітності. Він наблизив бюджетну класифікацію 
до міжнародних стандартів, визначаючи всі доходи державного 
бюджету та видатки, що можуть здійснюватися за рахунок бюджетних 
коштів. Крім цього, в ньому наведена класифікація по джерелах 
фінансування дефіциту, наприклад, зовнішні та внутрішні запозичення, 
надходження від приватизації. 

Проте Бюджетний кодекс не визначає надходження від 
приватизації як джерело фінансування дефіциту. Натомість, він 
розглядає їх як частину бюджетних доходів, хоча фактично кожного 
року ці надходження використовуються як джерела фінансування 
бюджетного дефіциту, що вимагається міжнародними стандартами. 
Однак час від часу робляться спроби включити приватизацію до 
бюджетних доходів. Це може ускладнити оцінку бюджетного 
дефіциту. 

Наказ Міністерства фінансів “Про бюджетну класифікацію та її 
запровадження” покращує управління коштами позабюджетних фондів, 
які до того були практично поза державним контролем. Починаючи з 
2000 року, переважну більшість доходів та видатків з позабюджетних 
фондів було включено до спеціального фонду бюджету. Це підвищило 
загальний рівень прозорості суспільних фінансів, оскільки як доходи, 
так і видатки бюджетних установ вказуються в бюджеті та проходять 
через рахунок Державного казначейства. Така схема повністю 
відповідає стандартам МВФ щодо фіскальної прозорості. 

На сьогодні, бюджетна класифікація відповідає міжнародним 
стандартам, проте зміна методології бюджетного обліку призвела 
до ускладнення порівняння бюджетної інформації за різні роки. 
Наприклад, до 2002 року функціональна класифікація бюджетних 
видатків складалась з 25 категорій, а починаючи з 2002 року 
функціональна класифікація містить лише 10 категорій, що робить 
порівняння видатків за різні роки, скажімо 1997 та 2002 року складним. 

Коментар 4.11 
Бюджетна методологія в Польщі 

В Польщі, методологія чітко регулюється і будь-які зміни в методології детально 
описуються. Досвід останніх років показав, що відбуваються спроби 
запровадити нові методології, які спрямовані лише на зміну результатів, що 
звітуються. Наприклад, субсидії Фонду соціального страхування не 
включаються в бюджетні видатки, що штучно зменшує рівень бюджетних 
видатків та рівень дефіциту. 

в) Звітність 

Бюджетна звітність в Україні (як методологічні, такі і технічні сторони) 
загалом відповідає міжнародним стандартам. 10 січня 2003 року, 
Україна стала 52-ю країною, яка офіційно приєдналася до Загальної 
системи поширення даних (МВФ) і тепер зобов’язана подавати Фонду 
дані, що стосуються економічної та фінансової ситуації в країні, 
базуючись на визначених стандартах. 
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Інформація по доходах, видатках та джерелах фінансування дефіциту 
подається у щомісячних, щоквартальних та річних звітах. При цьому 
видатки класифікуються за економічною, функціональною та 
програмною категоріями. Хоча звіти подаються на касовій основі, це не 
суперечить міжнародним стандартам, так як існують супровідні 
матеріали, що дозволяють оцінити результати виконання бюджету на 
основі методу нарахувань. Наприклад, Казначейство збирає інформацію 
про заборгованості по платежах та податках та подає відповідний звіт 
Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Рахунковій палаті та Міністерству 
фінансів. 

Крім того, Казначейство збирає інформацію про негрошові надходження 
до бюджету, однак в звіті всі надходження подаються в грошовій 
формі, що робить неможливим розрізнити негрошові 
надходження від інших типів надходження. В систему обліку та 
звітності включено трансакції, що фінансуються як за рахунок 
внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел. Казначейство готує звіт 
про надходження та видатки спеціального фонду державного бюджету, 
включаючи інформацію про міжнародні установи. 

Прийняття Бюджетного кодексу сприяло прозорості бюджетної звітності, 
так як він визначив вимоги до її змісту та процедури. Проте це 
стосується лише щомісячних, щоквартальних та річного звітів оскільки 
необхідні за стандартами ОЕСР піврічний та довгостроковий 
звіти на сьогодні відсутні. 

Щомісячні звіти 

Державне казначейство України подає Верховній Раді України, Кабінету 
Міністрів України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів 
України щомісячні звіти про виконання бюджету до 15 числа місяця, 
наступного за звітним. Окрім цього, не пізніше 25 числа наступного 
місяця тим же інституціям надається інформація про виконання 
захищених статей бюджету та про використання Резервного фонду 
України. Деталізовані щомісячні звіти про виконання бюджету 
оприлюднюються на веб-сайті Бюджетного комітету ВР 
(http://budget.rada.gov.ua) лише 25-28 числа місяця, наступного за 
звітним. 

Щомісячний звіт Казначейства є порівняльною таблицею, яка містить 
інформацію про річний план, зміни в річному плані, обсяги виконання у 
звітному періоді. Окрім цього, подається інформація про доходи та 
видатки загального фонду державного бюджету, заплановані 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; 

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

Загалом, щомісячні звіти про виконання бюджету відповідають 
найкращим прикладам досвіду країн ОЕСР. Це відноситься до 
опублікування звітів та інформації, що в них міститься, зокрема, 
внесення протягом року поправок до Закону України “Про Державний 
бюджет”, класифікація витрат та інформація про здійснення позик. 
Однак все ще є деякі недоліки. 

Перш за все, не існує практики подання пояснювальної записки 
в разі значних розбіжностей між запланованими та фактичними 
показниками виконання бюджету. 

По-друге, дані звітуються на кумулятивній основі, що 
суперечить стандартам, визначеним ОЕСР. 

По-третє, щомісячні звіти Казначейства не містять інформацію 
про позабюджетні операції. 

Щоквартальні 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 
уточненні дані, оскільки подається на кілька тижнів пізніше. 

Квартальним звітам бракує деякої важливої інформації, що 
рекомендуються ОЕСР. Вони не надають інформацію про: а) 
поновлений прогноз бюджетного результату на даний рік та на 
наступні два роки; б) перегляд припущень, на яких ґрунтується 
бюджет; с) зайнятість, пенсійні зобов’язання працівників, 
державні фінансові та нефінансові активи. 

Річні звіти 

Стаття 58 Бюджетного кодексу та Постанова Кабінету міністрів “Про 
затвердження Порядку подання фінансової звітності” зобов’язують 
розпорядників коштів подавати деталізовані річні звіти (які повинні 
включати баланс, інформацію про виконання доходів та видатків, а 
також дані про виконання бюджету загалом) Державному казначейству 
України та Рахунковій палаті України не пізніше 1 березня року, 
наступного за звітним. Позабюджетні фонди, наприклад, Пенсійний 
фонд та фонди соціального страхування на випадок безробіття, 
нещасного випадку на виробництві та тимчасової непрацездатності, 
повинні подавати свої річні звіти Кабінету Міністрів та оприлюднювати 
їх в засобах масової інформації. 19 

                                          
19 На практиці, фонди соціального страхування опубліковують лише обмежену 

інформацію про виконання їх бюджеті.  
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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: 

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

2) Звіт про виконання Державного бюджету України;  

3) Звіт про рух грошових коштів;  

4) Інформацію про виконання захищених статей видатків Державного 
бюджету України;  

5) Звіт про бюджетну заборгованість;  

6) Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів 
України;  

7) Інформацію про стан державного боргу;  

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

9) Зведені показники звітів про виконання бюджетів; 

10) 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. Видатки класифікуються за 
економічною, функціональною категоріями та за розпорядниками 
бюджетних коштів. Річний бюджетний звіт містить досить детальну 
інформацію про фінансові зобов’язання держави. 

Хоча зміст річного бюджетного звіту є досить об’ємним, йому бракує 
деякої важливої інформації, яка є необхідною відповідно до стандартів 
ОЕСР. По-перше, він не містить інформацію про нефінансові 
зобов’язання держави. 

По-друге, баланс суспільного сектора не містить 
квазіфіскальних операцій уряду, таких як дешеві позики. В той 
же час, в Пояснювальній записці до звіту про виконання бюджету 
Кабінет Міністрів подає інформацію про видатки на субсидії та зворотні 
трансферти підприємствам, фінансову підтримку сільськогосподарським 
підприємствам через механізми здешевлення кредитів наданих 
комерційними банками, часткове покриття витрат національним 
виробникам сільськогосподарської техніки тощо. Крім того, до річного 
звіту про виконання бюджету Кабінет Міністрів також додає звіт про 
державні гарантовані зобов’язання, який містить інформацію про 
підприємства, що отримали кредити під гарантії уряду, сума цих 
кредитів в іноземній (долар США та євро) та національній валютах. 

Однак інформація, яка подається в Пояснювальній записці до річного 
звіту про виконання бюджету, є неповною і досить агрегованою. 

По-третє, у звіті відсутня повна інформація про виконання 
більшості бюджетних програм, тобто результатів програм або 
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пояснення їх розходження з цілями програм. Звітування щодо 
результатів програм є часто неможливим, так як не існує чітко 
визначених цілей бюджетних програм. 

Крім того, річний звіт про виконання бюджету не містить 
інформації про зайнятість, пенсійні зобов’язання, державні 
фінансові та нефінансові активи. 

Пенсійний фонд та фонди соціального страхування подають свої річні 
звіти Кабінету Міністрів та оприлюднюють їх в засобах масової 
інформації. Однак їх звіти не подаються на розгляд Верховній 
Раді. 

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. 

Коментар 4.12 
Документація щодо бюджетної звітності в Польщі  
В Польщі, документ, який підсумовує інформацію про виконання бюджету, і 
який подається Сейму, включає таку інформацію: 
- зведену інформацію про виконання бюджету установ місцевого 
самоврядування; 

- оцінка макроекономічних припущень та приватизації державного майна. 

В звіті про виконання бюджету присутня інформація про виконання фінансових 
планів державних фондів, органів влади, борг, дефіцит та гарантії держави. 
Звітування не включає весь суспільний сектор; відсутня, наприклад, інформація 
про фінансовий стан університетів та установ культури.  

г) Звіт щодо запозичень суспільного сектора  

На сьогодні, Українське законодавство не містить визначення 
боргу суспільного сектора. Державний внутрішній борг, відповідно 
до Закону Законом “Про державний внутрішній борг України”, включає 
строкові боргові зобов‘язання Кабінету Міністрів України в грошовій 
формі. Міністерство фінансів, яке займається управлінням державним 
боргом, 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 Бюджетного кодексу, Закону “Про внутрішній державний 
борг” та 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 
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щодо змін у розмірі державного боргу України. На практиці, 
Міністерство фінансів надає широку інформацію про найважливіші 
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, загальний обсяг зовнішнього боргу за останні чотири роки 
поділено на три категорії залежно від типу кредитора: міжнародні 
організації, країни та іноземні комерційні банки. Детальна інформація 
гарантованого боргу також оприлюднюється. 

Незважаючи на те, що завдяки прийняттю Бюджетного кодексу 
протягом останніх років оприлюднювалася досить вичерпна інформація 
щодо динаміки державного боргу, деякої важливої інформації все ще 
бракує. 

По-перше, зобов’язання установ суспільного сектора не 
розглядаються частиною державного боргу, та не звітуються як 
частина боргу суспільного сектора через відсутність його 
правового визначення. 

Коментар 4.13 
Борг суспільного сектора в Польщі  

В Польщі, питання, які стосуються боргу та дефіциту регулюються Законом “Про 
суспільні фінанси”. Борг суспільного сектора визначається як номінальний борг 
установ суспільного сектора. Борг Державного казначейства є номінальним 
боргом Державного казначейства. Державний борг включає зобов’язання, які 
виникають через таке: 
– випущені цінні папери; 
– надані позики чи отримані кредити; 
– зобов’язання бюджетних установ; 
– зобов’язання, які серед іншого виникають через акти, рішення судів та 

додаткових гарантій. 

По-друге, на відміну від міжнародних стандартів, уряд не 
оприлюднює інформацію про його фінансові активи, наприклад, 
про цінні папери, інвестиції, позики підприємствам та іншим 
установам тощо. 

По-третє, щомісячні та річні звіти про виконання бюджету надають 
лише інформацію про прямий борг, тобто суму, яку було позичено та 
сплачено протягом звітного періоду і не містять детальної 
інформації про нові державні гарантії. Крім того, хоча закон про 
державний бюджет регулює питання державний гарантій,20 він не 

                                          
20 Так, закон 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. 
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встановлює жодних чітких меж для розміру гарантій, які можуть 
бути надані в поточному бюджетному році. В майбутньому це може 
призвести до значного фіскального тягаря. 

Відповідно до Закону “Про внутрішній державний борг” Міністерство 
фінансів відповідає за управлінням державним боргом. Воно виконує всі 
операції, пов‘язані з погашенням та обслуговуванням боргу, та з новими 
запозиченнями. Міністерство разом з НБУ, якому заборонено 
здійснювати пряме фінансування бюджетного дефіциту, повинно 
координувати управління державним боргом. Однак час від часу уряд 
намагається залучити НБУ до різних квазіфіскальних операцій. 

Отже, інформація, яка могла б забезпечити оцінку стійкості 
фіскальної системи не є повною через відсутність правового 
визначення боргу суспільного сектора та брак інформації про 
квазіфіскальні операції, фінансові активи, а саме про цінні 
папери, інвестиції та позики підприємствам та іншим установам 
тощо. Законодавство не встановлює чітких меж надання 
державних гарантій. 

4.4.3 Рекомендації 

1. Звіти про виконання бюджету повинні надавати інформацію 
про доходи та видатки бюджету, фінансування дефіциту 
відповідно до стандартів СНР та ЄСР. 

a) Це, насамперед, стосується звітування по боргу суспільного сектора. 
Питання, які стосуються боргу суспільного сектора повинні мати 
потужну законодавчу основу. По-перше, борг суспільного сектора 
повинен бути законодавчо визначеним, зобов’язання всіх установ 
суспільного сектора повинні включатися в це поняття. Інформація про 
квазіфіскальні операції, фінансові активи, а саме про цінні папери, 
інвестиції, позики підприємствам та іншим установам, а також 
деталізована інформація про державні гарантії повинні бути складовою 
звітів про виконання бюджету. 

В короткостроковому періоді, з метою вирішення проблеми, слід 
прийняти Закон “Про державний борг”, який зараз дискутується в 
парламенті. Проект закону пропонує визначення валових зобов’язань, 
які включають державний борг, борг НБУ, борг місцевого самоврядування, 
борг бюджетних установ тощо. Проект закону переглядає класифікацію 
боргу (додаючи класифікацію по типу процентної ставки) та зобов’язує 
Міністерство фінансів регулярно оприлюднювати інформацію про головні 
показники боргу суспільного сектора. Ці зміни сприятимуть підвищенню 
прозорості управління державним боргом та звітності в Україні. 

б) Щомісячні, щоквартальні та річний звіти повинні містити 
інформацію, що є необхідною відповідно до міжнародних 
стандартів: 

− звіти про виконання бюджетів позабюджетних фондів повинні бути 
частиною документації про виконання державного бюджету; 

− щомісячні звіти повинні подаватись кожного місяця. У разі значних 
розбіжностей між запланованим і фактичним рівнем виконання 
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державного бюджету, щомісячні звіти повинні супроводжуватися 
пояснювальною запискою; 

− щоквартальні звіти повинні містити інформацію про уточнений 
прогноз показників бюджету (доходів та видатків бюджету, 
запозичень та бюджетного дефіциту) для поточного року та наступних 
двох років, перегляд припущень, на яких базувався бюджет 
поточного року, баланс фінансових та нефінансових активів держави; 

− у щорічному звіті про виконання бюджету повинна бути інформація 
про нефінансові зобов’язання держави, квазіфіскальні операції, а 
також інформація про виконання бюджетних програм, зокрема, 
результати їх виконання та пояснення розбіжностей з очікуваними 
цілями повинні подаватися в щорічному звіті про виконання бюджету; 

− підготовка довгострокового звіту про бюджет, який оцінює 
обґрунтованість поточної політики уряду, повинна стати складовою 
частиною процесу підготовки звітів про виконання бюджету. 

2. Бюджетний кодекс повинен визначати надходження від 
приватизації як джерело фінансування бюджетного дефіциту. 
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4.5 Фінанси органів місцевого самоврядування 

4.5.1 Міжнародні стандарти 

Основним документом, що визначає принципи функціонування 
місцевого самоврядування, є Європейська Хартія Місцевого 
Самоврядування (ЄХМС). У 1997 році Україна в цілому ратифікувала 
цей документ і, таким чином, зобов’язалася вважати положення Хартії 
частиною українського законодавства. 

Базові положення Європейської Хартії присвячені врегулюванню таких 
питань: 

а) прав і обов’язків місцевого самоврядування у сфері регулювання і 
управління суспільними справами: 

− місцеве самоврядування означає право і здатність місцевої влади, в 
рамках закону, регулювати і управляти суттєвою частиною 
державних завдань в інтересах місцевих жителів та нести за це 
відповідальність; 

− суспільні завдання мають виконуватися, переважно, тими гілками 
влади, що знаходяться найближче до громадян; 

− повноваження, надані місцевим органам, мають бути повними і 
виключними. Вони не можуть бути скасовані або обмежені іншим 
центральним чи регіональним органом, за виключенням випадків, 
передбачених законодавством. 

б) фінансового забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування: 

− місцеві громади мають право володіти достатніми власними 
фінансовими ресурсами, якими можуть вільно розпоряджатися в 
рамках виконуваних повноважень; 

− принаймні частина фінансових ресурсів місцевої громади повинна 
походити з місцевих податків та зборів, для яких, у певних рамках, 
органи місцевого самоврядування володіють правом встановлення 
податкових ставок. 

в) вирівнювання фінансового потенціалу територій: 

− захист фінансово слабких місцевих громад потребує 
запровадження процедур фінансового вирівнювання або інших 
подібних заходів, що мають бути спрямовані на коригування 
наслідків нерівномірного розподілу потенційних джерел фінансових 
ресурсів. 
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4.5.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

а) Права і обов’язки місцевого самоврядування у сфері 
регулювання і управління суспільними справами 

В останні роки відбулися суттєві позитивні зміни у сфері законодавчого 
забезпечення функціонування місцевого самоврядування в Україні. 
Конституція України і закон “Про місцеве самоврядування” чітко 
визначили права і обов’язки органів місцевого самоврядування, надали 
їм незалежний політичний статус. 

Однак дотепер базові положення ЄХМС залишаються невиконаними.21 
Ключовою проблемою залишається велика концентрація суспільних 
завдань і коштів у системі державної адміністрації і відсутність чіткого 
розподілу завдань між органами місцевого самоврядування різного 
рівня, а також між місцевим самоврядуванням і центральною владою. 

Надмірна кількість адміністративно-територіальних одиниць і 
органів місцевого самоврядування створює серйозні перешкоди 
у процесі децентралізації громадських завдань і незалежної 
фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. 

В Україні органи місцевого самоврядування складаються з: 

− cільських, селищних і міських рад – виборних органів, що 
представляють інтереси територіальних громад і приймають 
рішення від їх імені – та їх виконавчих комітетів; 

− районних і обласних рад (без виконавчих комітетів), що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і 
міст. 

Кордони нинішнього адмінстративно-територіального устрою України 
були визначені за часів СРСР, коли жодної уваги не приділялося 
здатності місцевих органів забезпечувати надання суспільних благ. 
Проблема надмірної розпорошеності місцевих громад найбільше зачіпає 
одиниці, що знаходяться найближче до суспільства (див. Рис. 1). 

Адміністративний устрій в рамках заданого територіального поділу не є 
чітким. В той час, як територіальних одиниць в Україні нараховується 
30,8 тис., кількість місцевих рад складає 12,1 тис. Повноваження 
деяких рад поширюються на кілька територіальних громад (сіл і 
селищ), інші територіальні громади мають власну раду. При цьому лише 
11 тис. рад мають свої бюджети. Як правило, чисельні сільські ради не 
мають достатніх фінансових і адміністративних ресурсів для виконання 
громадських завдань. Таким чином, деякі із завдань, що мають 
виконуватися органами місцевого самоврядування базового рівня, 
делегуються на рівень району, а в районі вони виконуються місцевими 
державними адміністраціями.22 Такий стан речей суперечить ст. 3 

                                          
21 У виданій Радою Європи Рекомендації 102 (2001) від 13 листопада 2001 

року “Про місцеву і регіональну демократії в Україні” перераховано список 
суперечностей українського законодавства та ЄХМС. 

22 Kolovitskova O, J. Lukovenko, Ukraine: Enhancing Local Government Revenue 
Raising Capacity: A Way of Reaching More Accountable Local Government, 
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ЄХМС, яка визначає місцеве самоврядування як право і здатність 
місцевої влади, в рамках закону, регулювати і управляти суттєвою 
частиною державних завдань в інтересах місцевих жителів та нести за 
це відповідальність. 

