
E-дайджест «Місцеві фінанси», червень 2016

Місцеві фінанси

Галузевий е-дайджест
проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)

 

  

  
 

Стратегія сектору «Місцеві фінанси та податки», яку розро-

била Асоціація міст України, була презентована 23 червня на 

Дні стратегій в рамках 12 Українського муніципального форуму. 

У стратегії сформульовано основні проблеми сектору, такі, як 

недосконала система розподілу повноважень між державою 

та місцевим самоврядуванням, незабезпеченість делегованих 

повноважень, низька якість бюджетного планування, негнучка 

структура видатків, недостатня ефективність місцевих податків 

та зборів. Сформульовано стратегічне бачення, цілі та очікува-

ний результат.

(презентація стратегії тут: http://auc.org.ua/sites/default/files/1.finansi.pptx)

Уряд схвалив проект Основних напрямів бюджетної політики 
на 2017 рік
24 червня Кабінет Міністрів схвалив проект Основних напрямків 

бюджетної політики на 2017 рік (так звана Бюджетна резолюція).

Бюджетна резолюція на 2017 рік містить орієнтовні основні про-

гнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України на 2018 та 2019 роки, що дозволять забезпечити збалансованість та стійкість бю-

джетної системи у середньостроковій перспективі.

Презентуючи Основні напрямки бюджетної політики на 2017 рік, Міністр фінансів Олександр 

Данилюк зазначив, що ухвалений документ визначає орієнтири для формування бюджету на 

2017 рік і це рішення Уряду є завершенням одного з етапів чинного бюджетного процесу. Вод-

ночас Міністр фінансів підкреслив, що розробка нового підходу до формування бюджетної 

резолюції та бюджетної декларації є одним з пріоритетів Мінфіну.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання економіки України на рівні 3% у 2017 році і 4% 

– у наступні два роки, при цьому індикативний показник інфляції становить 8,1% у 2017 році з 

подальшим зниженням до 5,5% у 2018 році і 5,2% - у 2019 році.

За ініціативи Міністерства фінансів розпочинає свою діяльність 
Державна аудиторська служба України
За ініціативи Міністерства фінансів Уряд схвалив розпорядження, що 

надасть змогу Державній аудиторській службі України виконувати 

функції і повноваження Державної фінансової інспекції України, яка 

припиняє свою діяльність.
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Міністерство фінансів працює над підвищенням фінансової дисципліни у державному секто-

рі економіки. Одним з кроків на цьому шляху стала реорганізація Державної фінансової ін-

спекції (ДФІ) у Державну аудиторську службу, розпочата в жовтні 2015 року. Мета цього кро-

ку – перейти від функцій контролю до аудиту, що буде націлений на запобігання нецільовому, 

неефективному використанню бюджетних коштів та майна, переорієнтування інспектування 

саме на значні фінансові порушення, а також забезпечення проведення ревізій виключно на 

основі ризиків.

Україна та США підписали Угоду про надання Україні кредитних 
гарантій на суму $1 млрд
3 червня відбулось підписання Угоди про надання кредитних гаран-

тій обсягом $1 млрд. між Урядами України та США. Угоду від імені 

Уряду України підписав Міністр фінансів України Олександр Дани-

люк, від Уряду США - посол США Джеффрі Р. Пайєтт та уповно-

важений представник місії USAID Джоель Сандефур. Завдяки цій 

Угоді Україна отримає додаткові можливості для захисту найбільш 

уразливих українців від впливу економічних факторів.Угода покли-

кана допомогти в реалізації програми економічних реформ Украї-

ни, що підтримується МВФ, Агентством США з міжнародного роз-

витку (USAID) та іншими членами міжнародної спільноти, а також забезпечити подальший 

доступ України до ринків капіталу. Кошти у розмірі $1 млрд., що будуть залучені від випуску 

облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету та 

будуть використані на соціальну допомогу найбільш уразливих українців від впливу економіч-

них факторів, у тому числі в результаті приведення тарифів на газ до ринкового рівня.