Рисунок 1 
Система місцевого самоврядування в Україні (числа - кількість одиниць) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кількість областей і районів також є занадто великою для належного 
виконання суспільних функцій, пов’язаних із стимулюванням 
економічного зростання регіонів і надання суспільних благ, що 
впливають не лише на дані території. 

Коментар 4.14 
Місцеве самоврядування у Польщі 

У Польщі функціонує близько 2.5 тис. одиниць місцевого самоврядування – 
гмін. Навіть така кількість органів місцевого самоврядування здається 
завеликою з огляду на те, що деякі гміни у селах мають надзвичайно низький 
потенціал для виконання функцій, пов’язаних з економічним розвитком 
територій. В останні роки деякі з гмін не здійснювали ніяких інвестицій. 

В 1998 році великим містам було надано статус повітів, а на решті територій 
створено незалежні повіти. Це стало однією з найбільших помилок у процесі 
реформування. Оскільки значна частина надлокальної інфраструктури 
концентрується у містах, створення незалежних повітів у містах було 
нераціональним. 

Органи місцевого самоврядування в Україні не наділені 
належними повноваженнями. Значна частина громадських 
завдань, що виконуються в інтересах місцевих жителів, не була 
передана до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Повноваження, якими наділені органи місцевого самоврядування в 
Україні, поділяються на власні і делеговані. Власні повноваження 
включають завдання місцевого значення, що забезпечують реалізацію 

                                                                                                              
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan00914
5.pdf. 

Міста державного 
значення 

2 

Області 
24 

Міста обласного значення 
171 

Райони 
488 

Села, селища 
11061 Райони у містах 

86 
Міста районного значення 

278 
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прав і обов’язків місцевого самоврядування, визначених законами 
України. Делеговані повноваження охоплюють виконання функцій, 
обумовлених законами України, що передаються місцевому 
самоврядуванню центральним урядом відповідно до принципу 
субсидіарності (Ст. 82 Бюджетного кодексу). Органи місцевого 
самоврядування відповідають за надання послуг у сферах освіти, 
охорони здоров’я, культури і спорту, управління, соціального захисту і 
соціального забезпечення, транспорту і дорожнього будівництва, 
захисту довкілля. Делеговані повноваження, поряд з іншими, 
включають ті завдання, що традиційно вважаються власними 
повноваженнями місцевого самоврядування - надання послуг освіти, 
охорони здоров’я, соціальної допомоги. Тобто, переважна частина 
функцій місцевого самоврядування представлена делегованими 
повноваженнями. Це означає, що органи місцевого самоврядування 
мають досить обмежені можливості прийняття рішень в сфері виконання 
делегованих повноважень. Таким чином, порушується незалежність 
органів місцевого самоврядування у сфері управління суспільними 
справами на підвідомчій території. 

Права місцевого самоврядування на рівні районів і областей 
порушуються, з одного боку, відсутністю виконавчих комітетів 
представницьких органів, а з іншого боку, нечітким розподілом 
повноважень між місцевим самоврядуванням та місцевими 
державними адміністраціями. 

В областях і районах ради, обрані місцевими жителями, не мають 
власних виконавчих органів, що ускладнює виконання громадських 
завдань органами місцевого самоврядування. Обласні і районні ради 
змушені передавати відповідні повноваження місцевим державним 
адміністраціям. Згідно з положеннями українського законодавства 
обласні і районні державні адміністрації підзвітні обласним і районним 
радам лише в межах повноважень, делегованих їм радами. У всіх інших 
відношеннях обласні і районні державні адміністрації, що є 
представниками центральної влади на місцях, підзвітні і 
підпорядковуються центральним органам виконавчої влади.23 Тобто 
обласні і районні державні адміністрації не підзвітні місцевим жителям, 
а підпорядковуються державній адміністрації вищого рівня, що 
контролює виконання ними державних завдань. 

Як зазначалося вище, внаслідок недосконалого адміністративно-
територіального поділу і обмежених фінансових можливостей місцевого 
самоврядування місцеві органи базового рівня передають виконання 
багатьох завдань до сфери компетенцій районних і обласних державних 
адміністрацій. В таких умовах чіткий розподіл повноважень між 
органами місцевого самоврядування і місцевими державними 
адміністраціями є дуже проблематичною справою. Відповідно до 
Конституції України і Закону “Про місцеве самоврядування”, органи 
місцевого самоврядування є незалежними і центральним органам 
заборонено втручатися в їх діяльність у частині, що стосується 
виконання власних повноважень. Однак на практиці, представники 

                                          
23 Районні адміністрації підпорядковуються обласним державним 

адміністраціям; обласні, Київська і Севастопольська міські адміністрації 
підпорядковуються і підзвітні центральним органам виконавчої влади. 
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місцевих державних адміністрацій втручаються у діяльність 
органів місцевого самоврядування,24 і значна частина функцій 
місцевого самоврядування виконується місцевими державними 
адміністраціями. Переважна частина видатків обласних і районних 
бюджетів прямо виконується або контролюється місцевими державними 
адміністраціями.25 В результаті консолідовані фінансові звіти не 
відображають реальної участі місцевого самоврядування у суспільних 
видатках. Така система знижує ефективність місцевого самоврядування 
в Україні, ускладнює розподіл компетенцій між органами місцевого 
самоврядування і державною адміністрацією та знижує ступінь 
фіскальної прозорості. 

Позиція місцевого самоврядування на обласному і районному 
рівнях є особливо хиткою у фінансовій сфері. В той час, як 
повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня (міст, 
сіл, селищ) охоплюють підготовку, затвердження і виконання 
бюджету,26 принципово інша система дає на рівні районів і областей. 
Тут планування, виконання бюджету і звітність належать до 
компетенцій місцевих державних адміністрацій. Таким чином, фінансова 
незалежність органів місцевого самоврядування районного і обласного 
рівня є досить обмеженою, оскільки роль даних органів зведена до 
затвердження проекту бюджету, підготованого місцевою державною 
адміністрацією. 

Заміна виконавчих органів місцевого самоврядування районного і 
обласного рівня місцевими державними адміністраціями, що фактично 
має місце в Україні, суперечить принципу незалежності місцевого 
самоврядування у сфері виконання громадських завдань. 

Розподіл повноважень між різними рівнями влади не є чітко 
визначеним, і деякі з них 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 областей. Органи 
влади районного і обласного рівня відповідають за розвиток фізичної 
культури і спорту. Нечіткий розподіл функцій стає причиною конфліктів 
між різними рівнями державного управління щодо фінансування певних 
програм і об’єктів. 

Схожа ситуація спостерігається у сфері розподілу повноважень між 
органами влади центрального і місцевого рівня. Наприклад, 
спеціалізовану медико-санітарну допомогу віднесено до повноважень 
обласного і центрального рівня. 

                                          
24 Recommendation 102 (2001) on local and regional democracy in Ukraine, pkt 

12D, Rada Europy, http://www.coe.fr/cplre. 
25 Slukhai S., Building-up Fiscally Strong Local Governments – A Challenge For 

Ukraine, с. 2, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
nispacee/ unpan009151.pdf 

26 Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад наділені 
повноваженнями щодо підготовки проекту бюджету, подання його на 
розгляд ради, виконання затвердженого бюджету і підготовки звітів про 
виконання бюджету. 
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В українському законодавстві відсутній принцип “презумпції місцевого 
самоврядування” (згідно з яким функції, не віднесені законодавством до 
певного рівня влади, вважаються функціями місцевого 
самоврядування), який дозволив би вирішувати всі суперечки щодо 
розподілу сфер відповідальності між центральними і місцевими 
органами. В результаті деякі з державних функцій не закріплені за 
певними рівнями влади і невідомо, хто відповідає за їх виконання. 
Зазначена практика суперечить ст. 4 ЄХМС, згідно з якою 
повноваження, надані місцевим органам, мають бути повними і 
виключними. 

Коментар 5.2 
Повноваження органів місцевого самоврядування в Польщі 

У Польщі для обмеження суперечок щодо розподілу повноважень до 
законодавства було введено принцип “презумпції місцевого самоврядування”. 
Згідно з цим принципом, функції, що прямо не закріплені за центральною 
владою, вважаються функціями місцевого самоврядування. Якщо ж виникають 
суперечки щодо розподілу повноважень між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів, органам базового рівня надається пріорітет у 
вирішенні громадських завдань. 

Насамкінець, розподіл компетенцій між окремими органами 
місцевого самоврядування не є чітко визначеним. 
Представницький орган на рівні територіальних громад – рада – може 
відміняти рішення виконавчого комітету.27 Таким чином, рада приймає 
на себе управлінські функції, що веде до нівелювання чіткого розподілу 
повноважень між представницьким і виконавчим органами. 

Невизначеним є правовий статус міського голови, а також допустимі 
межі його втручання в діяльність ради і виконавчого комітету.28 
Оскільки голова міста (мер) є представником місцевої влади, обраним 
на загальних виборах, можливості його відкликання з займаної посади 
способом, відмінним від проведення референдуму, повинні бути 
обмеженими. Проте на практиці мер може бути відкликаний радою. У 
рекомендації 102 (2001) Ради Європи зазначається: часто причиною 
відкликання голови міста з займаної посади є політичний тиск 
представників місцевої державної адміністрації на членів ради. Це є 
явним порушенням принципу прозорого поділу компетенцій між 
державною владою і місцевим самоврядуванням. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що 
переважання делегованих повноважень у структурі функцій, що 
виконуються органами місцевого самоврядування, відображає 
домінування централізованого прийняття рішень і підриває 
автономність місцевого самоврядування. Відсутність в 
українському законодавстві принципу “презумпції 
територіального самоврядування” має своїм наслідком низький 

                                          
27 Navruzov Y., Local government in Ukraine, В: Local governments in Eastern 

Europe, in the Caucasus and Central Asia, red. Munteanu I., V. Popa, Budapeszt 
2001, p. 127, http://lgi.osi.hu/ publications/ default.asp?id=84. 

28 Recommendation 102 (2001) on local and regional democracy in Ukraine, point 
12E Rada Europy, http://www.coe.fr/cplre. 
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рівень відповідальності органів влади різних рівнів і виникнення 
конфліктів щодо фінансування певних програм видатків. 

б) Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування 

За останні роки суттєві позитивні зрушення у сфері формування 
доходної частини місцевих бюджетів були пов’язані із (1) закріпленням 
на постійній основі ( з використанням чітких правил) певних доходних 
джерел за рівнями бюджетів (у відповідності з Бюджетним кодексом 
України, 2001), (2) включенням всіх позабюджетних операцій місцевих 
органів до складу спеціального фонду бюджету (2000), (3) 
запровадженням нової бюджетної класифікації (1998), згідно з 
вимогами Статистики Державних фінансів МВФ. 

Проте у ході реформи міжбюджетних відносин деякі гострі проблеми 
залишилися неврегульовані: 

− місцеві органи неспроможні впливати на обсяг отримуваних доходів 
через встановлення податкових ставок і визначення податкової 
бази; 

− найбільш вагомі доходні джерела місцевих бюджетів закріплені за 
фінансуванням делегованих повноважень місцевих органів, що 
обмежує їх фінансову автономність; 

− як власні, так і делеговані повноваження місцевих органів не 
забезпечені адекватними джерелами фінансування. 

Фінансова діяльність місцевих органів, що відображається у 
складі операцій спеціального фонду бюджету, знижує ступінь 
транспарентності місцевих бюджетів. Починаючи з 2000 року, 
центральний уряд заборонив місцевим органам проводити 
позабюджетні операції і зобов’язав їх включати всі види надходжень і 
витрат до місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів, 
прямо не пов’язані з виконанням суспільних функцій бюджетними 
установами, мали відображатися у складі спеціального фонду бюджету. 
З одного боку, це можна оцінити як позитивний захід, оскільки 
позабюджетні операції почали обліковуватися і фігурувати у бюджетній 
звітності. З іншого боку, доходи і видатки, пов’язані з комерційною 
діяльності бюджетних установ, не є чисто бюджетними операціями, 
оскільки збір таких доходів і витрачання отриманих коштів не 
регулюються нормами бюджетного законодавства та не контролюються 
урядом. 

Діючий нині поділ бюджету на загальний і спеціальний фонди не 
дозволяє розрізняти чисто бюджетні і в минулому позабюджетні 
операції (спеціальний фонд об’єднує операції двох типів). Джерелами 
формування спеціального фонду є: (1) доходи, призначені для 
фінансування певних програм видатків; (2) доходи від комерційної 
діяльності бюджетних установ (плата за надання медичних послуг у 
державних закладах охорони здоров’я, плата за навчання у державних 
закладах освіти, та ін.); (3) “добровільні” внески підприємств на 
рахунки місцевих органів (часто такі внески робляться під 
адміністративним тиском або в обмін на певні комерційні привілеї). В 
той час як операції першої групи є дійсно бюджетними операціями, 
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операції двох останніх груп за своєю сутністю є позабюджетними. В 
результаті зазначеної практики чисто бюджетні доходи і видатки 
змішуються з комерційними операціями бюджетних установ, а 
фактичний розмір і структура бюджету є невідомими. 

Власні доходи є мізерним джерелом фінансування діяльності 
органів місцевого самоврядування. Лише до бюджетів міст і селищ 
місцеві податки і збори надходять у обсягах, що перевищують 10% 
доходів відповідних бюджетів. Середня частка місцевих податків і 
зборів у доходах місцевих бюджетів (без трансфертів з Державного 
бюджету) всіх рівнів складала 3%. Відповідний показник для обласних 
бюджетів становив 0,41%, для бюджетів міст обласного значення - 
5,8%, для районних бюджетів - 2,4% і для сільських бюджетів - 5,9%. 
Деякі з місцевих податків дають такі незначні надходження до бюджету, 
що виникає питання про доцільність їх стягування взагалі. Незначна 
частина місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів 
унеможливлює реалізацію принципу фіскальної еквівалентності у сфері 
міжбюджетних відносин України.29 Це також суперечить ст. 9 ЄХМС. 

Податкові повноваження місцевих органів є досить обмеженими. Органи 
місцевого самоврядування мають право стягувати лише ті місцеві 
податки і збори, що обумовлені законами України, а також 
встановлювати податкові ставки для цих податків лише у межах лімітів, 
що визначені тими ж законами. Податок з реклами, комунальний 
податок, туристичний збір, готельний збір, ринковий збір, плата за 
розміщення об’єктів торгівлі є обов’язковими для справляння місцевими 
органами. Запровадження інших місцевих податків і зборів є 
добровільним для органів місцевого самоврядування. 

До цього часу в Україні не встановлено більш ефективних місцевих 
податків, таких як податок на нерухомість. Місцеві органи в Україні 
мобілізують незначні доходи від власності. Доходи від власності 
складають 2,5% сумарних доходів місцевих бюджетів (в тому числі 2% - 
надходження від приватизації). Це є наслідком неврегульованих прав 
власності для органів самоврядування місцевого і регіонального рівня.30 
Статус об’єктів, переданих до комунальної власності, також не є чітким. 

Загальнодержавні податки і трансферти з Державного бюджету 
являють собою основне джерело надходжень до місцевих 
бюджетів. Частково це є наслідком домінування делегованих 
повноважень у структурі видатків місцевих бюджетів. Доходи, 
закріплені за місцевими органами для фінансування делегованих 
повноважень,31 і трансферти з Державного бюджету не є фінансовими 
ресурсами, якими місцеві органи можуть вільно розпоряджатися для 

                                          
29 Цей принцип означає, що податки, сплачувані місцевими жителями 

відіграють роль цін на суспільні блага місцевого значення. 
30 Recommendation 102 (2001) on local and regional democracy in Ukraine, point 

12Cd European Council, http://www.coe.fr/cplre. 
31 Для забезпечення виконання місцевими органами делегованих 

повноважень центральний уряд надав у їх розпорядження такі доходні 
джерела: 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. 
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виконання своїх функцій. Наприклад, вони не можуть бути використані 
на фінансування власних повноважень органів місцевого 
самоврядування.32 Таким чином, фінансова незалежність місцевого 
самоврядування, гарантована законами України, насправді є 
декларативною і ефективне виконання завдань, покладених на ці 
органи, стає проблематичним. 

Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні не 
забезпечена адекватними доходними джерелами. З одного боку, 
доходи, закріплені за місцевими бюджетами, недостатні для виконання 
покладених на місцеві органи функцій. З іншого боку, податкові 
повноваження місцевих органів для збільшення доходної частини 
місцевих бюджетів є обмеженими. 

Розбіжності між доходами, наданими у розпорядження місцевих органів, 
і покладеними на них видатковими зобов’язаннями є значними. На 
підтвердження даної тези можемо навести такі факти: протягом кількох 
років видатки місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг і 
споживання електроенергії планувалися в обсягах, що складали 30-
40% від реальних потреб; навіть до введення нової системи розподілу 
доходних джерел між рівнями державної влади (що звузила фінансові 
можливості місцевого самоврядування) місцеві органи накопичували 
значні обсяги кредиторської заборгованості. 

Хоча, відповідно до Конституції України, центральний уряд має 
передати місцевим органам фінансові ресурси у обсягах, що 
забезпечуватимуть виконання ними делегованих повноважень,33 однак 
час від часу центральний уряд зобов’язує місцеві органи влади 
фінансувати додаткові видатки без передачі в їх розпорядження 
відповідних доходів. Крім того, законодавчі гарантії достатності коштів 
поширюються на виконання делегованих повноважень, і не охоплюють 
фінансування власних повноважень. Місцеві органи мають обмежені 
можливості захисту своїх прав у суді. Так як величина власних доходів 
є недостатньою навіть для часткового фінансування програм місцевого 
розвитку, органи місцевого самоврядування часто вдаються до 
сумнівних і мало прозорих джерел фінансування (таких як примусові 
внески підприємств). 

Заборона здійснення запозичень деякими місцевими органами 
являє собою ще одне порушення прав місцевого 
самоврядування. Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, 
обласні, районні, районні у містах, селищні і сільські бюджети не 
можуть затверджуватися із дефіцитом; бюджети АР Крим та міські 
бюджети можуть прийматися із дефіцитом лише у частині бюджету 
розвитку. Подібне регулювання для обласних, районних, селищних і 
сільських бюджетів означає неможливість швидкої реалізації 

                                          
32 Доходні джерела, закріплені за місцевими бюджетами для виконання 

власних повноважень, є такими: 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, плата за оренду об’єктів комунальної 
власності, податок на прибуток підприємств комунальної власності. 

33 Ст. 143 Конституції України. 
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найпотрібніших програм капітальних вкладень. Позбавлення одиниць 
місцевого самоврядування прав брати на себе інші, не поточні 
зобов’язання, веде до закриття доступу місцевих громад до ринку 
капіталів. Таке положення суперечить Ст. 8 ЄХМС, якою 
передбачається надання доступу місцевим органам до національного 
ринку капіталів з метою здійснення запозичень для фінансування 
капітальних вкладень.  

в) Вирівнювання фінансового потенціалу територій 

Після введення Бюджетного кодексу справедливість і ефективність 
системи міжбюджетних відносин України підвищилися, на що вплинули 
запровадження механізмів вирівнювання фінансового потенціалу 
територій та формульного підходу до розрахунків трансфертів з 
Державного бюджету місцевим бюджетам. 

Однак ряд проблем залишилися неврегульованими: 

− базові одиниці місцевого самоврядування в Україні – міста 
районного значення, села і селища – не були залучені до процесу 
реформування;  

− формульний підхід до розрахунку трансфертів з державного 
бюджету не усунув можливостей для політичного торгу між центром 
і регіонами; 

− методика розрахунку трансфертів не враховує дійсних витрат на 
надання державних послуг і фактичної податкової спроможності 
місцевих громад; 

− контроль за виконанням делегованих повноважень місцевих органів 
не було встановлено. 

Місцеві органи міст районного значення, сіл і селищ залишилися 
фінансово підпорядкованими районам. Бюджетним кодексом 
врегульовано питання розподілу доходних джерел і трансфертів з 
державного бюджету між видами бюджетів лише до районного рівня. 
Розподіл доходних джерел і трансфертів між районними бюджетами, 
бюджетами міст районного значення, сіл і селищ здійснюється у 
відповідності з рішеннями районної ради. Якщо фактичні надходження 
до районних бюджетів виявляються меншими від запланованих, райони 
можуть позбавитися дефіциту власних бюджетів через зменшення 
трансфертів до бюджетів нижчого рівня.34 Така практика обмежує 
незалежність органів місцевого самоврядування. Фінансова модель 
ієрархічної залежності унеможливлює повноцінне функціонування 
місцевого самоврядування на базовому рівні. 

Формульний підхід до розрахунку дотацій вирівнювання з 
Державного бюджету не усунув можливостей для довільного 
прийняття рішень і політичного торгу між центром і регіонами. 

Трансферти обчислюються як різниця між оцінюваним обсягом видатків 
на виконання делегованих повноважень (Е) і оцінюваним обсягом 
доходів, закріпленим за місцевим бюджетом для виконання делегованих 

                                          
34 Коловітськова, Луконенко. Зазначена праця. 
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повноважень (R), помноженим на коефіцієнт вирівнювання. Хоча дана 
формула загалом є справедливою, вона містить ряд недоліків: 

1. 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. 

2. Змінна Е, що ніби то грунтується на застосуванні нормативів 
бюджетної забезпеченості, насправді є результатом ділення наявних 
бюджетних ресурсів на кількість жителів чи споживачів державних 
послуг; таким чином, процес планування бюджету не спирається на 
розрахунок дійсних витрат на надання певних послуг. 

3. 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 обгрунтувати “депресивність” регіону. 

4. Формули, розроблені Кабінетом Міністрів для оцінки видатків 
місцевих бюджетів, містять численні “коригуючі коефіцієнти”. Проте 
методи розрахунку цих 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. 

Таким чином, процедури для розрахунку трансфертів залишаються 
недостатньо прозорими. Загальний підхід до визначення сум 
трансфертів бюджетам різних рівнів є чітким і зрозумілим. Однак 
застосування різноманітних коефіцієнтів, методики обчислення яких 
невідомі, створює серйозні проблеми. Зазначена практика має своїм 
наслідком недостатній рівень транспарентності фінансування 
делегованих повноважень. 

Процес надання цільових дотацій з Державного бюджету 
ґрунтується як на об’єктивних економічних критеріях, так і на 
суб’єктивних політичних рішеннях. Місцеві органи отримують 
цільові дотації на фінансування капітальних вкладень і певних 
соціальних програм. Цільові дотації соціального спрямування 
обчислюються як добуток кількості отримувачів соціальних допомог і 
розмірів допомог, встановлених законами України. Розміри соціальних 
допомог не є пов’язані з будь-якими економічними нормативами, а 
визначаються щороку, виходячи з обсягів наявних ресурсів бюджету. 
Цільові дотації на фінансування капітальних вкладень розподіляються 
відповідно до політичних преференцій: сильні регіони отримують 
більше від слабших. Таким чином, процедури надання цільових дотацій 
територіям також є недостатньо транспарентними. 

Дотації вирівнювання та цільові дотації з Державного бюджету складали 
44% доходів місцевих бюджетів у 2001 і 45% у 2002 році. 
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Коментар 4.16 
Механізм функціонування трансфертів у Польщі 

У Польщі цей механізм є занадто складним, що вважається серйозним недоліком 
діючої системи. Замість застосування простого механізму вирівнювання, 
використовуються складні коригуючи коефіцієнти, внаслідок чого визначені 
доходні джерела розподіляються за невідомими критеріями. У результаті органи 
місцевого самоврядування виявляються неспроможними обчислити суму коштів, 
яку вони отримають від окремих видів трансфертів. 

Кошти, одержані органами місцевого самоврядування у вигляді 
трансфертів з державного бюджету, можуть бути використані лише на 
фінансування делегованих повноважень, таким чином, держава 
контролює напрями витрачання коштів, що перераховуються місцевим 
бюджетам. Такі обмеження призводять до того, що місцеві органи не 
мають стимулів для ефективного управління видатками своїх бюджетів. 

Водночас не було встановлено контролю за виконанням 
делегованих повноважень місцевими органами. Не передбачено 
регулярних процедур і механізмів контролю. В Україні практикується 
лише суворий контроль за цільовою спрямованістю витрачання коштів 
місцевими органами. Прийняття такої стратегії контролю викликане 
недостатністю фінансування делегованих завдань державою. В умовах 
здійснення контролю за рівнем виконання делегованих завдань 
органами місцевого самоврядування, першим висновком після 
проведення такого контролю була б необхідність збільшення 
трансфертних сум. З політичних міркувань, центральній владі вигідніще 
контролювати факт спрямованості наданих у розпорядження місцевих 
органів коштів на реалізацію делегованих завдань, ніж визначати 
результати витрачання коштів, тобто міру і якість виконання 
делегованих повноважень. 

Останні інституційні зміни у галузі виконання місцевих бюджетів 
створюють загрозу для фінансової незалежності місцевих 
органів. В попередніх роках органи місцевого самоврядування мали 
можливість вільно обирати банк, який обслуговував їх бюджетні 
рахунки. В даний час місцеві бюджети переводяться на казначейське 
виконання. Хоча місцеві бюджети, згідно з положеннями законодавства 
України, є незалежними, казначейські функції для місцевих бюджетів 
мають виконуватися територіальними підрозділами Державного 
казначейства, тобто координуватися з центру. Банківські рахунки 
бюджетних установ було закрито, натомість вони отримали реєстраційні 
рахунки у системі Державного казначейства. Одночасно органи 
місцевого самоврядування втратили одне з джерел доходів (банківські 
відсотки), а уряд отримав безоплатне джерело короткотермінового 
кредитування. Тобто кошти місцевих бюджетів було централізовано на 
єдиному казначейському рахунку, і права місцевих органів щодо 
самостійного управління їх бюджетами було обмежено. 

4.5.3 Рекомендації 

Реформування фінансів місцевого самоврядування є довготривалим 
процесом, що має бути поділений на кілька етапів. Перш за все, 
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необхідно провести територіальну реформу, яка полягає у проведенні 
таких заходів: 

1)  створення нових одиниць місцевого самоврядування на базовому 
рівні; 

2)  перетворення діючих самоврядних одиниць у селах і селищах на 
допоміжні; 

3)  зменшення кількості районів і областей. 

На другому етапі необхідно заснувати виконавчі комітети обласних і 
районних рад та надати всім органам місцевого самоврядування статусу 
юридичних осіб. На третьому етапі необхідно впорядкувати розподіл 
функціональних повноважень між рівнями влади та надати органам 
місцевого самоврядування більше повноважень для виконання 
громадських завдань. Лише реалізація цих заходів створить передумови 
для створення ефективної системи фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування і контролю за діяльністю місцевих органів. 

1. Необхідно створити нові органи місцевого самоврядування, 
що будуть здатні самостійно виконувати функції місцевого 
самоврядування. Для цього на базовому рівні варто заснувати 
нові самоврядні одиниці, сфера повноважень яких 
поширюватиметься на кілька сіл або селищ. 

Реформа системи місцевого самоврядування має розпочатися із 
формування одиниць базового рівня, що є достатньо сильними в 
організаційному і фінансовому відношенні для виконання більшості 
суспільних функцій на місцевому рівні. Розмір нових одиниць має бути 
пов’язаним із значним фінансовим та адміністративним потенціалом, 
який дозволятиме вирішувати суспільні завдання на місцевому рівні. З 
іншого боку, розмір таких одиниць не повинен бути занадто великим 
аби органи місцевого самоврядування занадто не віддалялися від 
місцевих жителів. Ми не радимо перетворювати діючі нині райони на 
самоврядні одиниці базового рівня, оскільки основним завданням 
районів має стати виконання надлокальних завдань. 

Створення завеликих одиниць місцевого самоврядування 
утруднюватиме реалізацію принципу субсидіарності, внаслідок чого 
ефективність функціонування органів місцевого самоврядування в 
Україні знижуватиметься. Саме в цьому полягає проблема великих міст, 
у яких жителі мають обмежені можливості впливати на поведінку 
посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Водночас, функціонування занадто малих одиниць місцевого 
самоврядування створює безліч проблем. В таких умовах виникає ризик 
постійної залежності місцевого самоврядування від органів влади 
вищого рівня, а місцевих бюджетів – від трансфертів з Державного 
бюджету, що знижує відповідальність місцевих органів за виконання 
громадських завдань. При визначенні розмірів одиниць місцевого 
самоврядування варто враховувати думку місцевих жителів (це 
положення знайшло своє відображення у ЄХМС). 

Створення більш сильних одиниць місцевого самоврядування у 
сільській місцевості не означає, що діючі нині органи у селах і селищах 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 76 

мають бути ліквідовані. Такі органи можуть бути трансформовані у 
допоміжні підрозділи нових органів місцевого самоврядування і бути 
підпорядкованими їм. Повноваження допоміжних підрозділів мають 
поширюватися на виконання місцевих завдань, делегованих органами 
базового рівня. Масштаби делегування таких повноважень мають 
визначатися органами базового рівня. Допоміжні підрозділи у селах, 
селищах і районах міст можуть також управляти частиною комунальної 
власності. Допоміжні підрозділи не повинні мати статусу юридичної 
особи. Вони лише виконуватимуть окремі завдання базового рівня і 
діятимуть від імені одиниць базового рівня. 

Новостворені одиниці місцевого самоврядування повинні отримати 
статус юридичної особи, як того вимагає ЄХМС. Таке положення 
відображає інтереси місцевої громади, оскільки без статусу юридичної 
особи органи місцевого самоврядування будуть не в змозі вести 
незалежну діяльність і чіткий розподіл повноважень між центральною 
владою і місцевим самоврядуванням стане неможливим. 

Новостворені одиниці місцевого самоврядування повинні володіти 
власністю, що є основою для виконання громадських завдань на 
місцевому рівні. Держава повинна передати у власність місцевих 
органів відповідні об’єкти власності – землю, будівлі, інфраструктуру: 
шляхи, мости, тунелі, водопроводи, об’єкти утилізації і переробки 
сміття. 

2. Необхідно значно скоротити кількість районів та розглянути 
питання про зменшення кількості областей. Розміри районів і 
областей у функціональному плані мають відповідати завданням 
регіонального розвитку та завданням, що виконуються для і від 
імені місцевих жителів. 

Створення незалежних одиниць місцевого самоврядування на базовому 
рівні матиме своїм наслідком передачу місцевих завдань для виконання 
з рівня районів на базовий рівень. Таким чином, відпаде необхідність 
максимального наближення районної влади до місцевих жителів. 
Управління справами надлокального масштабу – системою охорони 
здоров’я і середньої освіти – вимагає існування районів з більш значним 
організаційним і фінансовим потенціалом. Тому зменшення кількості 
районів виглядає цілком обґрунтованим. 

Необхідно також вирішити проблеми районів, що розташовані поруч з 
великими містами. Території навколо таких міст, як правило, не мають 
належної інфраструктури та достатніх адміністративних та фінансових 
ресурсів для виконання покладених на них завдань. Ми рекомендуємо 
створити райони, які б включали як агломерати великих міст, так і 
прилеглі території. 

У структурі функціонального поділу повноважень між рівнями місцевої 
влади області несуть відповідальність за виконання завдань 
регіонального масштабу. Ці завдання охоплюють вирішення проблем 
регіонального розвитку, які вимагають функціонування достатньо 
сильних самоврядних одиниць.35 

                                          
35 У Польщі під впливом політичних факторів цю проблему розв’язано не було. 

Спочатку планувалося створити 12 сильних регіонів, але фактично було 
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Як і в випадку районів, ми не рекомендуємо відокремлювати великі 
міста від областей, тому що область не зможе вирішувати завдання 
регіонального розвитку без включення до її складу обласного центру. 
Серйозною перешкодою для успішного завершення реформи 
адміністративно-територіального устрою може стати опір регіональних 
груп, які відстоюють власні інтереси. 

3. На рівні районів і областей необхідно сформувати 
виконавчі органи місцевого самоврядування. Такі виконавчі 
органи, підпорядковані радам відповідного рівня, мають 
замінити діючі нині місцеві державні адміністрації. 

Маючи власний адміністративний апарат, органи місцевого 
самоврядування отримають можливість виконання завдань 
надлокального і регіонального рівня. На відміну від місцевих державних 
адміністрацій, виконавчі органи місцевих рад будуть зосереджувати 
свою діяльність на реалізації пріоритетів територіальних громад, а не 
держави.  

Завдання загальнонаціонального характеру, делеговані районам і 
областям, мають виконуватися системою державної адміністрації, що 
відокремлена від регіональної влади і організована вертикально (з 
підпорядкуванням виключно відповідним міністерствам).36 Діяльність 
окремих елементів системи державної адміністрації ніяким чином не 
буде залежати від органів місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування районного і обласного рівня повинні 
мати статус юридичної особи. Це зробить процес управління на рівні 
районів і областей більш відкритим. Кожен орган місцевого 
самоврядування повинен володіти власністю, що створюватиме 
підґрунтя для мобілізації доходів, які є адекватними виконанню 
визначених повноважень. 

4. Повноваження органів місцевого самоврядування повинні 
бути чітко визначені. Переважна частина делегованих 
повноважень має бути трансформована у власні повноваження 
місцевих органів. Органи місцевого самоврядування повинні 
володіти правом перерозподіляти ресурси між видатками на 
виконання власних і делегованих повноважень. 

Проведення територіальної реформи повинне супроводжуватися більш 
чітким розподілом повноважень між різними рівнями місцевого 
самоврядування. Держава повинна приймати рішення щодо того, які з 
завдань, делеговані на рівень районів і областей, мають залишатися у 
компетенції державної адміністрації, а які – передаватися до органів 

                                                                                                              
сформовано 16 воєводств. В результаті 4 з діючих воєводств є відносно 
невеликими за розмірами і не в змозі проводити повноцінну регіональну 
політику. 

36 Таке вирішення проблеми добре зарекомендувало себе у Польщі, де поліція 
і деякі інспекції, що працюють в інтересах суспільства загалом, а не лише 
місцевої громади, були відокремлені від місцевої влади. Зараз вони діють як 
підрозділи державної адміністрації і підпорядковуються відповідним 
міністерствам. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 78 

місцевого самоврядування як їх власні завдання. На практиці це 
означає відміну делегованих повноважень для місцевих органів. 

Масштаб повноважень, що передаються місцевому самоврядуванню, 
має бути достатньо об’ємним для того, щоб органи місцевого 
самоврядування набули здатності управляти значною часткою 
суспільних справ на свою власну відповідальність і в інтересах місцевих 
жителів. ЄХМС однозначно стверджує, що ті органи влади, які 
знаходяться найближче до громадян, в основному, мають відповідати за 
вирішення громадських завдань. Якщо ж проблема має надлокальний 
або регіональний характер, тоді вона має бути розв’язана вищим рівнем 
місцевого самоврядування; якщо ж ми стикаємося з питаннями 
загальнонаціонального масштабу, то вони мають знаходитися у 
компетенції державної адміністрації. 

Чіткий розподіл повноважень між різними рівнями місцевого 
самоврядування дозволить досягти їх повної незалежності один від 
одного. Таким чином, певні повноваження і доходи можуть бути чітко 
закріплені за певним рівнем влади. Ні органи центральної виконавчої 
влади, ні органи місцевого самоврядування не повинні володіти правом 
приймати рішення щодо доходів іншого рівня місцевого 
самоврядування. Неможливо буде встановити чітку систему розподілу 
повноважень в Україні, допоки районні ради визначатимуть ступінь 
забезпеченості фінансовими ресурсами базового рівня місцевого 
самоврядування.  

Принцип “презумції місцевого самоврядування” добре зарекомендував 
себе у Польщі і може бути рекомендований для впровадження в Україні. 

5. Обов’язки місцевої ради, її виконавчого органу, а також 
міського голови, мають бути більш чітко визначені.  

Необхідно більш чітко визначити роль міського голови (мера) у сфері 
розподілу повноважень міської влади. В даний час мер діє як голова 
виконавчої вади, що затверджує рішення виконавчого органу. З іншого 
боку, він є представником законодавчої влади, так як наділений правом 
підпису рішень ради. Однак, якщо мер не підпорядковується раді, рада 
не повинна мати повноважень щодо звільнення мера. З іншого боку, 
якщо мер є підпорядкованим раді, тоді вимога щодо підписання рішень 
ради мером є сумнівною. Ми рекомендуємо встановити більш чіткий 
розподіл повноважень між різними органами місцевої влади і її голови.37  

6. Необхідно встановити контроль за виконанням делегованих 
повноважень органами місцевого самоврядування.  

Неможливо миттєво передати більшу частину делегованих повноважень 
до складу власних повноважень органів місцевого самоврядування. 
Протягом деякого часу делеговані повноваження будуть існувати (хоча і 
в дещо скороченому вигляді). Тому питання контролю за виконанням 
делегованих повноважень не втратить своєї актуальності. Україна може 
скористатися досвідом Польщі у сфері запровадження стандартів ЄХМС, 

                                          
37 Потреба у проведенні цих заходів вказується також у Рекомендації Ради 

Європи, виданій у 2001 р. 
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пов’язаних з контролем за виконанням делегованих повноважень. Для 
цього необхідно провести такі заходи: 

− фінансові ресурси, надані в розпорядження органів місцевого 
самоврядування, мають стати їх власними ресурсами, щодо яких 
вони володіють повною свободою розпорядження. Це надасть 
стимули місцевим органам для економного витрачання бюджетних 
коштів; 

− органи місцевого самоврядування повинні бути зобов’язані 
виконувати делеговані повноваження у повному об’ємі. Якщо вони 
цього не зроблять, то кошти у обсягах, пропорційних до 
невиконаних завдань, мають повертатися державі; 

− ресурси, зекономлені на виконанні делегованих повноважень, 
мають спрямовуватися на фінансування власних повноважень (при 
умові, що делеговані повноваження виконані повністю). 

7. Контроль за операціями органів місцевого самоврядування 
має обмежуватися питаннями законності. Відповідність 
принципам законності діяльності органів місцевого 
самоврядування повинна відстежуватися спеціальною 
державною установою, що володітиме правом відміняти 
незаконні рішення місцевих органів. Спори між органами 
державної влади і місцевого самоврядування мають 
вирішуватися спеціальними судами. 

Органи центральної влади повинні бути наділені повноваженнями 
втручатися у діяльність органів місцевого самоврядування лише у 
випадку порушення ними норм законодавства України. Обсяги такого 
втручання мають обмежуватися і бути спрямовані на відновлені 
законності. 

Ми рекомендуємо відмовитися від практики управління рахунками 
місцевих бюджетів органами Державного казначейства. Органи 
місцевого самоврядування повинні самостійно розпоряджатися 
рахунками власних бюджетів і самостійно приймати рішення щодо 
зняття чи перерахування коштів з цих рахунків. 

Всі спори між органами державної влади і місцевого самоврядування 
мають вирішуватися не представниками центральної влади, а суддями. 
Органи місцевого самоврядування на надлокальному та регіональному 
рівнях покликані будуть захищати інтереси місцевих громад. Повне 
відокремлення сектору місцевого самоврядування від держави у 
питаннях розподілу повноважень і фінансових ресурсів дозволить 
створити чітку і прозору систему територіальної влади. Всі спори між 
органами державної влади і місцевого самоврядування, особливо ті з 
них, що стосуються скасування рішень місцевого самоврядування, 
мають розглядатися за спеціальною процедурою, яка 
характеризуватиметься швидким проходженням справи. Тому ми 
пропонуємо створити спеціальні суди, які прийматимуть рішення щодо 
спорів між центральною і місцевою владою. 

8. Джерела доходів місцевих бюджетів і процедури розподілу 
коштів між різними рівнями місцевого самоврядування мають 
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визначатися законами України, а не рішеннями представників 
державної адміністрації вищого рівня. 

Система фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування 
має бути стабільною і передбачуваною. Кожен рівень влади повинен 
володіти правом мобілізації доходів, що є пропорційними до обсягів 
виконуваних завдань. Це право має бути гарантовано конституцією та 
спеціальними законодавчими актами. Чітко мають бути визначені 
джерела доходів, а їх розподіл між рівнями бюджетів має грунтуватися 
на чітких критеріях. Таким чином, кожен орган місцевого 
самоврядування зможе розрахувати суму належних йому доходів.  

В Україні у найгіршому становищі знаходяться бюджети сіл, селищ і міст 
районного значення, обсяг фінансових ресурсів яких залежить від 
рішень районної ради. Райони і області також є фінансово залежними 
від центральної влади, яка визначає принципи надання дотацій з 
Державного бюджету. Розподіл доходних джерел між рівнями влади, а 
також процедури надання трансфертів кожному рівню місцевої влади 
мають бути встановлені законами України. 

Повноваження органів центральної влади та органів місцевого 
самоврядування вищого рівня у сфері фінансового забезпечення 
місцевих громад мають обмежуватися питаннями перерахування 
трансфертів. Ці питання мають бути чітко врегульовані національним 
законодавством. Ні органи центральної влади, ні органи місцевого 
самоврядування іншого рівня не повинні приймати рішень щодо обсягів 
доходів, отримуваних місцевими громадами. 

9. Надання трансфертів з Державного бюджету місцевим 
бюджетам має грунтуватися на чітких і об’єктивних правилах. 
До всіх органів місцевого самоврядування має застосовуватися 
уніфікований підхід без здійснення довільних коригувань 
показників доходів і видатків. 

Варто задіяти простий механізм вирівнювання фінансового потенціалу 
територій, що засновується на об’єктивних критеріях. Складних 
коефіцієнтів з невідомою методикою розрахунків (коригуючих, 
коефіцєнтів депресивності і т. п.) варто уникати. 