Кличко зазначає, що через ВР Київ втрачає сотні мільйонів на 
паркуванні
“Співпраця органів місцевого самоврядування з державною вла-

дою має бути більш ефективною і прозорою, – заявляє Київський 

міський голова. – Тому що іноді виглядає дивно: ми просимо, вима-

гаємо, але нас не чують. Для прикладу, в парламенті півтора року 

лежить нерозглянутим законопроект, який дозволив би вирішити 

проблему з паркуванням автомобілів у містах. Внаслідок цього ма-

гістралі, зокрема, Києва, забито покинутими автомобілями, а пар-

ковки поряд напівпорожні. Бюджети міст втрачають через це значні 

кошти”, – зазначив Кличко.

Новини міжнародного досвіду

Польща підвищила мінімальний ліміт для повернення Tax Free тим, хто 

не є громадянами ЄС

З 1 червня 2016 року набувають чинності внесені Міністерством 

фінансів Польщі зміни до польського законодавства, які стосуються 

збільшення ліміту мінімальної суми вартості покупки для можливості 

оформлення Такс-фрі (Tax free). Це означає, що вже з початку черв-

ня туристи, які не є громадянами Євросоюзу, зокрема, й туристи з 

України, матимуть право на повернення податку на додану вартість 

(VAT) тільки в тому випадку, якщо здійснять закупи в Польщі мінімум на 300 злотих.

E-дайджест «Місцеві фінанси», червень 2016



E-дайджест «Місцеві фінанси», червень 2016

?

?

!

!

Чи є обмеження по використанню коштів від акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів?

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 64 та пункту 203 частини 1 статті 69 Кодексу акци-

зний податок з реалізації підакцизних товарів зараховується до доходів загального фонду 

бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів, бюджетів міст районного 

значення, сільських, селищних бюджетів. Ураховуючи, що доходи загального фонду не 

мають цільового спрямування, коло напрямків використання акцизного податку з реаліза-

ції суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів необмежено.

Яким є порядок внесення змін до розпису міського бюджету?

Порядок складання розпису та внесення змін до нього визначений Наказом Мінфіну №57 

від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання 

бюджету», на підставі якого місцеві фінансові органи мають розробити порядок складання 

і виконання розпису відповідного (міського) бюджету.

Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету передбачає за-

твердження довідок про внесення змін за затвердженими формами. 

Зміни до помісячного розпису мають бути збалансованими за місяцями, тобто не порушува-

ти загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету на місяць, якого 

стосуються такі зміни; не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального 

фонду бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет, враховува-

ти фактично виділені асигнування за попередній період, фактичні надходження коштів за період 

з початку року; проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказна-

чейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості.

Після затвердження довідки про внесення змін до розпису, ії реєстрації (дата та номер), вне-

сення до реєстру один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається Держав-

ній казначейській службі України (на паперових і електронних носіях). За п’ять робочих днів до 

закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються.

Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до роз-

пису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження дові-

док про внесення змін.

14.06.2016 Верховна Рада ухвалила Закон «Про фінансову реструктуризацію», 

що був розроблений Міністерством фінансів спільно з Національним банком України 

та Національною асоціацією банків України за участю експертів Світового банку та 

Європейського банку реконструкції та розвитку. Міністерство фінансів вітає успішне 

ухвалення у ВРУ цього закону. Закон направлено на підпис Президенту.

01.06.2016 прийнято Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін 
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах 
Державної казначейської служби України» спрямований на вдосконалення про-

цедури відкриття і закриття рахунків та обслуговування клієнтів.

02.06.2016 прийнято Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін 
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів». Зміни торкнулися відображення даних в 

звітності іноземних кредитів. Також врегульовано відображення залишків на особо-

вих рахунках розпорядників коштів місцевих бюджеті.

Законодавство

Прийнято:

Консультації
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