10. Необхідно збільшити частку власних доходів у загальних 
доходах місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування 
повинні отримати більше прав на залучення загальнодержавних 
податків до місцевих бюджетів. Перелік місцевих податків і 
зборів варто скоротити з покращенням якості їх 
адміністрування. Необхідно запровадити податок на 
нерухомість, що є ефективним джерелом доходів для місцевих 
бюджетів. 

Введення нових ефективних джерел доходів місцевих бюджетів 
обгрунтовується необхідністю використання власного потенціалу 
місцевих громад для мобілізації доходів до місцевих бюджетів. Ми 
пропонуємо запровадити податок на нерухомість, що стане вагомим 
джерелом наповнення місцевих бюджетів. Частки від певних 
загальнодержавних податків (наприклад: ПДВ, податок на прибуток 
підприємств) також можуть бути передані у розпорядження місцевих 
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органів з наданням їм відповідних податкових повноважень. Місцеві 
органи матимуть змогу оцінити обсяг надходжень до власного бюджету 
на основі норм діючого законодавства. Ми пропонуємо відмовитися від 
стягування тих місцевих податків і зборів, адміністрування яких є 
надмірно дорогим порівняно з обсягами отримуваних доходів. 

Покращення функціонування системи податкової адміністрації може 
збільшити обсяг власних доходів місцевих бюджетів. Вільний доступ до 
даних про виконання місцевих бюджетів, про обсяги податкових 
зобов’язань, а також можливості контролю за здійсненням функцій, 
пов’язаних із збором податків органами місцевого самоврядування може 
мати значний позитивний вплив на вказаний процес. 

Ґрунтуючись на результатах польського досвіду щодо фінансового 
забезпечення органів місцевого самоврядування, можемо стверджувати, 
що поширення однієї фінансової моделі на міста і села є 
невиправданим, оскільки потенціал мобілізації доходів до бюджетів міст 
та бюджетів сіл заснований на різних джерелах доходів.38 Тому для 
України ми рекомендуємо створити відмінні системи фінансування 
місцевих громад для міст і сіл. 

11. Кожен орган місцевого самоврядування має отримати 
вільний доступ до ринку капіталів, який повинен обмежуватися 
лише вимогами безпеки державних фінансів. 

Органи місцевого самоврядування повинні мати доступ до 
національного ринку капіталів, який обмежувався б виключно 
стандартами безпеки. Цей підхід необхідно впровадити в Україні, як 
того вимагає ЄХМС. Звичайно така вимога не може бути впроваджена 
за діючої системи адміністративно-територіального устрою, в рамках 
якої сільські громади є надзвичайно слабкими у фінансовому 
відношенні для того, аби дозволити їм накопичувати борги. Нездатність 
сільських органів виконувати взяті на себе зобов’язання створює значні 
ризики і може мати своїм результатом обмеження доступу місцевих 
жителів до базових суспільних послуг. Тобто територіальна реформа 
має розпочатися якнайшвидше, аби створити сильні самоврядні 
одиниці, що для фінансування певних програм зможуть залучати 
ресурси ринку капіталів.  

Ця ж рекомендація може бути застосована по відношенню до 
фінансування власних повноважень районів і областей. Лише сильні 
органи місцевого самоврядування районного і обласного рівня, що 
вирішують завдання надлокального і регіонального значення, будуть в 
змозі брати на себе фінансові зобов’язання і погашати борги без 
створення серйозних ризиків. Це вимагає, у свою чергу, створення 
повністю незалежних органів місцевого самоврядування обласного і 
районного рівня, які мають стабільні і передбачувані доходи. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що створення 
ефективної і дієвої системи місцевого самоврядування, яка 
узгоджується з міжнародними стандартами і договірними 

                                          
38 Система місцевого самоврядування у Польщі характеризується уніфікацією 

всіх самоврядних одиниць. Система фінансового забезпечення міст і сіл є 
також однаковою. Така система засвідчила свою неефективність.  
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зобов’язаннями України, є важливим завданням, що вимагає свого 
вирішення у процесі посилення транспарентності і відкритості 
державних фінансів України. 
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4.6 Доступ громадськості до інформації 

4.6.1 Міжнародні стандарти 

Доступність інформації суспільного характеру залежить від її 
відкритості, повноти (прозорості), а також від наявності незалежної 
статистичної установи, яка підтверджує якість даних. 

a) Відкритість інформації щодо суспільного сектору 

Вимога прозорості стосується гарантій доступу до інформації. Згідно II 
частини Кодексу МФВ: 

− суспільство повинне мати гарантію доступу до повної інформації по 
питаннях минулої, поточної та планованої бюджетної діяльності 
держави; 

− повинні бути взяті зобов’язання перед громадськістю щодо термінів 
оприлюднення бюджетної інформації. 

Стаття 3.4 рекомендацій Найкращих прикладів досвіду з прозорості 
бюджету (ОЕСР) підкреслює, що відкритість громадської інформації 
також означає, що всі звіти повинні бути у безкоштовному доступі в 
Інтернеті. 

б) Зрозумілість інформації щодо суспільного сектора 

Прозорість відіграє позитивну роль тільки тоді, коли інформація 
надається у ясній формі та легко піддається інтерпретації. Таким чином: 

− бюджетні дані мають задовольняти стандартам якості; 

− інформація про бюджет повинна представлятися таким чином, щоб 
це полегшувало аналіз політики і стимулювало відповідальність. 

в) Незалежна статистична установа 

− національний статистичний орган має бути інституційно незалежним 
аби перевіряти та гарантувати якість бюджетних даних. 

4.6.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

a) Відкритість бюджетної інформації 

Обсяг: Загалом, українське законодавство створює здорове підґрунтя 
для забезпечення відкритості бюджетної інформації. Розуміння 
важливості надання доступу до бюджетної інформації відображено у 
статтях Конституції, що стосуються звітності про бюджетні справи. 
Стаття 95 Конституції України містить положення про те, що регулярна 
звітність щодо надходжень та видатків Державного бюджету України 
повинна оприлюднюватися. 

Ці норми доповнюються статтею 28 Бюджетного кодексу, в якій 
перераховуються документи, що 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; 
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3) інформація про виконання державного бюджету, яка базується на 
квартальних та річних даних; 

4) інформація щодо індикаторів виконання консолідованого бюджету 
України; 

5) інша інформація про хід виконання державного бюджету України. 

Обсяг агрегованої інформації, що знаходиться в Законі “Про державний 
бюджет України” та річних звітах, знаходиться у відповідності з 
основними міжнародними стандартами. Обґрунтування бюджетного 
закону містить два варіанти прогнозу видатків та доходів 
(консервативний та цільовий), поділені по основних категоріях 
класифікації, а також прогноз потреби в позиках і надходжень від 
приватизації державного майна. В звітах можна знайти інформацію про 
фінансові потоки, дебіторську та кредиторську заборгованості та про 
інші фінансові категорії, що описані в Статтях 59 – 61 Бюджетного 
кодексу. 

Український Бюджетний кодекс визначає мінімальний обсяг інформації, 
яка має публікуватися. Проте Міністр фінансів може визначати інші типи 
інформації, що повинні публікуватися. Подібне рішення не бажане з 
двох причин. По-перше обсяг інформації, визначений законом є 
замалий. Наприклад, доступ громадськості до даних щодо 
суспільного боргу та видатків у вигляді податкових витрат 
обмежено. Борг суспільного сектора, синтетичний індикатор сталості 
державної політики, не визначено, і він не обчислюється. Інформація 
щодо деяких компонентів боргу суспільного сектора також недоступна 
громадськості, наприклад, щодо заборгованості по поверненню ПДВ. 
Інформація щодо видатків з податкових надходжень існує, але 
вона не надається громадськості у зрозумілій формі. ДПА готує 
список податкових пільг та тих, хто їх отримує. Звіт щодо податкових 
пільг є додатком до проекту бюджету, але громадськість не має до 
нього доступу. Агреговані дані ДПА щодо податкових пільг деколи 
перекручені, оскільки визначення податкових пільг, яке використовує 
ДПА, є занадто широке, і деякі з його компонентів не мають 
класифікуватися як податкові витрати. Більше того, доступ 
громадськості до детального списку основних реципієнтів податкових 
пільг також обмежено. Це не дає змоги провести повний аналіз та 
громадську дискусію щодо податкових витрат. Припис публікувати 
інформацію, визначений у законодавстві, також включає пункт щодо 
даних про боргові зобов’язання державних установ та власності 
(об’єктів), які належать цим установам. 

По-друге, таке розв’язання проблеми призводить до того, що рішення 
про обсяг інформації, яка має бути опублікована, приймається 
адміністративно. Це означає, що у разі небажаних феноменів, Міністр 
фінансів може не дозволити публікацію певних показників або даних, 
які мали б засвідчити існування такого феномену. 
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Коментар 4.17 
Норми доступу до інформації щодо суспільного сектора у Польщі (1) 

В Польщі законодавча база містить численні норми, які збільшують кількість 
інформації, доступної громадськості. По-перше, Конституція Польщі дозволяє 
дуже широкий доступ громадськості до документів, які висвітлюють діяльність 
уряду. Винятки стосуються лише тих документів, доступ до яких заборонено 
окремими законами. Згідно Конституції, закони можуть регулювати лише 
процедури надання інформації, а не її обсяг. Закон про доступ до громадської 
інформації, в якості загального положення, визнає публічність усієї громадської 
інформації. Закон про Державні фінанси визначає терміни опублікування 
деяких видів інформації (а не лише період її підготовки). 

Таким чином, відсутність законодавчо врегульованої процедури 
надання інформації має два серйозні наслідки. По-перше, відмова 
надавати інформацію не є адміністративним рішенням, яке 
можна оскаржити (в суді або у вищій інстанції). По-друге, 
терміни надання інформації, яка запитується, не визначено. 
Звідси випливає, що відповіддю на запит щодо надання інформації може 
бути просто відсутність відповіді. Це не є відмова у прямому значенні, 
але це також і не відповідь. Особливо це стосується неагрегованих 
даних, публікація яких не вимагається законом. Хоча гарантії доступу 
до цих даних є в Законі “Про інформацію”, в Законі “Про державну 
статистику” у Бюджетному кодексі, але отримання цих даних 
ускладнене, а спосіб їх надання до сьогоднішнього дня не 
врегульовано. Отже, доступ до більш детальних (неагрегованих) даних 
продовжує бути проблематичним та обмеженим. Однією з причин 
такої ситуації є відсутність законодавчого визначення 
непублічної інформації (даних обмеженого доступу) в Україні. В 
результаті занадто часто використовується аргумент, що певна 
інформація не повинна оприлюднюватися, а запити щодо надання такої 
інформації відхиляються. 

Коментар 4.18 
Норми доступу до інформації щодо суспільного сектора у Польщі (2) 

У 2001 році, було запроваджено “Бюлетень громадської інформації”, згідно із 
законом “Про доступ до інформації щодо суспільного сектора”. Бюлетень 
публікує інформацію про діяльність державних органів в Інтернеті. Інформацію, 
яка не публікується в Бюлетені, органи влади можуть надавати на замовлення 
згідно із процедурою та термінами, які визначаються законом. Незгода надати 
інформацію підлягає покаранню. Загалом, доступ до такої інформації є 
безкоштовним. У деяких випадках орган влади може вимагати певної оплати на 
покриття видатків по наданню інформації. 

Існує також непублічна інформація, до якої входять типи інформації для 
обмеженого користування. Існує чотири ступеня (типу) непублічності 
інформації: службового користування, конфіденційна, таємна, та цілком таємна. 
Важливим є те, що перевищення ступеню секретності того чи іншого документа 
без вагомої причини підлягає покаранню. Більше того, закон регулює 
процедури користування інформацією з обмеженим доступом, які є дуже 
обтяжливими (зберігання та читання документів у спеціальних кімнатах, тощо). 
В результаті цього, спеціальна процедура користування документами в 
обмеженому доступі знижує бажання занадто часто застосовувати аргумент 
обмеженого доступу, як базу для обмеження права громадськості ознайомитися 
із документом. 
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Вчасна публікація: Українське законодавство містить певні вимоги 
щодо вчасної публікації бюджетних даних. Згідно зі Статтею 28 
Бюджетного кодексу України, проект Державного бюджету повинен 
бути опублікований в державній газеті “Урядовий Кур’єр” протягом 7 
днів після представлення проекту на розгляд Верховної Ради України. 
Натомість, бюджетні рішення органів місцевого самоврядування повинні 
бути надані до відома громадськості не пізніше, ніж 10 днів після їх 
прийняття. 

Статті 58 – 61 визначають тільки терміни подання Державним 
казначейством України місячних, квартальних та річних звітів про 
виконання державного бюджету на розгляд уряду, Рахункової Палати 
та інших державних органів. Однак вимога публікації квартальних 
та річних звітів про виконання державного бюджету (Стаття 28 
Бюджетного кодексу) не містить визначення термінів такої 
публікації. 

Легкість доступу: За останні три роки зростала увага центральних 
органів влади до легкості доступу до бюджетної інформації, особливо за 
допомогою Інтернету. Це відображається у декількох нормативних 
актах, виданих президентом та Кабінетом Міністрів, що фокусуються на 
розвитку доступу до бюджетної інформації через Інтернет, а також на 
розширенні кола даних, представлених на веб-сайтах. 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 дві постанови,39 які визначають вимоги щодо інформації 
про діяльність центральних та місцевих влад, що має бути доступною 
через веб-сайти Інтернету. Наприклад, від місцевих рад вимагається 
розміщення інформацію про виконання місцевих бюджетів, збір податків 
та обсяги субсидій. Усі установи виконавчої влади мають розміщувати 
інформацію стосовно тендерів, які проводить ця установа. 

Протягом останніх років спроможність Бюджетного комітету Верховної 
Ради та інших установ, які мають надавати інформацію громадськості 
значно зросла. Веб-сайти цих установ стали більш змістовними. Наразі, 
поточна інформація щодо суспільних фінансів міститься на веб-сайті 
Бюджетного комітету Верховної Ради (http://budget.rada.gov.ua). 
Інформація, розміщена на ньому, відображає стан виконання кожної 
статті бюджету, проте 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, що впливають на бюджетний процес, структуру 
бюджетного комітету та інструменти для інтерактивного спілкування. 
Веб-сайт Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua) містить новини, а 

                                          
39 Постанова «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» (№3 від 2002 року) та Постанова КМУ 
“Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” (№1302 від 2002 року). 
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також інформацію щодо державних внутрішніх та зовнішніх облігацій, 
зовнішнього боргу. 

б) Зрозумілість інформації 

Якість статистичних даних – в тому числі фіскального характеру – є 
задовільною; методи обробки даних, в принципі, задовольняють 
міжнародним стандартам в цій галузі. Відповідно до звіту МВФ40 від 
серпня 2003 року, “українська статистика національних рахунків, цін, 
монетарна статистика, статистика державних фінансів і платіжного 
балансу узгоджується, у загальній формі, з міжнародними 
стандартами”. 

Два недоліки щодо якості статистичних даних варті уваги. По-перше, 
часові ряди в Україні так як і в інших країнах із перехідною економікою 
(наприклад, Польщі) – часто коригуються. Найчастіше, обґрунтуванням 
цих поправок є пристосування методології, що використовується, до 
найновіших міжнародних стандартів. Коригування не суперечить 
стандартам фіскальної прозорості, якщо йому слідує пояснення 
процедури перегляду даних. Ця вимога не завжди виконується в 
Україні. У Звіті МВФ, що був цитований вище, зазначено: „..у той час, 
як поправки з’являються регулярно, а суспільство не є 
достатньо поінформоване про процедури, що застосовуються 
при корегуванні даних.” 

По-друге, деякі дані взагалі не супроводжуються описом будь-
якої методології, що була використана для їх отримання. Це 
стосується оцінки сектора тіньової економіки в Україні. Згідно з 
офіційними даними українська тіньова економіка становить більш, ніж 
40% ВВП. Точність подібних оцінок залежить від методології обрахунку, 
який не надається громадськості. Це не дозволяє поліпшити дані 
стосовно тіньової економіки та може призводити до значних помилок 
при обрахуванні ВВП в Україні. 

в) Інституції 

Існування незалежної статистичної установи є важливим елементом 
забезпечення доступу до громадської інформації. Відповідно до 
міжнародних стандартів, Державний комітет статистики України має 
гарантії незалежності, виписані у Законі “Про державну статистику”. 
Більш загальний висновок, який підкріплює цей аргумент був 
висловлений МВФ: “Українські органи статистики мають юридичне та 
інституційне середовище, яке підтримують якість статистики”.41 

Держкомстат надає вільний доступ до статистичної інформації, яка 
збирається згідно із планом досліджень. Інші дані можуть купуватися. 
Держкомстат може вимагати додаткової оплати, але лише у тих 
випадках, коли можна довести, що надання інформації пов’язане із 
додатковими видатками (наприклад, копіювання). 

г) Інформація про місцеві фінанси 

Щодо якості, обсягу та громадського доступу до інформації про місцеві 
фінанси існує більше проблем, ніж на державному рівні. 

                                          
40 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03256.pdf, с. 4. 
41 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03256.pdf, с. 3. 
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Звіти Державного казначейства та веб-сторінки обласних адміністрацій 
є основними джерелами інформації щодо бюджетних операцій та 
фінансового стану органу місцевого самоврядування. Проте доступ 
громадськості до баз даних, які веде Казначейство обмежено, а якість 
даних, представлених на веб-сторінках, доволі низька. 

Не існує доступу громадськості до інформації про обговорення 
бюджету органів місцевого самоврядування. Описова частина 
бюджетних законів органів місцевого самоврядування не доступна для 
громадськості. З 27 (24 області, 1 АР, 2 міста державного 
підпорядкування) місцевих органів найвищого рівня, лише веб-сторінка 
АР Крим містить інформацію про параметри проекту бюджету на 2003 
рік. Це унеможливлює громадське обговорення під час розробки 
місцевих бюджетів. 

Детальна дизагрегована інформація щодо видатків органів 
місцевого самоврядування не розголошується. Наразі неможливо 
дізнатися, які саме компанії отримують замовлення, що оплачуються з 
бюджету. Дані про зайнятість в органах місцевого самоврядування та 
про їхні адміністративні видатки закриті для громадськості. У той час, як 
сукупні адміністративні видатки місцевих влад відображаються у 
доступних звітах казначейства, дизагреговані дані для конкретних 
місцевих органів недоступні. 

Доступ громадськості до звітів про виконання місцевих 
бюджетів обмежено. Державне казначейство готує доступні для 
громадськості агреговані місячні звіти щодо даних про виконання 
місцевих бюджетів. Квартальні звіти Казначейства є недоступними для 
громадськості. 

Хоча деякі органи місцевого самоврядування публікують звіти про 
виконання бюджетів у місцевих газетах, дизагреговані дані щодо усіх 
органів місцевого самоврядування отримати доволі важко. З 27 
місцевих органів найвищого рівня лише 8 надавали інформацію про 
виконання бюджету на своїх веб-сторінках. Якість представлених даних 
не є високою. Це призводить до того, що громадський контроль за 
діяльністю органів місцевого самоврядування доволі сильно обмежено. 

Дані про зобов’язання органів місцевого самоврядування не 
доступні для громадськості. 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 квартальні звіти. Дані щодо місцевих запозичень і 
місцевого боргу є недоступними. Не доступна також інформація про 
умовні зобов’язання органів місцевого самоврядування. 

Інформація про власність органів місцевого самоврядування не 
є відкритою для громадськості. Хоча Державне казначейство й 
збирає інформацію про муніципальну власність, деталізовані звіти про 
виконання місцевих бюджетів з включенням даних про вартість активів 
бюджетних установ не є доступними для громадськості. В деяких 
випадках ці звіти можуть бути отримані дослідницькими установами та 
іншими неприбутковими організаціями через подання письмового 
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запиту. Дані про основні фонди та обігові кошти, діяльність та 
рентабельність муніципальних підприємств взагалі недоступні. Проте 
управління державною власністю – важливий критерій оцінки діяльності 
органів місцевого самоврядування, і саме тому такі дані мають бути 
доступними для громадськості. 

Доступ до дизагрегованої інформації стосовно місцевих фінансів 
обмежується довільними рішеннями службовців місцевих 
органів. Згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування 
можуть відмовляти у доступі до інформації, якщо вона вважається 
інформацією обмеженого доступу. У цих випадках орган місцевого 
самоврядування має надіслати спеціальне повідомлення із посиланням 
на юридичну норму. Громадськості не може бути відмовлено у доступі, 
якщо його не обмежено за законом. Проте санкції за порушення 
законодавства щодо доступу громадськості до інформації не протидіють 
довільним рішенням громадських службовців. 

Норми законодавства зобов’язують місцеві державні адміністрації 
підтримувати роботу своїх веб-сайтів. Проте обсяг та порядок 
висвітлення інформації не розроблено у деталях. Наразі тільки 24 
з 27 органів вищого рівня мають свої веб-сайти. Проте вони містять 
доволі малоінформативні матеріали: деякі статистичні дані, декілька 
звітів про регіональний економічний розвиток, а також останні 
законодавчі акти, прийняті обласними радами або адміністраціями. 
Тільки АР Крим, Івано-Франківська, Волинська та Харківська обласні 
державні адміністрації є винятками з цього правила – якість та обсяг 
інформації на їхніх веб-сайтах доволі значні. Загалом, веб-сайти 
продовжують відігравати лише незначну роль в якості інструменту 
моніторингу діяльності місцевих адміністрацій. 

Таким чином, багато проблем пов’язаних із відкритістю органів 
місцевого самоврядування залишаються невирішеними. Створення 
всеохоплюючої системи для забезпечення прозорості та 
відповідальності органів місцевого самоврядування все ще залишається 
у порядку денному. 

д) Свобода засобів масової інформації 

Свобода засобів масової інформації відіграє ключову роль у покращенні 
прозорості та відкритості суспільних фінансів. Не можливо говорити про 
прозорість, якщо ЗМІ мають обмежений доступ до інформації та 
можливості її опублікування. Забезпечення свободи ЗМІ та громадської 
дискусії щодо питань бюджету є важливою умовою прозорості системи 
громадських фінансів. 

4.6.3 Рекомендації 

Швидке покращення вільного доступу до інформації щодо суспільного 
сектора є необхідною умовою зростання прозорості бюджетного 
процесу. Аби його досягти необхідно вжити такі кроки: 

1. Обсяг інформації, що має бути оприлюдненим, повинен 
бути визначений законодавчо, а не адміністративно. 

2. Обсяг бюджетної інформації, що має публікуватися, треба 
розширити і включити до нього дані щодо: 
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− боргу суспільного сектора; 

− податкових витрат; 

− податкової заборгованості; 

− умовних зобов’язань. 

3. Міністерство фінансів має бути законодавчо зобов’язане 
складати та публікувати річні звіти, які міститимуть дані щодо: 

− боргу суспільного сектора; 

− іншої державної власності та зобов’язань; 

− власності та зобов’язань місцевих влад (у агрегованій формі). 

4. Процедури, які стосуються вільного доступу до 
неопублікованої бюджетної інформації, мають бути встановлені 
законодавчо. 

Дуже важливо забезпечити доступ громадськості до дизагригованих 
бюджетних даних, що не оприлюднюються, але і не є законодавчо у 
обмеженому доступі. Особлива увага має приділятися покращенню 
доступу громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування. 

5. Обсяг інформації у обмеженому доступі (не публічної) має 
регулюватися законодавчо. 

6. Збір всієї бюджетної інформації має ґрунтуватися на чітких 
методологіях, які також надаються громадськості. 

У випадках перегляду даних, достатня кількість інформації щодо 
процедур, які використовувалися при перегляді, також мають 
надаватися громадськості. 
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4.7 Державна служба, служба в органах місцевого 
самоврядування та антикорупційні процедури 

4.7.1 Міжнародні стандарти 

Міжнародні стандарти щодо державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування визначені Міжнародним кодексом поведінки 
посадових осіб державної служби та принципами ОЕСР, які визначають 
норми етики для цих службовців. Ці документи визначають вимоги 
щодо призначення/прийому та звільнення службовців та стандарти 
етики їх поведінки. 

a) Статус, призначення/прийом та звільнення службовців 

Процедури призначення та звільнення службовців повинні бути чітко 
визначені та оприлюднені. Інформація про вакансії в суспільній службі 
повинна бути оприлюднена, прийом на роботу повинен відбуватися на 
конкурсній основі, яка ґрунтується на міцних та прозорих критеріях. 
Відповідна оплата праці повинна надаватися в грошовій формі. 
Інформація про систему оплати праці в державному секторі повинна 
бути оприлюднена.  

б) Стандарти етики поведінки державних службовців та 
антикорупційні процедури  

Стандарти етики повинні бути чітко визначені в законодавстві. Відкрита 
для громадськості інформація про дотримання норм поведінки 
службовцями в свою чергу посилює етику їх поведінки. Повинні 
існувати адекватні механізми звітності державних службовців. 
Відповідні процедури і санкції повинні застосовуватися в разі 
недотримання правил етики поведінки. 

4.7.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

a) Статус державних службовців та службовців органів 
місцевого самоврядування та процедури їх прийому та 
звільнення 

Протягом останніх років правове забезпечення питання служби в 
державних органах влади та органах місцевого самоврядування було 
суттєво вдосконалене, і, на разі, відповідає міжнародним стандартам. 

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. Після прийняття Закону “Про місцеве самоврядування” (№280-
97), дію закону “Про державну службу” було поширено на службовців 
органів місцевого самоврядування. Закон “Про службу в органах 
місцевого самоврядування” (2001) визначив статус службовців органів 
місцевого самоврядування, деталізував організаційні, економічні та 
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соціальні питання їх служби. Цей закон можна розглядати як 
додатковий до Закону “Про державну службу”. 

ВР визначає державну політику в сфері державної служби. Закон 
зазначає, що Головне управління державної служби проводить єдину 
державну політику і здійснює функціональне управління державною 
службою. 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. 

Закони “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” проголошують принципи недискримінаційності, 
рівності та справедливості в прийомі на роботу службовців. Вони 
визначають, що право обіймати посади державних службовців належить 
громадянам України незалежно від їх походження, расової та 
національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних 
переконань і місця проживання. Особи не можуть бути призначені на 
посаду в державному органі, якщо вони є недієздатними,42 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. Вони мають 
мати відповідну освіту і професійну підготовку та пройти у 
встановленому порядку конкурсний відбір, або іншу процедуру, 
передбачену Кабінетом Міністрів України. 

Існує ряд посад, призначення на які відбувається відповідно до 
Конституції та інших законів. 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, Президент має право призначати та звільняти 
курівників центральних органів виконавчої влади. 

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

Президент, Голова Верховної Ради, члени уряду, голови місцевих 
державних адміністрацій мають право призначати членів своєї 
патронажної служби (включаючи помічників, курівників прес-служби, 
радників та секретарів) відповідно до штатного розпису та відповідних 
категорій. 

Для інших посад правила прийому на службу встановлюються законами 
“Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”. 

                                          
42 Недієздатність визначається судом. 
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Правила прийому на службу 

Регулювання прийому на роботу відповідає міжнародним стандартам. 
Інформація про відкриті вакансії підлягає публікації та поширенню 
через засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку 
конкурсу. Прийом на роботу відбувається на конкурсній основі, 
визначеній Кабінетом міністрів (крім випадків передбачених законами). 

Однак, як показує практика, виконання законодавства є 
далеким від досконалого: часто, порушуються вимоги щодо 
відкритого конкурсу на заповнення існуючої вакансії 
службовця, крім того, потенційні кандидати не обов’язково 
складають іспити. 

Звільнення з посади службовця 

Кодекс законів про працю обумовлює причини звільнення будь-якого 
найманого працівника. Крім того, Закони “Про державну службу” та 
“Про службу в органах місцевого самоврядування” встановлюють 
додаткові умови для звільнення державних службовців. Це 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 Закони чітко не 
визначають процедуру звільнення державних службовців. 

Оплата праці службовців 

Кабінет Міністрів визначає систему оплати праці державних службовців 
та службовців в органах місцевого самоврядування, включаючи їх 
посадові оклади, загальні правила надання надбавок та доплат. Часто, 
посадові оклади становлять лише 50% від загальної суми отриманої 
заробітної плати, а іншу частину складають премії, надбавки, доплати 
за трудовий стаж, посаду, додаткові повноваження тощо. Однак рівень 
оплати праці службовців залишається досить низьким і може 
розглядатися як один з головних чинників високої корупції в Україні. 
Крім того, все ще існує проблема негрошових винагород. 
Оприлюднюються лише агреговані дані про заробітні плати службовців. 

б) Етика поведінки та антикорупційні процедури 

Етика поведінки 

Українське законодавство, яке регулює питання етики поведінки 
державних службовців та службовців в органах місцевого 
самоврядування відповідає міжнародним стандартам. 

Закон “Про державну службу” визначає головні принципи етики 
поведінки державних службовців та службовців місцевих органів 
самоврядування. Вони включають: сумлінне виконання своїх службових 
обов'язків; шанобливе ставлення до громадян, керівників і 
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співпрацівників, дотримання високої культури спілкування; 
недопущення дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної 
служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. В 
2000 році головне управління державної служби прийняло “Загальні 
правила поведінки державного службовця” (Наказ, №783/5004), які 
узагальнюють стандарти поведінки та доброчесності державних 
службовців, визначають обов’язки державних службовців, дають 
визначення конфлікту інтересів. Державні службовці та службовці 
органів місцевого самоврядування мають широкий доступ до інформації 
про правила їх поведінки, описів потрібної кваліфікації та вмінь, їх 
обов’язків. 

В усіх зазначених документах значна увага приділяється 
антикорупційним заходам. Крім того, Закон “Про боротьбу з корупцією” 
(№356/95 від 1995р.) визначає правову основу антикорупційних 
заходів. Цей Закон визначає заходи, які є неспівставними з державною 
службою та службою в органах місцевого самоврядування, 
наголошуючи, насамперед на таких: 

1) конфлікт інтересів: 

− 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; 

− займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через 
посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у 
справах державного органу, в якому працює, а також виконувати 
роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої 
діяльності, а також медичної практики); 

− входити самостійно (незалежно або через посередника) до складу 
правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-
фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, 
спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку 
діяльність; 

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

Законодавство також визначає інструменти фінансового контролю. 
Стаття 6 (“Фінансовий контроль”) Закону “Про боротьбу з корупцією” 
передбачає три види фінансового контролю: 

- декларування доходів; 

- повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному банку; 

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

Механізми відповідальності визначені також законодавчо. Службовці 
притягаються до відповідальності за корупційне діяння та інші 
зловживання, які стосуються корупції. Питання кримінальної цивільної 
відповідальності визначаються відповідно до чинного законодавства. 
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Корупційні діяння тягнуть за собою адміністративну відповідальність у 
вигляді штрафу та звільнення з посади або інше усунення від 
виконання функцій. Крім того, таким особам забороняється займати 
посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років 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). 

Як підсумок, українське законодавство відповідає міжнародним 
стандартам, які стосуються етики поведінки службовців та 
антикорупційних заходів. Однак існує великий розрив в 
запровадженні і виконанні законодавчих норм, а механізми 
контролю за виконанням законів є слабкими і неефективними. 

Наприклад, існує практика, коли багато службовців мають власний 
бізнес, який зареєстрований або на них, або на посередників. 
Таким чином, вони отримують змогу лобіювати інтереси різних 
владних груп. Часто службовці не надають повної інформації 
про свою власність, яка може бути зареєстрована на родичів. 

Корупція 

Прийняття антикорупційного законодавства набуло продовження в 
розвитку численних державних програм, включаючи 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. 

Але незважаючи на всі заходи, за показниками корумпованості 
Україна стабільно входить до групи світових “лідерів”. Відповідно 
до Світового звіту по корупції за 2003 рік,43 в 2002 році індекс корупції 
в Україні (corruption perception index - CPI)44 склав 85 (максимально 
можливий індекс дорівнює 102).45 Крім того поширена корупція на 
місцевому рівні, і вона пов’язана з реєстрацією та 
ліцензуванням підприємств. Високий рівень корупції є одним з 
визначників великої частки тіньової економіки України, яка за оцінками 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції складає 
42,3% українського ВВП. 

Слабкий механізм контролю за виконанням законодавства 
супроводжується повільними реформами податкової, 

                                          
43 Доступний на http://www.globalcorruptionreport.org/download.shtml. 
44 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. 

45 Україна поділяє ранг разом з Грузією та В’єтнамом. 
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регуляторної та адміністративної систем, які є необхідними для 
успішних антикорупційних програм. Інша важлива проблема 
полягає в недостатньому контролі за питаннями, які стосуються 
корупції. Це стосується свободи слова та засобів масової інформації в 
Україні, що, відповідно до оцінок міжнародних організацій, залишається 
болісним місцем. Відповідно до Світового опитування щодо 
незалежності засобів масової інформації, в Україні центри публікації та 
поширення преси залишається під державним контролем.46 
Адміністрація Президента постійно видає інструкції (темники), які 
визначають інформацію, яку можна надавати персі та телебаченню, а 
також спосіб її презентації. Ці інструкції потім поширюються між 
керівниками каналів телебачення та друкованих видань.47 

4.7.3 Рекомендації 

1. Виконання положень законів щодо заборони державним 
службовцям та службовцям в органах місцевого 
самоврядування займатися певними видами діяльності повинно 
контролюватися. 

Контроль за дотриманням законів службовцями повинен бути 
покращенний. Потрібно застосовувати більш серйозні санкції за 
порушення законів. Важливо вдосконалити контрольні процедури, як з 
боку внутрішнього та зовнішнього аудиторів, так і з боку прокуратури. 
Потрібно забезпечити засобам масової інформації можливість 
освітлювати всі випадки порушення законів. 

2. Оплата праці в суспільному секторі повинна відповідати 
умовам ринкової економіки. Це сприятиме боротьбі з корупцією. 

Крім того повинні бути запроваджені заходи спрямовані на покращення 
оплати праці службовців. Для запобігання ситуацій, які можуть створити 
прецедент корупції, система оплати праці повинна відповідати умовам 
ринкової економіки.48 

 

                                          
46 Freedom of the press 2003, A Global Survey of Media Independence, Freedom 

House, Нью-Йорк – Вашингтон, 2003, с. 150. 
47  Ukraine: Informal Political Censorship, Human Rights Watch Press Release, 

доступний на http://www.hrw.org/press/2003/03/ukraine031703.htm. 
48 Оскільки детальний аналіз корупції, не був в метою нашого аналізу в цій 

книзі, ми утримаємося від більших рекомендацій в цій сфері. 
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4.8 Управління суспільною власністю у 
нефінансовому секторі 

4.8.1 Міжнародні стандарти 

Точкою відліку для оцінки системи управління державною власністю є 
один з основних принципів Кодексу МВФ, згідно з яким: 

“Сектор суспільних фінансів повинен бути таким, щоб його можна було 
легко відрізнити від решти економіки, а політичні та управлінські 
функції в суспільному секторі мають бути чітко визначеними та 
відкритими”. 

Цей принци наголошує на тому, що необхідно: 

а) провести чітку межу між регуляторними функціями державних 
органів та господарською діяльністю цих органів, як власників 
підприємств та інших активів, які прямо не використовуються для 
виконання державних функцій; 

б) запровадити чіткі та прозорі правила управління об’єктами, які 
перебувають у державній власності; 

в) забезпечити доступ до інформації про діяльність та фінансове 
становище підприємств, що належать державі; 

г) запровадити чіткі та прозорі правила та процедури державного 
інвестування, які стосуватимуться також і правил та процедур 
придбання акцій та паїв у підприємствах. 

Система управління державним майном виходить поза межі вузького 
визначення суспільних фінансів. Однак значення цієї системи для 
України в питаннях бюджету, а також вплив, який процедури 
управління державним сектором мають на загальну оцінку діяльності 
державної адміністрації, привели нас до висновку про доцільність 
включення цих питань до нашого аналізу. 

4.8.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

Не зважаючи на процес приватизації, суспільний сектор залишається 
важливим елементом української економіки. Підприємства 
(нефінансові), якими володіє держава, становлять велику частку в 
економіці України та можуть бути поділені на дві групи: 

1) акціонерні товариства із державною часткою, яка перевищує 50% 
капіталу. Ця група включає підприємства у процесі приватизації; 

2) державні підприємства (100% належать державі), які мають право 
володіти, використовувати та продавати власність, а також вести 
управління своєю діяльністю. Ця група також включає казенні 
підприємства.49 Ці підприємства також можуть вести свою діяльність, 

                                          
49 Українське законодавство не містить чіткого визначення казенного 

підприємства. Але згідно із Законом України “Про підприємства” (стаття 37) 
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володіти та використовувати державну власність, але вони не можуть 
позбуватися неї. Українське законодавство дозволяє перетворення 
державного підприємства у казенне згідно із рішенням органу 
центральної влади, у випадку, якщо це підприємство не підлягає 
приватизації. 

Станом на 01.01.2003 в Україні значилося 42484 державних та 70231 
комунальних підприємств (обидві категорії складають приблизно 12% 
від загального числа зареєстрованих підприємств в Україні). Окрім того, 
держава також управляє 2392 пакетами акцій,50 що належать державі. 
Частка основних фондів, які належать державним підприємствам є 
доволі велика: станом на 01.01.2002 вартість основних фондів 
державних та комунальних підприємств складала 55,4% від загальної 
вартості основних фондів, що належать підприємствам усіх форм 
власності. 

Важливість суспільного сектора також пов’язана з його промисловою 
структурою: держава контролює такі сектори як видобування копалин, 
енергетику та телекомунікації. У той же час, органи місцевого 
самоврядування відіграють важливу роль, оскільки вони володіють 
багатьма торговельними підприємствами та підприємствами по наданню 
послуг. На додаток до твердження про важливість суспільного 
господарського сектора в економіці, необхідно зазначити, що держава 
не тільки володіє господарськими компаніями, а також виступає у якості 
регулятора відносин на ринках. 

a) Розмежування регуляторних та господарських функцій 
держави 

Державна участь є особливо сильною в енергетичному секторі (газ, 
електроенергія, вугілля). У той же час, цей сектор доволі жорстко 
регулюється державою, включно з визначенням цінових параметрів. Це 
призводить до ситуації, коли держава як регулятор спроможна 
діяти (і діє) в інтересах власних підприємств. Це відображається у 
недостатніх зусиллях держави забезпечити ефективне функціонування 
підприємств, які знаходяться у її власності, що супроводжується 
“компенсаціями” втрат за допомогою фіскальних інструментів, таких як 
податкові пільги, звільнення від податків, та прямі субсидії з бюджету.51 

Державні “природні монополії” досі не отримали своїх 
незалежних регуляторних органів, що породжує конфлікт 
інтересів під час встановлення тарифів та створення 
регулювання. 

                                                                                                              
державне підприємство може бути перетворене на казенне, якщо воно 1) 
провадить діяльність, яка дозволяється лише державним підприємствам, 2) 
якщо держава – основний споживач випуску (більше 50%), або 3) якщо 
підприємство класифікується як державна монополія. Казенне 
підприємство може управлятися міністерствами або іншими центральними 
органами виконавчої влади. 

50 Пакет акцій – певна кількість акцій підприємства, який належить одному 
власнику  

51 Staff Report for the Article IV Consultation with Ukraine, IMF, 2003, p. 31 
(http://www.imf. org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03172.pdf). 
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Всі вищенаведені практики дезорганізують економіку та суперечать 
принципам бюджетної відкритості. Наприклад, субсидії, податкові пільги 
та звільнення від податків, які отримують підприємства енергетичного 
сектору, є прихованими субсидіями для тих споживачів, які не 
сплачують за спожиту електроенергію. 

Подібна проблема існує і на місцевому рівні. Згідно з даними 
Держкомстату, у 2002 році комунальні підприємства володіли 23.3% 
усіх основних фондів в економіці України, при цьому, ці компанії 
принесли сукупні збитки у розмірі 837.6 млн. грн., а їхня частка у 
продажах була незначною. Місцеві влади захищають інтереси 
населення, і одночасно контролюють підприємства, які надають 
комунальні послуги, і при цьому, не відчувають впливу незалежного 
регуляторного органу. Таким чином, на місцевому рівні існує 
недостатнє розмежування між господарськими та економічними 
функціями у сфері надання комунальних послуг. 

Окрім того, діяльність комунальних підприємств виходить за межі 
надання комунальних послуг. Тільки близько 40% продаж комунальних 
підприємств стосуються надання комунальних послуг. Торгівля та 
виробництво займають значні позиції у діяльності комунальних 
підприємств, якими володіють органи місцевого самоврядування. 

Таким чином, ми стикаємося із двома основними проблемами на 
місцевому рівні: по-перше, органи місцевого самоврядування 
задіяні у значній кількості видів господарської діяльності, яка 
виходить за межі надання комунальних послуг; по-друге, існує 
конфлікт інтересів, бо органи самоврядування, з одного боку, 
представляють та діють в інтересах громадськості, а з іншого 
боку, виступають власниками господарських одиниць. 
Сполучення цих двох функцій веде до зниження ефективності та довіри 
до місцевих влад, якщо йдеться про ефективне управління цими 
підприємствами. 

б) Правила управління державною та комунальною власністю 

Закон України “Про підприємства” визначає державні підприємства як 
такі, що створені на базі державної власності. Українське законодавство 
не надає формальних критеріїв для визначення підприємства зі 
змішаною власністю як таких, що належать до державного сектору. Цей 
Закон скоро буде замінено нещодавно прийнятим Господарським 

Коментар 4.19 
Комунальні підприємства у Польщі 

Польський закон, що стосується комунальної господарської діяльності, який 
прийняли у 1996 році, містить заборону для місцевих влад займатися будь-якою 
господарською діяльністю окрім надання житлово-комунальних послуг із 
деякими винятками. Умови винятків описуються доволі загально, наприклад, 
іншою діяльністю можна займатися, коли потреби громади місцевого 
самоврядування не задовольняються, а також тоді, коли інші спроби знизити 
рівень безробіття не ведуть до успіху. Зрозуміло, що можливі винятки до такої 
заборони (якщо вони будуть закріплені законодавчо) мають бути визначені 
більш детально.  
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кодексом, який набере чинності у 2004 році. Частина 2 Господарського 
кодексу носить назву “Основні напрями та форми участі держави і 
місцевого самоврядування у сфері господарювання”. Стаття 22 
(“Особливості управління господарською діяльністю у державному 
секторі економіки ”) дає більш чітке визначення державного сектора, 
яке відповідає стандартам ОЕСР: підприємство відноситься до 
державного сектору, якщо держава контролює більш, ніж 50% акцій 
підприємства, або якщо держава має достатньо голосів для прийняття 
рішень на підприємстві. 

В Україні залишається недостатнім законодавче врегулювання 
управління господарськими одиницями. Зараз управління 
підприємствами, власність у яких частково належить державі, 
регулюється Декретом Кабінету Міністрів України “Про управління 
майном, що є у загальнодержавній власності”. Ситуація має 
покращитися після прийняття Закону України “Про управління 
об’єктами, що знаходяться у державній власності”, який наразі 
знаходиться на стадії розробки. 

Управління окремими державними підприємствами не є 
зосереджене та чітко контрольоване одним адміністративним 
органом. Це управління є розпорошене, часто на підставі 
законодавчих актів досить низького рангу, між різними 
урядовими агентствами у відповідності з галузевим профілем 
діяльності підприємств. Це призводить до некоординованості та 
відсутності цілісного підходу до управління господарськими одиницями. 
Практика управління підприємствами у державній власності з боку 
міністерств не може узгоджуватися із принципами ринкової економіки і, 
у той же час, така практика веде до неефективності використання 
державної власності. Таку практику ми вважаємо небезпечною не 
тільки для прозорості функціонування уряду, але також для цілісності 
економічної політики держави. Це підтверджується польським досвідом. 
Доручення управління державними підприємствами галузевим 
міністерствам неминуче веде до того, що тандем “міністерство + 
підприємств” стає однорідною групою впливу, яка має на меті 
збереження існуючих пільг. Цей тандем блокує – як правило ефективно 
– спроби будь-якої глибшої модернізації та реструктуризації. Ця 
діяльність також стає менш прозорою для громадськості. Захист, який 
надають міністерства підприємствам у державній власності, робить ці 
підприємства менш здатними до дій, які спрямовуються на досягнення 
високих фінансових результатів. 

Нещодавно Президент України видав рішення № 1-1/72, яке вимагає 
концентрації корпоративних державних прав у Фонді державного майна 
України, який у той же час є відповідальною установою за проведення 
приватизації. Цей крок мав на меті створення систематичного підходу 
до управління корпоративними правами, які належать державі. ФДМУ 
може також надавати право управління корпоративними правами тим 
суб’єктам, яких він обере, при цьому гарантуючи їхню підзвітність. 

Рішення сконцентрувати відповідальність за приватизацію та 
управління корпоративними правами в одній установі виглядає 
слушним, оскільки управління компаніями та їх підготовка до 
приватизації можуть бути більш узгодженими. При концентрації 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 101 

управління майном і приватизації в одній установі також існує ризик 
сповільнення приватизації особливо найбільш ефективно працюючих 
об’єктів. 

Коментар 4.20 
Управління правами власності держави у Польщі 

В Польщі, управління підприємствами у державній власності здійснюється однією 
установою – Міністерством державного казначейства (МДК), яка у той же час є і 
урядовою установою, яка відповідає за проведення приватизації. МДК функціонує 
на основі законодавства, яке все таки не надає йому ексклюзивних прав 
представляти державу як власника. Інші установи (на підставі спеціальних 
законодавчих актів) також можуть отримати функції власників конкретних 
підприємств (і в більш широкому сенсі, стосовно об’єктів у державній власності). 
Це стосується, перш за все, Польської державної залізниці, Польської пошти, 
компаній, які управляють шахтами та ресурсами, які належать державних 
сільськогосподарських угідь. 

У той же час, не визначено, коли саме стається виняток із повноважень МДК. Це 
призводить до значного скорочення повноважень міністерства. 

Надання галузевим міністерствам прав управління державною власністю значно 
сповільнює приватизацію і реструктуризацію у цих секторах. Також 
ускладнюється законодавчий процес спрямований на створення ринкових 
конкурентних засад навіть у малих сегментах і нішах цих ринків. У той же час, 
існують приклади прискорення приватизації після того, як МДК отримав 
контроль за певними секторами економіки. Наприклад, це сталося у 
банківському секторі, коли вилучення прав управління державними банками у 
Міністерства фінансів значною мірою простимулювало процес приватизації у 
цьому секторі. 

При цьому питання централізації управління не 
корпоратизованими підприємствами все ще стоїть на порядку 
денному. Наразі, управління некорпоратизованими підприємствами все 
ще розпорошено поміж галузевими міністерствами без наявності 
належного контролю за їхньою діяльністю. Існують підтвердження того, 
що деякі з цих міністерств не займаються належним фінансовим 
плануванням, а інформація про їхню діяльність подекуди не доступна 
навіть урядовим установам, які займаються цими проблемами 
(Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції). 

в) Доступ до інформації про діяльність та фінансовий стан 
підприємств у державній власності 

Існує брак повної інформації про діяльність та фінансовий стан 
підприємств у державній власності. Державні підприємства не 
мають обов’язку публікації – в чітко визначеній і зрозумілій формі – 
звітів про свою діяльність та про фінансовий стан. Уряд не має 
обов’язку публікувати звіт про загальний стан підприємств, що 
залишаються у державній власності. Таким чином, громадськість може 
отримувати лише агреговані дані, у той час як дані про фінансовий стан 
окремих підприємств є важкодоступними. Ситуація, коли підприємства у 
державній власності не оприлюднюють дані про свою діяльність, може 
призводити до прихованого виведення фондів з цих підприємств 
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управлінцями цих підприємств. Це явне порушення принципу про 
прозорість суспільних фінансів – усі підприємства у власності держави 
були створені на податки, сплачені громадянами. До того ж, багато з 
цих підприємств є обтяжливими для бюджету, оскільки вони отримують 
субсидії або податкові пільги та інші привілеї. Відсутність доступу 
громадськості до даних про функціонування підприємств робить 
неможливим оцінки виправданості податкових пільг та субсидій. 

Коментар 4.21 
Інформація щодо діяльності державного сектору у Польщі 

У Польщі, усі підприємства у державній власності, а також приватні 
підприємства, зайнятість та оборот яких перевищує межі, встановлені у 
законодавстві, а також установи із юридичним статусом неприбуткової 
організації (наприклад, всі університети) мають друкувати раз на рік дані про 
свою діяльність, включно із балансом, прибутками та витратами, фінансовим 
звітом та висновком незалежного аудитора, який підтвердив би надійність 
опублікованої інформації. Така вимога, висловлена у законі про бухгалтерський 
облік, виконується за допомогою публікації інформації у Офіційному Журналі Б 
(Monitor Polski B) – журналі, який публікує інформацію, яка має бути 
опублікованою на вимогу тих чи інших законодавчих актів (закону про 
бухгалтерський облік, Господарчого кодексу та закону про торгівлю цінними 
паперами). Недоліки польської системи щодо інформування про фінансові 
результати підприємств та установ у державній власності є такими: з одного 
боку, занадто формальний характер інформації, що публікується, а з іншого – 
недостатній контроль за виконанням цієї вимоги підприємствами у державній 
власності. 

Акціонерні товариства, що належать державі, мають публікувати свої 
звіти. Проте така інформація є доволі розпорошеною. У результаті, 
сукупна інформація про фінансовий стан підприємств у 
державній власності (разом з акціонерними товариствами, у 
яких держава володіє більш ніж 50% акцій) не доступна для 
аналізу громадськості. 

г) Правила та процедури суспільного інвестування 

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 неможливо заперечити або оскаржити рішення 
міністерства. Процедура не до кінця прозора, тому що іноді саме 
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міністерства та депутати обирають підприємства, які вони хочуть 
підтримати з політичних міркувань. 

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 має застосовуватися 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. 

В Україні інвестиційне планування є відкритим для 
громадськості в залежності від випадку. 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. 

Державна участь у приватному секторі: Зараз уряд у кожному 
конкретному випадку приймає рішення, щодо своєї участі у 
господарській діяльності. В принципі Уряд в змозі купувати 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). 

Існує брак загальних правил та процедур, які б регулювали 
придбання акцій та паїв державою у приватних компаніях – у 
більш широкому сенсі – правила інвестування державою в 
активи. Відсутність таких правил може призводити до “тихої 
ренаціоналізації”. Можливість такої ренаціоналізації, яка 
ґрунтуватиметься тільки на рішеннях виконавчої влади, і для якої не 
потрібно згоди парламенту, порушує чіткість розмежування функцій між 
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двома гілками влади, і, таким чином, шкодить загальній прозорості 
суспільних фінансів. 

Коментар 4.22 
Регулювання капітальних вкладень у Польщі 

Польський досвід показує, що основні цілі законодавчих норм, які стосуються 
капітальних вкладень, мають, з одного боку, забезпечувати прозорість 
капітальних інвестицій (вони можуть впливати на функціонування певних 
ринків), а з іншого боку, не допускати дій, під час яких капітальні інвестиції 
використовуються з іншими цілями, наприклад, для надання прихованих 
субсидій. Такі дії у Польщі робилися Фондом праці (фінансування діяльності по 
боротьбі із безробіттям та його наслідками). Фонд праці підтримував 
підприємства у скрутному економічному становищі, купуючи додаткові емісії 
цінних паперів цих підприємств. Кредити, які виділяються з бюджету мають 
таку ж природу, оскільки через скрутне становище позичальника повернення 
цих кредитів малоймовірне. Підсумовуючи, мають існувати норми, які 
забороняють використання інструменту капітального інвестування для надання 
прихованої державної допомоги з державних коштів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вимога чіткого розмежування між 
органами державного управління та господарською (комерційною) 
частиною суспільного сектору не виконується до кінця. Можна виділити 
такі основні проблеми у цій сфері: 

− надмірна участь держави у господарській діяльності, особливо в 
енергетичному секторі, пов’язана з непрозорістю в управлінні 
підприємствами сектору;52 

− державні установи (міністерства) продовжують виконувати як 
регуляторні, так і економічні функції; 

− управління державними підприємствами та державними пакетами 
акцій розпорошене між різними державними установами 
(міністерствами); 

− не існує вичерпної інформації про економічну діяльність та 
фінансовий стан підприємств у державній власності; 

− процедури прийняття рішень про інвестування не достатньо чіткі; 

− правила та процедури придбання паїв державою у приватних 
компаніях не визначені чітко; 

− відсутність незалежного регуляторного органу у сфері комунальних 
послуг на місцевому рівні. 

4.8.3 Рекомендації 

У сфері управління суспільними підприємствами, реформи мають у 
першу чергу концентруватися на розмежуванні функцій регулювання та 
господарювання з боку влади. Для цього необхідно, з одного боку, 
створити прозору структуру управління суспільною власністю та, з 

                                          
52 Staff Report for the Article IV Consultation with Ukraine, IMF, 2003, p. 20 

(http://www.imf. org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03172.pdf). 
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іншого боку, надати вільний доступ до даних про економічну діяльність 
підприємств. Це надало б змогу суспільству краще оцінювати 
ефективність діяльності влад, як власників суб’єктів економічної 
діяльності.  

1. Управління підприємствами у державній власності має бути 
відділене від регуляторних функцій урядових установ. 

Необхідно створити незалежні регуляторні органи, у першу чергу, в усіх 
секторах з умовами природних монополій. Наразі, такий орган є тільки 
у електроенергетичній галузі, у той же час такі сектори як 
телекомунікації, залізниці, комунальні послуги, все ще оперують у 
таких умовах, коли регуляторні та господарські функції співпадають. 

2. Урядові функції управління підприємствами мають 
концентруватися в одній урядовій установі. 

Функції управління державними некорпоратизованими підприємствами 
мають бути сконцентровані в одній установі на підставі законодавчих 
актів. 

При концентрації управління майном і приватизації в одній установі 
також існує ризик сповільнення приватизації особливо найбільш 
ефективно працюючих об’єктів. Цю проблему можна вирішити, 
встановивши чіткі цілі як щодо процесу приватизації, так і щодо 
фінансових результатів підприємств, якими володіє держава. 

3. Фонд державного майна, як установа, відповідальна за 
управління державною власністю, має бути законодавчо 
зобов’язана складати та оприлюднювати річні звіти із даними 
щодо державної власності та фінансового стану підприємств у 
державній власності. 

Підготовка та розповсюдження звітів про стан державної власності, разом 
з повсякденним управлінням підприємствами у державній власності, є 
важливим завданням установи, яка відповідає за управління цією 
власності. Навіть сама робота по підготовці таких звітів дозволить внести 
більше порядку в управління державною власністю. Більше того, 
публікація таких даних посилюватиме контроль за державною власністю. 
Звіти про стан державної власності мають публікуватися на регулярній 
основі у встановлені строки53 (які корелюватимуть з іншою бюджетною 
діяльністю), а обсяг цих звітів має включати як показники щодо не 
фінансової та фінансової власності держави, включаючи пакети акцій у 
комерційних компаніях. 

Зобов’язання щодо підготовки таких звітів необхідно запровадити 
якомога скоріше, навіть якщо перші звіти будуть неповними, а 
методологію обліку державної власності та визначення її вартості ще не 
буде розроблено до кінця. Розуміння того, що такий звіт має готуватися, 
є найкращим способом створення узгодженої системи обліку власності 
та методології оцінки цієї власності.  

                                          
53 У Польщі цей термін не визначено, і наступні звіти випускалися пізніше 

(наприклад звіт за 2001 рік було випущено у грудні 2002 року). 
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На польському досвіді можна спостерігати, що якість звітів МДК 
покращувалася з роками, навіть не зважаючи на те, що деякі методи 
при підготовці звітів викликають зауваження. Варто згадати, що органи 
місцевого самоврядування були зобов’язані звітувати про стан власності 
щорічно починаючи з 1991 року. 

4. Річні звіти підприємств у державній власності мають бути 
доступними для громадськості. 

Підприємства у державній власності мають бути зобов’язані регулярно 
публікувати дані про свої фонди та фінансову ситуацію. Закон має 
визначити: 

− необхідний обсяг інформації, яка підлягає публікації; 

− стандарти, яким обов’язково необхідно слідувати під час підготовки 
інформації, що обов’язково повинна бути співставною для всіх 
підприємств; 

− строки оприлюднення інформації. 

Установа, яка управляє державною власністю має контролювати 
виконання цього зобов’язання. 

5. Державні інвестиції (придбання активів) необхідно 
врегулювати законодавчо. 

Регуляторні процедури стосовно фінансових інвестицій за рахунок 
державних коштів мають бути закріплені на рівні законів так само, як і 
процедури приватизації. Це стосується інвестицій у вигляді придбання 
акцій компаній або підприємств у цілому, не залежно від того, чи під 
час такої трансакції державна установа стає основним власником 
підприємства чи ні. Норми стосовно капітальних інвестицій мають 
визначати: 

− сектори економіки, у яких такі інвестиції можливі (або сектори, у 
яких такі інвестиції не можливі); 

− установи (органи влади) які можуть робити такі інвестиції; 

− процедури управління купленим пакетом або підприємством; 

− процедури відображення купівлі у бюджеті (рекомендується, щоб 
такі інвестиції зазначалися у законі про державний бюджет під 
своїм ім’ям). 

6. Господарська діяльність органів місцевого самоврядування, 
не пов’язана з наданням житлово-комунальних послуг, має бути 
заборонена. 

Запровадження такої заборони пояснюється трьома аргументами: 

− діяльність органів місцевого самоврядування має бути зосереджена 
на наданні тих послуг, які за різними причинами не можуть або не 
мають надаватися за допомогою ринкових механізмів. Коли 
організаційний апарат органів місцевого самоврядування приділяє 
увагу занадто різним видам діяльності, це може призводити до 
погіршення якості виконання тих функцій, які органи місцевого 
самоврядування зобов’язані виконувати; 
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− у зв’язку з політичним тиском, господарська діяльність владних 
установ в основному не така прибуткова, як діяльність приватних 
установ на тих самих ринках. Це може породжувати необхідність 
компенсації втрат збиткових підприємств з бюджетів, або 
необхідність надання комунальним підприємствам різноманітних 
пільг (у Польщі це відбувається в основному тоді, коли у тендерах 
перемога присуджується саме комунальним підприємствам); 

− органи місцевого самоврядування мають підтримувати розвиток 
приватного підприємництва. 

Органи місцевого самоврядування повинні брати участь у господарській 
діяльності лише у сфері надання житлово-комунальний послуг. 
Заборона іншої господарської діяльності підкріплюватиметься і 
введенням нових принципів діяльності органів місцевого 
самоврядування (які ми пропонуємо у Розділі 4.5). 
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4.9 Аудит суспільних фінансів 

4.9.1 Міжнародні стандарти 

Міжнародні стандарти стосуються внутрішнього та зовнішнього аудиту. 

a) Зовнішній аудит 

Національний аудиторський орган або еквівалентна установа, які є 
незалежними від виконавчої влади та призначаються парламентом, 
повинні надавати законодавчому органу та оприлюднювати звіти про 
фінансову цілісність рахунків держави, включаючи річний звіт про 
виконання бюджету.  

Відповідно до МОВКФУ, національний аудиторський орган повинен 
відповідати таким стандартам: 

− Загальні стандарти: окремі аудитори та організація відповідальна 
за аудит повинні бути незалежними від виконавчої влади, 
установи, яка перевіряється, та політичного впливу. Створення 
такої установи повинно передбачатися Конституцією; 

− Стандарти проведення аудиту: аудитори повинні а) проводити 
регулярні перевірки та інспекції з метою находження помилок, 
порушень, та протизаконних дій, які впливають на фінансові 
показники; б) оцінити надійність внутрішнього аудиту; в) мати 
повний доступ до всіх необхідних записів, документів та можливість 
спілкування зі всіма працівниками установи, що перевіряється; 

− Стандарти звітування: голова національного аудиторського органу 
повинен мати право звітувати безпосередньо парламенту після 
кожної проведеної перевірки; звіти про проведені перевірки та 
інспекції повинні бути незалежні, об’єктивні, чесні та 
конструктивні; звіти повинні оприлюднюватися як тільки вони були 
подані парламенту. 

Крім того вимагається створення механізму що забезпечує виправлення 
помилок, які знайдені під час аудиту і що сприяє фіскальній прозорості. 

б) Внутрішній аудит 

Відповідно до стандартів МВФ, внутрішній аудит включає як 
ревізії/перевірки в державному органі, що проводяться працівниками 
самого органу (які, в ідеальному випадку, безпосередньо 
підпорядковуються вищому керівництву), так і перевірки/ревізії 
державного органу, що здійснює інший державний орган (наприклад, 
підзвітний Міністерству Фінансів або Прем’єр-міністру). Він має 
розглядатися як окрема, спеціалізована система всередині уряду. 

Виконання бюджету повинно підлягати внутрішньому аудиту, а 
процедури аудиту повинні бути відкритими для ознайомлення. 

Як визначено МОВКФУ, завдання системи внутрішнього аудиту 
полягають в сприянні послідовним, економічним, ефективним 
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операціям; захисті коштів від розтрат, зловживань, помилок та 
розкрадання; дотриманні законів та регулювань; розробленні та 
забезпеченні надійних фінансових бюджетно-податкових даних; та в 
оприлюдненні цих даних у вчасних звітах. 

4.9.2 Поточний стан та проблеми в Україні 

В Україні немає чіткого визначення зовнішнього та внутрішнього 
аудитів. 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. В цей час, 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.  

Однак відповідно до стандартів МВФ лише Рахункова палата може 
вважатися незалежним національним аудиторським органом, який 
відповідає за проведення зовнішнього аудиту, в той час як Головне 
контрольно-ревізійне управління, яке є частиною виконавчої влади, 
проводить внутрішній аудит.54 Таким чином, в Україні на практиці існує 
два рівні внутрішнього аудиту: Головне контрольно-ревізійне 
управління та внутрішні контрольно-ревізійні підрозділи центральних 
органів виконавчої влади. 

Така багаторівнева служба аудиту призводить до нечіткого і 
неоднозначного розподілу компетенцій органів відповідальних за аудит. 
На практиці, діяльність Головного контрольно-ревізійного управління 
дублює завдання внутрішніх контрольно-ревізійних підрозділів органів 
центральної виконавчої влади, а також перетинається з 
повноваженнями Рахункової палати. Часто, Головне контрольно-
ревізійне управління та Рахункова палата працюють на однаковий 
манер. 

Нижче ми розглядаємо Рахункову палату як установу, що відповідає за 
здійснення зовнішнього аудиту, а Головне контрольно-ревізійне 
управління – як установу, що проводить внутрішній аудит. 

a) Зовнішній аудит  

Рахункова палата (РП) має необхідні гарантії її незалежності. Її 
створення визначається Конституцією України, відповідно до якої РП 
здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету 
України від імені Верховної Ради. Правові основи її діяльності також 
визначаються Бюджетним кодексом та Законом “Про Рахункову палату” 
(№ 315 VI від 1996 року). Закон визначає її функції та обов’язки. 

                                          
54 Відмінність між зовнішнім та внутрішнім аудитом насамперед полягає в їх 

відношенні до виконавчої влади. Зовнішній аудит є незалежним від 
останньої, а внутрішній є її частиною. 
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Голова Рахункової палати призначається на посаду більшістю голосів 
під час голосування в Верховній Раді терміном на 7 років. Заступники 
Голови, Секретар та головні контролери також призначаються 
Парламентом. Лише Верховна Рада може звільнити їх з посади у чітко 
визначених в Законі випадках. Інші працівники Рахункової палати 
приймаються та звільняються з служби відповідно до Закону “Про 
державну службу”.  

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. 

Також гарантовано фінансову незалежність Рахункової палати. На 
інституційному рівні, гарантії полягають в включенні Рахункової палати 
окремим рядком у Державному бюджеті України. Посадові оклади 
працівників РП встановлюються на 30 відсотків вище відповідних 
окладів державних службовців. Однак як показує практика, іноді 
видатки на роботу Рахункової палати зменшуються під час 
бюджетного року, або не повністю виконуються.55 

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 та Кабінету Міністрів України. 

Рахункова палата приділяє увагу оприлюдненню результатів перевірок 
та інспекцій, що відповідає міжнародним стандартам. Колегія РП 
інформує про результати проведених перевірок Верховну Раду, і потім 
оприлюднює їх. 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. 

Крім того, у відповідності до міжнародних стандартів, Рахункова палата 
перевіряє виконання бюджету та подає Верховній Раді річний звіт. Він 
подається протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом 
Міністрів річного звіту про виконання державного бюджету. Верховна 
Рада України розглядає звіт про виконання державного бюджету у 
двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати. На 
сесії Верховної Ради із співдоповіддю до звіту КМУ про виконання 
Державного бюджету (який представляє Міністр фінансів України) 

                                          
55 Річні звіти Рахункової палати, доступні на http://www.ac-

rada.gov.ua/main.asp. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 112 

виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
та Голова Рахункової палати. 

Однак на сьогодні зовнішній аудит, який здійснюється 
Рахунковою палатою, включає лише перевірку бюджетних 
видатків, в той час як доходна частина залишається поза її 
повноваженнями. Так як РП не контролює бюджетні доходи, то 
Парламент може мати власну експертизу (зроблену Рахунковою 
палатою) лише видаткової частини бюджету, що обмежує її контроль 
над бюджетним виконанням. 

Коментар 4.23 
Перевірка доходів в Польщі 

В Польщі, Верховна палата контролю (ВПК) відповідає за здійснення аудиту 
бюджетних надходжень. Крім іншого, протягом перевірок виконання 
державного бюджету вивчаються такі питання: 

− правильність запланованих надходжень (як податкових такі і 
неподаткових); 

− чи вчасно зроблено трансферт прибутків бюджетних установ на 
центральний рахунок; 

− правильність класифікації надходжень відповідно до визначених у 
відповідній постанові правил. 

ВПК також здійснює аудит специфічних джерел бюджетних надходжень. 
Наприклад, в 2003 році відбувається аудит доходів від акцизу, який, серед 
іншого, включає перевірку накопичення податкових зобов’язань. 

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

1) на центральному рівні: 

− 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. 
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Найголовніші цілі перевірок та ревізій включають перевірку законного 
та ефективного використання коштів державного бюджету, 
загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів, кредитів та 
позик отриманих Україною від інших країн та міжнародних фінансових 
організацій, коштів НБУ. 

На сьогодні РП є членом INTOSAI (Міжнародна організація вищих 
контрольно-фінансових установ) та EUROSAI (Європейська організація 
вищих контрольно-фінансових установ) та її функціонування загалом 
відповідає стандартам аудиту, визначених цими організаціями. Це, 
насамперед, стосується таких моментів: 

− різноманітні установи суспільного сектора (державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування, а також установи, які 
використовують бюджетні гроші) підлягають контролю та 
перевіркам з боку Рахункової палати; 

− проведення як запланованих (включаючи обов’язкову перевірку 
виконання державного бюджету), так і позапланових перевірок та 
ревізій, які спрямовані на оцінку законного та ефективного 
використання бюджетних коштів; 

− запровадження апріорі (ex ante) перевірок, наприклад, експертизи 
проекту закону про державний бюджет, міжнародних договорів, 
державних програм та інших документів, які стосуються 
державного бюджету і державних фінансів; 

− координація її діяльності з іншими органами державного контролю. 

Однак існують деякі недоліки в діяльності Рахункової палати. 
По-перше, вона не проводить перевірки органів, які 
відповідають за внутрішній аудит, а саме, Головного контрольно-
ревізійного управління та внутрішніх контрольно-ревізійних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, хоча такий вид перевірки 
передбачено Законом. Відсутність такої практики суперечить вимогам 
МОВКФУ. 

В цей же час, практика контролю за ефективністю використання 
коштів місцевими адміністраціями дещо суперечить статті 8 
ЄХМС. Ця стаття рекомендує, що втручання держави у виконання 
власних функцій органами місцевого самоврядування повинно бути 
обмеженим лише до випадків незаконних операцій. 

По-третє, Рахункова палата має недостатню організаційну 
основу (технічні можливості). РП немає територіальних відділень, 
що робить перевірки установ в регіонах менш ефективними. 
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Коментар 4.24 
Територіальні відділення офісу зовнішнього аудиту в Польщі 

В Польщі Вища палата контролю має, крім головного офісу, 16 територіальних 
відділень, які розміщуються в містах-столицях воєводств. Ці відділення є 
еквівалентними департаментам в структурі головного офісу, тобто голова 
відділення має таки самий статус як начальник департаменту в головному офісі. 
Ці відділення виконують перевірки установ, які працюють на території їх 
впорядкування. Однак вони мають право перевіряти центральні установи разом 
з відповідним департаментом головного офісу. 

Ці відділення відіграють важливу роль в функціонуванні Вищої палати 
контролю. Крім виконання перевірок, про які йшлося вище, вони також беруть 
участь в планування процесу перевірок. Вони допомагають виробляти 
контрольні програми виявляючи найбільші ризики. На додаток, їх перевірки 
допомагають швидше відреагувати на будь-які невизначеності в суспільному 
секторі. 

В своїй діяльності, Рахункова палата також стикається з проблемами, 
які є типовими для установи, відповідальної за проведення зовнішнього 
аудиту. Керівники установ, що перевіряються не завжди реагують на 
рекомендації, вироблені Колегією РП після проведення перевірок. Мали 
місце випадки ненадання або надання не в повному обсязі необхідної 
для перевірки інформації. Це, однак, є типовими проблемами, з якими 
стикаються установи зовнішнього аудиту по всьому світі. 

б) Внутрішній аудит 

Внутрішній контроль загалом відповідає міжнародним стандартам. Це 
стосується як головного контрольно-ревізійного управління так і 
внутрішній контрольно-ревізійних підрозділів. 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 

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. Президент призначає та звільняє голову 
ГоловКРУ відповідним указом.  

Державна контрольно-ревізійна служба діє на підставі Закону “Про 
Державну контрольно-ревізійна службу” (№2939-XII від 1993 року), 
який визначає її статус, функції, правові засади діяльності, а також на 
підставі інструкцій виданих ГоловКРУ, які регулюють механізми і 
процедури її роботи. Бюджетний кодекс визначає ГоловКРУ як 
установу, що відповідає за проведення зовнішнього аудиту, хоча 
воно є внутрішнім до виконавчої влади. 

Головні завдання Державної контрольно-ревізійної служби включають 
здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних 
цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в 
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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 запланованих ревізій та 
інспекцій. Хоча є також позапланові перевірки, які можуть бути 
ініційовані міністерствами або правоохоронними органами. 

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. 

Однак такі повноваження частково перетинаються з 
повноваженнями Рахункової палати.  

Державна контрольно-ревізійна служба не має права 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). Таким чином, так як і Рахункова палата, ГоловКРУ не 
має права перевіряти податкові надходження до бюджету.  

У відповідності до міжнародних стандартів, Державна контрольно-
ревізійна служба подає Верховній Раді, Міністерству фінансів щомісячні 
звіти про результати її перевірок. 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. 

Хоча Державна контрольно-ревізійна службу є частиною виконавчої 
влади і, отже, повинна розглядатися як орган, що забезпечує 
внутрішній аудит, на справді вона діє відповідно до принципів, які є 
ближчими до зовнішнього аудиту. Її діяльність не зосереджена 
на забезпеченні процесу прийняття рішень в органах державної 
влади. Як і у випадку Рахункової палати, її діяльність спрямована на 
оцінку діяльності органів державної влади. Як результат 
повноваження ГоловКРУ частково перетинаються як із 
функціями контрольно-ревізійних підрозділів центральних 
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органів виконавчої влади, так і з повноваженнями рахункової 
палати. Спільна угода підписана між Рахунковою палатою та ГоловКРУ 
в 201 році лише частково врегулювала питання затвердження планів їх 
перевірок. 

Контрольно-ревізійні підрозділи центральних органів місцевого 
самоврядування  

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. 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. 

З метою уточнення питань внутрішнього контролю, Кабінет Міністрів 
прийняв Постанову (№ 685), яка визначила механізм внутрішнього 
фінансового контролю над діяльністю підприємств, установ та 
організацій, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним 
органам виконавчої влади.  

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. 56 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 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 

                                          
56 В Польщі служба внутрішнього аудиту існує у вигляді відділів внутрішнього 

контролю в центральних офісах. Ця служба була сформована лише в 2002 
році. 
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грошей та ефективність їх господарчої діяльності та має на меті 
зменшення випадків неефективного використання бюджетних коштів. 
Таким чином, діяльність контрольно-ревізійних підрозділів спрямована 
на підтримку процесу прийняття рішень органами державної влади і 
відповідає міжнародним стандартам щодо принципів внутрішнього 
аудиту. 

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 Державної 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 із 45 міністерств та інших органів 
виконавчої влади створили незалежні контрольно-ревізійні 
підрозділи.57 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. 

4.9.3 Рекомендації 

1. Українське законодавство має чітко визначити зовнішній та 
внутрішній аудити. 

По-перше, Бюджетний кодекс повинен надати чіткі визначення 
зовнішнього та внутрішнього аудиту, а також установи, які відповідають 
за проведення кожного з них. Розподіл функцій та обов’язків установ 
відповідальних за проведення зовнішнього та внутрішнього аудитів, а 
також правила їх кооперації повинні бути чітко визначені у 
відповідному законі. Крім того, закон повинен передбачати право 
установи зовнішнього аудиту використовувати результати перевірок та 
інспекцій, які проводилися установою внутрішнього аудиту під час 
підготовки її звітів та рекомендацій. 

2. Обсяг повноважень Рахункової палати (РП) повинен бути 
поширений на доходну частину бюджету. 

Зовнішній аудит податкових надходжень та інших зобов’язань 
суспільного сектора сприятиме покращенню дисципліни, так як він 

                                          
57 Звіт ГоловКРУ за 2002 рік, http://www.dkrs.gov.ua/www/wwwdkrs.nsf. 
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призводить до зростання ефективності операцій державної фіскальної 
системи. 

Поширення повноважень Рахункової палати на доходну частину 
надасть Верховній Раді більш широкі повноваження щодо контролю за 
виконанням бюджету та стане важливим елементом антикорупційного 
процесу. Незалежна установа, яка здійснює зовнішній аудит, створює 
систему стимулів, що сприяє усуненню зловживань владою.  

Рахункова палата матиме кращі можливості виявлення слабких 
моментів системи доходів державного та місцевих бюджетів. Так як 
Верховна Рада отримує регулярні звіти РП, вона зможе більш швидко та 
ефективно приймати законодавчі акти спрямовані на протидію 
зловживанням, неефективному використанню коштів тощо. 

3. Рахункова палата повинна мати регіональні підрозділи, що 
покращить ефективність проведення перевірок в регіонах.  

Проведення ефективного аудиту залежить від відповідної інституційної 
основи (технічних можливостей). Таким чином, Рахункова палата 
повинна мати територіальні підрозділи. Це сприятиме підвищенню 
ефективності перевірок в регіонах. 

4. Рахункова палата повинна регулярно перевіряти органи, 
відповідальні за проведення внутрішнього контролю.  

Таким чином, Рахункова палата повинна перевіряти ГоловКРУ як одну з 
установ, що відповідає за внутрішній контроль.  

5. Повноваження ГоловКРУ та Рахункової палати повинні бути 
переглянуті.  

Дублювання повноважень та надмірний аудит призводить до 
неефективного використання державних коштів. Так як, ГоловКРУ є 
частиною виконавчої влади, то потрібно внести зміни в Бюджетний 
кодекс, які визначатимуть ГоловКРУ як установу, що здійснює 
внутрішній аудит. Необхідно усунути ті повноваження ГоловКРУ, які 
відносяться до зовнішнього аудиту.  

Установи, які забезпечують внутрішній аудит, повинні зосереджувати 
свою діяльність на підтримці процесу прийняття рішень органами 
державної влади.  

6. Повинні здійснюватися регулярні перевірки виконання 
бюджетів органів місцевого самоврядування. 

Внесення змін в організаційну структуру фінансів органів місцевого 
самоврядування, яку було запропоновано в розділі 4.5, повинно 
супроводжуватися запровадженням нових принципів зовнішнього 
контролю за фінансами органів місцевого самоврядування. Система 
контролю повинна ґрунтуватися на обов’язковій перевірці виконання 
місцевих бюджетів, що виконуватиметься незалежним зовнішнім 
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аудитором, який повинен оцінити правильність звітних документів та 
виявити розбіжність між запланованими та фактичними показниками.58 

Альтернативне рішення полягатиме в перевірці рахунковою палатою 
головних одиниць місцевого самоврядування (області, АР Крим, міста 
Київ та Севастополь). 

 

 

 

                                          
58 В Польщі, не існує вимоги обов’язкової перевірки, але акт про 

бухгалтерський облік став обов’язковим з 1994 року, і він дозволяє Міністру 
фінансів покласти таке зобов’язання на всі установи. Небажання органів 
місцевого самоврядування запровадити таке рішення найчастіше 
пояснюється фінансовими аргументами. 
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5 Додаток: Підсумок рекомендацій 

Розділ Проблеми Рекомендації 

1 Устрій органів 
державного 
управління 

Справжня незалежність НБУ 
порушується його залученням до 
квазіфіскальної активності 

- Незалежність Національного Банку України (НБУ) має бути гарантована 
Конституцією. 

- Склад Ради НБУ має гарантувати незалежність центрального банку від 
Президента та Кабінету Міністрів. 

- Конституція має містити положення, що забороняють фінансувати 
дефіцит державного бюджету центральним банком. 

- Довгострокова схема рефінансування має бути скасована через те, що 
квазіфіскальна діяльність суперечить законодавству. 

  Система оподаткування 
залишається складною та не 
повністю прозорою 

- Податкова реформа має бути подовжена та передбачати зменшення 
кількості податків та податкових ставок. 

- Кількість податкових звільнень та пільг має бути обмежено, вільні 
економічні зони мають бути скасовані. 

  Законами України не визначено 
специфічні організаційні форми, 
в рамках яких державні установи 
провадять свою діяльність 

- Легальний статус бюджетних установ має бути чітко визначено 
законом. 

- Закон має забезпечувати диференціацію установ, що фінансуються 
переважно або повністю із загального фонду державного бюджету, та 
тих, що повністю або переважно фінансують видатки за рахунок 
власних доходів, що включені в спеціальний фонд бюджету. 

- Закон має окреслювати випадки, коли окремі одиниці провадять свою 
діяльність незалежно та коли воні діють від імені держави. 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 122 

Підсумок рекомендацій (продовження) 

2 Планування та 
ухвалення 
державного 
бюджету 

Бюджетна документація не 
містить частину важливою 
інформації. 

- Бюджетна документація має містити інформацію стосовно 
квазіфіскальних операцій, фінансові та не фінансові зобов‘язання 
уряду, умовні зобов‘язання, не фінансові активи та зобов‘язання з 
виплати пенсій найманим працівникам. 

- Основні ризики стосовно виконання бюджету мають бути визначені. 

- Цілі фіскальної політики мають бути визначені у пояснювальній записці 
до проекту закону про бюджет. 

  Фіскальні обмеження встановлені 
урядом не є обмежуючими в 
процесі ухвалення бюджету. 

- Право Парламенту вносити зміни до проекту закону про державний 
бюджет, підготовлений Кабінетом Міністрів має бути обмеженим 
законом. Зокрема, Парламент – відповідно до положень Конституції – 
не може мати права: 

- збільшувати дефіцит державного бюджету, запропонованого 
Кабінетом Міністрів у проекті закону про бюджет, 

- збільшувати видатки бюджету без визначення нових джерел 
надходжень. 

- Закон має гарантувати, що Парламент може вносити зміни до закону 
про бюджет тільки за поданням Кабінету Міністрів.  

  Зміни в законодавство часто 
вносяться Законами про 
Державний бюджет. 

- Закон про бюджет не має містити змін до інших законів. 
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Підсумок рекомендацій (продовження) 

3 Виконання 
Державного 
бюджету 

Українське законодавство не 
визначає державну допомоги та 
не встановлює умов її надання. 

- Має бути встановлена законодавча база для всіх видатків бюджету 
(зокрема для державної допомоги). 

- Закон про державну допомогу має відповідати міжнародним принципам 
надання державної допомоги, а саме принципам невтручання, 
незалежності інституцій, підзвітності, прозорості та обмеженості в часі 
та сфері. 

- Закон про державну допомогу має містити елементи попередньої оцінки 
для того, щоб на стадії планування державного бюджету, можна було 
отримати консультацію щодо видатків на державну допомогу від 
установи, що контролює державну допомогу. 

  Планування видатків для оплати 
праці зайнятих у бюджетному 
секторі залишається суперечним 
та непрозорим. 

- Тарифна система оплати праці, що передбачена законом, має бути 
запроваджена 

- Процедури визначення фонду оплати праці для установ, що 
підпорядковані розпорядникам коштів, мають бути визначені 

- Процедури фінансування видатків на оплату праці для різних 
бюджетних установ із спеціального та/або загального фондів мають 
встановлюватися законом. 

  Існуюча система надання 
соціальних пільг не є відповідною 
поточній системі фінансування та 
адміністрування. 

- Система соціальних пільг має бути заснована на системі адресної 
допомоги аніж на податкових пільгах. 
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  Законодавчі положення стосовно 
державних закупівель не 
повністю виконуються 

- Виконання положень закону про державні закупівлі має 
контролюватися. 

- Тим, що не виграли тендер, має надаватися право опротестувати 
рішення в суді та у випадку виявлення будь-яких порушень – вимагати 
компенсацію за страчені прибутки. 

- Має бути встановлений ефективний контроль, що запобігав би: 

- навмисному розподілу закупівель на частини; 

- заниженні суми закупівель з метою уникнення законодавчих 
положень. 

  Права платників податків не 
дотримуються 

- Заборгованість по відшкодуванню ПДВ має бути ліквідована та 
компенсації за невідшкодоване ПДВ мають сплачуватись. 

4 Облік та звітність Не існує визначення боргу 
суспільного сектора 

- Борг суспільного сектора повинен бути законодавчо визначеним, і 
зобов’язання всіх установ суспільного сектора повинні бути включені в 
борг суспільного сектора. 

- Повинні бути регулярні звіти, які містять інформацію про квазі-
фіскальні операції, фінансові активи, цінні папери, інвестиції та позики 
підприємствам та іншим установам, а також детальну інформацію про 
державні гарантії.  

  Звіти про виконання бюджету не 
містять всієї інформації 
необхідної відповідно до 
міжнародних стандартів 

- Звіти про виконання бюджетів позабюджетних фондів повинні бути 
частиною документації про виконання державного бюджету. 
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   - Щомісячні звіти повинні подавати дані за кожен місяць окремо. У разі 
значних розбіжностей між запланованим і фактичним рівнем виконання 
державного бюджету, щомісячні звіти повинні супроводжуватися 
пояснювальною запискою. 

- Щоквартальні звіти повинні містити інформацію про уточнений прогноз 
показників бюджету (доходів та видатків бюджету, запозичень та 
бюджетного дефіциту) для поточного року та наступних двох років, 
перегляд припущень, на яких ґрунтувався бюджет поточного року, 
баланс фінансових та нефінансових активів держави. 

- Щорічний звіт про виконання бюджету повинен містити інформацію про 
нефінансові зобов’язання держави, квазі-фіскальні операції, а також 
інформацію про виконання бюджетних програм. Наприклад, результати 
програм або пояснення розбіжностей з очікуваними цілями повинні 
подаватися в щорічному звіті про виконання бюджету. 

- Підготовка довгострокового звіту про бюджет, який оцінює 
обґрунтованість поточної політики уряду, повинна стати складовою 
частиною процесу підготовки звітів про виконання бюджету. 

  Надходження від приватизації 
визначаються як джерело 
доходів бюджету, хоча насправді 
вони використовуються як 
джерело фінансування 
бюджетного дефіциту 

- Бюджетний кодекс повинен визначати надходження від приватизації як 
джерело фінансування бюджетного дефіциту. 
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5. Фінанси органів 
місцевого 
самоврядування 

Надмірна кількість 
адміністративно-територіальних 
одиниць і органів місцевого 
самоврядування на базовому 
рівні, а також на рівні районів і 
областей створює серйозні 
перешкоди у процесі 
децентралізації громадських 
завдань і незалежної фінансової 
діяльності місцевого 
самоврядування. 

- В ході адміністративно-територіальної реформи необхідно створити нові 
самоврядні одиниці у сільській місцевості, сфера повноважень яких 
поширюватиметься на кілька сіл або селищ, та які будуть у змозі 
незалежно виконувати функції місцевого самоврядування. 

- Необхідно значно скоротити кількість районів та розглянути питання 
про зменшення кількості областей. Розміри районів і областей у 
функціональному плані мають відповідати завданням регіонального 
розвитку та завданням, що виконуються для і від імені місцевих 
жителів. 

  Органи місцевого 
самоврядування на рівні районів 
і областей не мають власних 
виконавчих комітетів 

- На рівні районів і областей необхідно сформувати виконавчі органи 
місцевого самоврядування. Такі виконавчі органи, підпорядковані 
радам відповідного рівня, мають замінити діючі нині місцеві державні 
адміністрації. 

- Органи місцевого самоврядування обласного і районного рівня повинні 
мати статус юридичної особи. 

  Делеговані повноваження 
являють собою переважну 
частину повноважень місцевого 
самоврядування. Розподіл 
функціональних повноважень 
між центральною владою і 
місцевим самоврядуванням, а 
також між різними рівнями 
місцевого самоврядування не є 
чітким. 

- Повноваження органів місцевого самоврядування повинні бути чітко 
визначені. 

- Переважна частина делегованих повноважень має бути 
трансформована у власні повноваження місцевих органів. 

- Органи місцевого самоврядування повинні володіти правом 
перерозподіляти ресурси між видатками на виконання власних і 
делегованих повноважень. 

- Обов’язки місцевої ради, її виконавчого органу, а також міського 
голови, мають бути більш чітко визначені. 
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  Не встановлено контролю за 
виконанням делегованих 
повноважень місцевими органами  

- Необхідно встановити контроль за виконанням делегованих 
повноважень органами місцевого самоврядування. 

- Контроль за операціями органів місцевого самоврядування має 
обмежуватися питаннями законності. 

- Відповідність принципам законності діяльності органів місцевого 
самоврядування повинна відстежуватися спеціальною державною 
установою, що володітиме правом відміняти незаконні рішення місцевих 
органів. 

- Спори між органами державної влади і місцевого самоврядування мають 
вирішуватися спеціальними судами. 

  Закріплення доходних джерел за 
бюджетами базового рівня та 
перерахування трнасфертів 
регулюється адміністративними 
рішеннями, а не положеннями 
законодавства України 

- Джерела доходів місцевих бюджетів і процедури розподілу коштів між 
різними рівнями місцевого самоврядування мають визначатися 
законами України, а не рішеннями представників державної 
адміністрації вищого рівня. 

- Кожен орган місцевого самоврядування повинен мати право 
мобілізувати доходи у обсягах, пропорційно до обсягів виконуваних 
завдань. 

- Надання трансфертів з Державного бюджету місцевим бюджетам має 
грунтуватися на чітких і об’єктивних правилах. До всіх органів 
місцевого самоврядування має застосовуватися уніфікований підхід без 
здійснення довільних коригувань показників доходів і видатків. 
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  Діяльність органів місцевого 
самоврядування в Україні не 
забезпечена доходними 
джерелами, достатніми для 
виконання покладених на них 
зобов’язань. 

- Необхідно збільшити частку власних доходів у загальних доходах 
місцевих бюджетів. 

- Органи місцевого самоврядування повинні отримати більше прав на 
залучення загальнодержавних податків до місцевих бюджетів. 

- Перелік місцевих податків і зборів варто скоротити з покращенням 
якості їх адміністрування.  

- Необхідно запровадити податок на нерухомість, що є ефективним 
джерелом доходів для місцевих бюджетів. 

  Заборона здійснення запозичень 
деякими місцевими органами 
являє собою порушення прав 
місцевого самоврядування  

- Кожен орган місцевого самоврядування має отримати вільний доступ до 
ринку капіталів, який повинен обмежуватися лише вимогами безпеки 
державних фінансів.  

6 Доступ до 
громадської 
інформації 

Рішення про обсяг інформації, 
яка має бути опублікована, 
приймається адміністративно 

- Обсяг інформації, що має публікуватися, має бути визначено 
законодавчо, а не адміністративно. 

- Процедури, які стосуються вільного доступу до неопублікованої 
бюджетної інформації, мають бути встановлені законодавчо. 

- Обсяг інформації у обмеженому доступі (не публічної) має 
регулюватися законодавчо. 

  Обсяг бюджетної інформації, яка 
за законом надається 
громадськості замалий 

- Обсяг бюджетної інформації, що має публікуватися, треба розширити і 
включити до нього дані стосовно: 

- суспільного боргу; 

- податкових витрат; 

- податкової заборгованості; 



Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

 

 129 

Підсумок рекомендацій (продовження) 

   - умовних зобов’язань. 

- Міністерство фінансів має бути законодавчо зобов’язано складати та 
публікувати річні звіти, які міститимуть дані щодо: 

- суспільного боргу; 

- іншої державної власності та зобов’язань; 

- власності та зобов’язань місцевих влад (у агрегованій формі). 

  Громадська інформація щодо 
методологій та процедур, які 
застосовуються для перегляду 
даних, недостатня для аналізу 
розвитку бюджетних процесів у 
часі  

- Збір всієї бюджетної інформації має базуватися на чітких методологіях, 
які також надаються громадськості. У випадках перегляду даних, 
достатня кількість інформації щодо процедур, які використовувалися 
при перегляді, також мають надаватися громадськості. 

7. Державна 
служба, служба в 
органах місцевого 
самоврядування 
та антикорупційні 
процедури  

Законодавчі вимоги щодо служби 
в суспільному секторі часто не 
дотримуються (насамперед щодо 
забезпечення конкурсної основу 
прийому на службу та уникнення 
конфлікту інтересів)  

- Виконання положень законів щодо заборони службовцям суспільного 
сектора займатися певними видами діяльності повинно контролюватися. 

- Преса повинна мати можливість освітлювати всі випадки порушення 
законів. 

- Оплата праці в суспільному секторі повинна відповідати умовам 
ринкової економіки. Це сприятиме боротьбі з корупцією. 

8 Управління 
суспільною 
власністю у 
нефінансовому 
секторі 

Державні установи (міністерства) 
та органи місцевого 
самоврядування продовжують 
виконувати як регуляторні так і 
економічні функції 

- Управління підприємствами у державній власності має бути відділене 
від регуляторних функцій урядових установ. 

- Незалежні регуляторні органи мають бути створені у секторах 
природних монополій  
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  Управління державними 
підприємствами та державними 
пакетами акцій розпорошене між 
різними державними установами 
(міністерствами) 

- Урядові функції управління підприємствами мають концентруватися в 
одній урядовій установі. 

  Не існує вичерпної інформації 
про економічну діяльність та 
фінансовий стан підприємств у 
державній власності 

- Річні звіти підприємств у державній власності мають бути доступними 
для громадськості. 

- Фонд державного майна як установа, відповідальна за управління 
державною власністю, має бути законодавчо зобов’язана складати та 
оприлюднювати річні звіти із даними щодо державної власності та 
фінансового стану підприємств у державній власності. 

  Процедури прийняття рішень про 
інвестування не достатньо чіткі 

- Державні інвестиції та придбання активів необхідно врегулювати 
законодавчо. 

  Держава та органи місцевого 
самоврядування занадто активно 
займаються комерційною 
діяльністю 

- Господарська діяльність органів місцевого самоврядування, не 
пов’язана з наданням житлово-комунальних послуг, має бути 
заборонена. 

9 Аудит суспільних 
фінансів  

Зовнішній та внутрішній аудит не 
є законодавчо визначені. 

- Бюджетний кодекс повинен надати чіткі визначення зовнішнього та 
внутрішнього аудиту, а також установи, які відповідають за проведення 
кожного з них. 

- Розподіл функцій та обов’язків установ відповідальних за проведення 
зовнішнього та внутрішнього аудитів, а також правила їх кооперації 
повинні бути чітко визначені у відповідному законі. 
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  - Рахункова палата повинна перевіряти ГоловКРУ та внутрішні 
контрольно-ревізійні підрозділи центральних органів виконавчої влади. 

- Органи внутрішнього аудиту повинні звітувати Рахунковій палаті. 

- Під час підготовки звітів та рекомендацій Рахункова палата повинна 
мати можливість використовувати результати перевірок та інспекцій, 
які проводилися установою внутрішнього аудиту. 

 

 

Рахункова палата не проводить 
перевірку доходної частини 
бюджету 

- Обсяг повноважень рахункової палати повинен бути поширений на 
доходну частину бюджету. 

  Рахункова палата має 
недостатню організаційну основу  

- Рахункова палата повинна мати регіональні підрозділи, що покращить 
ефективність проведення перевірок в регіонах. 

  Функції ГоловКРУ частково 
перетинаються з функціями та 
повноваженнями рахункової 
палати та внутрішніх контрольно-
ревізійних підрозділів 
центральних органів виконавчої 
влади 

- Потрібно переглянути повноваження та функції ГоловКРУ, зважаючи на 
посилення внутрішніх контрольно-ревізійних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади. 

- ГоловКРУ повинне відігравати роль координатора внутрішнього аудиту 
в Україні. Всі повноваження, які відносяться до зовнішнього аудиту, 
повинні бути надані Рахунковій палаті. 

  Не існує ефективного контролю 
за виконанням місцевих 
бюджетів  

- Система контролю повинна ґрунтуватися на обов’язковій перевірці 
виконання місцевих бюджетів, яка виконуватиметься незалежним 
зовнішнім аудитором, який повинен буде оцінити правильність звітних 
документів та розбіжність між запланованими та фактичними 
показниками.  





Відкритість та прозорість суспільних фінансів в Україні 

133 

Законодавчі документи 

“Бюджетний кодекс”, №2542-III, від 2001 року. 

“Конституція України”, №254k-96BP, від 1996 року. 

Закони про Державний бюджет за різні роки. 

 

1 Устрій органів державного управління 

Декрет КМУ “Про акцизний збір”, №18-92 від 1992 року. 

Декрет КМУ “Про державне мито”, №7-93 від 1993 року. 

Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори”, №56-93 від 1993 року. 

Декрет КМУ “Про прибутковий податок з громадян”, №13-92 від 1992 року. 

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове 
державне пенсійне страхування“, №2452-ІІІ від 2001 року. 

Закон України “Про Державний бюджет на 2003 рік”, №380-IV від 2002 року. 

Закон України “Про Єдиний митний тариф”, №2097-ХІІ від 1992 року. 

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. 

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. 

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

Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, 
№1490-ІІІ від 2000 року. 

Закон України “Про Національний банк України”, №679-XIV від 1999 року. 

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, №334/94 від 1994 
року. 

Закон України “Про охорону праці”, №2694-ХІІ від 1996 року. 

Закон України “Про плату за землю”, №2535 від 1992 року. 

Закон України “Про податок на додану вартість”, №198/97-ВР від 1997 року. 

Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування”, №2213-ІІІ від 2001 року. 

Закон України “Про систему оподаткування”, №1251-ХІІ від 1991 року. 

Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари 
(продукцію)”, №313/96-Вр від 1996 року. 

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. 
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Наказ Державної Податкової Адміністрації “Про затвердження Порядку 
визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)”, №355 
від 2000 року. 

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, №114 від 1999 року. 

Наказ, Інструкція (z0019-03) Державного Казначейства “Про затвердження 
Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з 
централізованого постачання матеріальних цінностей”, №232 від 2002 року. 

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. 

Наказ, інструкція (z0497-00) Державного Казначейства “Про затвердження 
Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для 
відображення основних господарських операцій бюджетних установ”, №61 
від 2000 року. 

Наказ, Інструкція (z0787-01) Державного Казначейства та Міністерства фінансів 
“Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних 
цінностей з балансу бюджетних установ”, №142/181 від 2001 року. 

Постанова Верховної Ради “Про граничну чисельність Апарату Верховної Ради 
України”, №30-IV від 2002 року. 

Постанова КМУ “Питання Української державної інноваційної компанії”, №979 
від 2000 року. 

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. 

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. 

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

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. 

Постанова КМУ “Про затвердження переліку груп власних надходжень 
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, 
№659 від 2002 року. 

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

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, 
№719 від 2000 року. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, №228 від 
2002 року. 
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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. 

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

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. 

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. 

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

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

Указ Президента “Питання Державної митної служби України”, №1022/2000 від 
2000 року. 

Указ Президента “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 
реформи в Україні”, №810/98 від 1998 року. 

Указ президента “Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки 
прогресивного оподаткування доходів громадян”, №519/94 від 1994 року. 

Указ Президента “Про Міністерство освіти і науки України”, №773 від 2000 року. 

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

Указ Президента “Про утворення Державної податкової адміністрації України та 
місцевих державних податкових адміністрацій”, №760/96 від 1996 року. 

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

 

2 Планування та ухвалення Державного бюджету 

Постанова Верховної Ради “Про Основні напрями бюджетної політики на 2002 
рік (Бюджетна резолюція)”, №2543-III від 2001 року. 

 

3 Виконання Державного Бюджету 

Господарський кодекс України №436-IV від 2003 року. 

Закон "Про захист від недобросовісної конкуренції", №236-96-BP від 1996 року. 

Закон "Про захист економічної конкуренції", №2210-III від 2001 року. 

Закон “Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні”, 
№2660-III від 2001 року. 

Закон “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-
2004 років”, №2238-III від 2001 року. 
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Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових 
доходів населення", №491-IV від 2003 року. 

Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, 
№1490-III від 2000 року. 

Закон України “Про оплату праці”, №108/95 від 1995 року. 

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні”, №3721-XII від 1993 року. 

Закон України “Про підприємства в Україні”, №24 від 1991 року. 

Закон України Закон України “Про вищу освіту”, №2984-III від 2002 року. 

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. 

Наказ КМУ “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних 
закупівель”, №1469 від 2000 року. 

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. 

Наказ Міністерства оборони України “Про впорядкування умов оплати праці 
працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій 
Збройних Сил України”, №216 від 2001 року. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Постанова КМУ “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, №134 від 2001 
року. 
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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. 

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту 
інвалідів”, №1434 від 2002 року. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівель 
окремих груп товарів за кошти державного бюджету”, №1312 від 2001 року. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів 
стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, 
клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів”, №950 від 2001 року. 

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. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку та умов безплатного проїзду 
депутатів місцевих Рад народних депутатів”, №702 від 1994 року. 

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. 

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. 

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. 

Постанова КМУ “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, №94 від 1994 
року. 

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

Постанова КМУ “Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-
дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної 
академії наук”, №74 від 2001 року. 

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. 

 

4 Облік та звітність 

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

Закон України “Про державний внутрішній борг України”, №2604-XII від 1992 
року. 

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. 
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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. 

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

Закон України “Про Національний банк України”, №679-XIV від 1999 року. 

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. 

Наказ Міністерства Фінансів “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”, 
№604 від 2001. 

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

Наказ Міністерства Фінансів “Про порядок ведення Міністерством фінансів 
України обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з ним”, №42 від 
2001 року. 

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. 

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

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

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

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

Указ Президента України “Про Державне казначейство України”, №335/95 від 
1995 року. 

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

 

5 Фінанси місцевого самоврядування в Україні 

Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори”, №56-93 від 1993 року 

Закон “Про Державну контрольно-ревізійну службу України”, №2939-XII від 
1993 року 

Закон “Про державну статистику”, №2614-XII від 1992 року 

Закон “Про звернення громадян”, №393/96 від 1996 року 

Закон “Про інформацію”, №2657-XII від 1992 року 

Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”, №280/97 від 1997 року 

Закон “Про Рахункову палату України”, №18/98 від 1998 року 

Постанова КМУ “Про затвердження порядку перерахування дотацій 
вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам, субвенцій, коштів, 
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що передаються з місцевих бюджетів до Державного бюджету та 
перерахувань між місцевими бюджетами”, №490 від 2002 року 

Постанова КМУ “Про затвердження формули розподілу міжбюджетних 
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються з місцевих 
бюджетів до Державного бюджету) між Державним бюджетом і місцевими 
бюджетами. 

Указ Президента України “Про Державне казначейство України”, №335/95 від 
1995 року 

Указ Президента України “Про додаткові заходи із забезпечення відкритості 
органів державної влади в Україні”, №683/2002 від 2002 року 

Указ Президента України “Про Міністерство України”, №1081/99 від 1999 року 

Указ Президента України “Про місцеві податки і збори”, №565/99 від 1999 року 

 

6 Доступ до громадської інформації 

Закон України “Про Державну статистику”, №2614-XII від 1992 року. 

Закон України “Про інформацію”, №2657-XII від 1992 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо подальшого 
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”, №1302 від 
2002 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, №3 від 2002 
року. 

Указ Президента “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та 
відкритості діяльності органів державної влади”, №325 від 2001 року. 

 

7 Державна служба, служба в органах місцевого 
самоврядування та антикорупційні процедури 

Закон України “Про боротьбу з корупцією”, №356/95 від 1995 року. 

Закон України “Про державну службу”, №3723-XII від 1993 року. 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, №280/97 від 1997 року. 

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, №2493-ІІІ від 
2001 року. 

Кримінальний Кодекс України, №2341-III від 2001 року. 

Наказ Головного управління державної служби України “Про Довідник типових 
професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)”, №65 
від 1999 року. 

Наказ Головного управління державної служби України “Про доповнення до 
Довідника типових професійних характеристик посад державних 
службовців”, №94 від 001 року. 

Наказ Головного управління державної служби України “Про затвердження 
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних 
посад державних службовців”, №30/84 від 2002 року. 

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 
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торговельно-економічних місіях у складі дипломатичних представництв 
України за кордоном, покладених на них завдань і обов'язків”, № 39 від 2003 
року. 

Постанова КМУ “Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 
відповідних категорій посад”, №1441 від 2001 року. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку погодження в Кабінеті Міністрів 
України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади”, №676 від 2003 року. 

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. 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців”, №169 від 2002 року. 

Постанова КМУ “Про колегію Головного управління державної служби”, №1303 
від 2002 року. 

Постанова КМУ “Про управління державною службою”, №209, 2 від 1994 року. 

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. 

Указ Президента України “Про підвищення ефективності діяльності 
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю”, №402/2003 від 2003 року. 

Указ Президента України “Про Положення про Головне управління державної 
служби України”, №1272/99 від 1999 року. 

Укази Президента щодо боротьби з корупцією. 

 

8 Управління суспільною власністю у нефінансовому 
секторі 

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

Декрет Кабінету Міністрів України “Про управління майном, що є у 
загальнодержавній власності”, №8-92 від 1992 року. 

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

Закон “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”, 
№1286-XIV від 1999 року. 

Закон “Про концесії”, №209-IV від 2002 року. 

Закон “Про підприємства в Україні”, №887-XII від 1991 року. 

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

Постанова КМУ “Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та 
відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
державного бюджету”, №2145 від 1999 року. 

Рішення Президента №1-1/72 від 2003 року. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про пропозиції щодо придбання 
українським ДП електрозв’язку «Укртелеком» акцій ЗАТ «Утел»”, №617-p від 
1999 року. 

 

9 Аудит суспільних фінансів  

Декрет Президента України “про Головне контрольно-ревізійне управління”, 
№65/2000 від 2000 року. 

Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, №2939-
XII від 1993 року. 

Закон України “Про рахункову палату”, №18/98 від 1998 року. 

Закони України Про призначення членів Колегії Рахункової палати. 

Інструкції та Накази Головного контрольно-ревізійного управління. 

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. 

Постанова КМУ “Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю”, №685 від 2002 року. 

Постанова Колегії РП “Про розгляд Інструкції про порядок проведення 
перевірок, ревізії Рахунковою палатою”, №25-1 від 1999 року. 

Указ Президента “Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління 
України”, №65/2000 від 2000 року. 

 


