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проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)

Жовтень 2016
Новини
Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект
держбюджету на 2017 рік
20 жовтня 2016 року на черговому пленарному засіданні
народні депутати розглянули у першому читанні проект
Закону України «Про Державний бюджет України на 2017
рік» (р. № 5000). З доповіддю виступив Голова підкомітету
з питань видатків державного бюджету Комітету з питань
бюджету Горбунов О.В.
Міністр фінансів Данилюк О.О. виступив із співдоповіддю та відповів на низку запитань
народних депутатів.
В обговоренні законопроекту взяли участь представники депутатських фракцій і груп,
народні депутати. Із заключним словом виступив Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б.,
який зокрема, подякував народним депутатам за висловлені зауваження і пропозиції до
законопроекту «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
За результатами розгляду народні депутати ухвалили Постанову Верховної Ради України
«Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на
2017 рік» (р. № 5000-П).
За рішення проголосували 230 народних депутатів.
Держаудитслужба розпочала перевірки відділень ПФ
Державна аудиторська служба почала перевірки 18
відділень Пенсійного фонду України в 15 регіонах країни
на основі результатів верифікації пенсійних платежів,
проведеної Міністерством фінансів України. Як повідомили
в прес-службі Держаудитслужби, перевірки стосуються
питань використання бюджетних коштів, передбачених
для дотацій на виплату пенсій, надбавок та підвищень до
пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду
для виплати пенсій за 2014-2016 роки.
У відомстві зазначили, що на поточний момент оброблено вже більше 20,5 тис. записів з
виплати пенсій, перевірена інформація по 1925 особам. “Із загальної кількості перевірених
осіб аудитори підтвердили тільки 5 випадків порушень при виплаті пенсій, – повідомили в
Держаудитслужбі. – Крім того, органи Пенсійного фонду самостійно обробили інформацію,
надану Мінфіном, за результатами чого своєчасно припинили виплати пенсій 988 людям за
фактом смерті, а також частково повернули пенсії, виплачені понад норми 14 пенсіонерам”.
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Як повідомлялося, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності
комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація
не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має
права на отримання соцдопомоги.
Станом на 31 травня поточного року Мінфін отримав з різних джерел інформацію щодо 22,1
млн одержувачів пенсій, субсидій та інших соціальних виплат. Це 88,4% від загальної кількості
одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 млн осіб.
За матеріалами УБР
6-10 жовтня у Вашингтоні пройшли
щорічні збори Ради керуючих МВФ
та Світового банку
Нашу державу представляли Голова
Національного банку України Валерія
Гонтарева, Міністр фінансів України Олександр Данилюк та Посол України в США Валерій
Чалий.
Провідною темою зустрічей української делегації з керівництвом МВФ, Світового банку,
Європейської комісії та ЄБРР стала реалізація в нашій державі за підтримки зазначених
установ програми реформ. Делегація України також провела зустрічі з представниками
державних установ США, очільниками центральних банків та міністрами фінансів низки
країн.Члени української делегації також виступили у політологічних центрах Вашингтону та
на фінансово-банківських конференціях.
В Україні запустили відкриту
систему закупівель для бізнесу
Майданчики – учасники системи
державних
закупівель
ProZorro
об’єдналися для того, щоб створити
в
Україні
недержавну
відкриту
електронну систему Rialto.
Нова система для комерційних торгів побудована за аналогічними принципами: єдині правила
гри для всіх, публічність, прозорий вибір переможця і чесна конкуренція. На початковому
етапі доRIALTO підключилося більше десяти торгових майданчиків, які працюють в ProZorro.
Головна перевага нової системи – її прозорість. Вона не виключає зловживань під час торгів,
але учасники бачитимуть, кого вибрали переможцем, і що саме він пропонував. Вони зможуть
привернути увагу до порушень. Саме ця можливість нової системи повністю змінить ринок
комерційних закупівель, на думку творців.
За матеріалами AIN.UA
Міжнародний валютний фонд надав Україні третій транш в
обсязі 1 млрд. доларів
Транш надано в рамках програми розширеного фінансування
МВФ загальною сумою 17,5 млрд. доларів.
Рішення про надання даного траншу було прийнято на засіданні
Ради Директорів МВФ 14 вересня.
Отримання даного траншу дає можливість отримати $1 млрд
кредитних гарантій від США, €600 млн кредиту від ЄС та іншу
підтримку від міжнародних партнерів.
Кредити МВФ мають на меті допомогти Україні відновити економіку та створити умови для
самодостатнього розвитку після завершення програми.
За даними Міністерства фінансів відсоткова ставка складає 3 % річних, ставка одноразової
комісії (за резервування коштів) - 0,15 % (повертається пропорційно отриманий коштів), а
ставка сервісного збору - 0,5 % від суми траншу.
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Новини міжнародного досвіду
Латвійська спілка самоврядувань (ЛСС) підписала
протокол розбіжностей і погоджень з Кабінетом Міністрів
На проведеному 5 жовтня 2016 року засіданні ради
Латвійської
спілки
самоврядувань
(ЛСС)
більшість
керівників муніципалітетів підтримали підписання протоколу
розбіжностей і погоджень з Урядом країни.
Схваливши в цілому досягнуті домовленості, представники
місцевого самоврядування піддали критиці заяви окремих членів Уряду, зокрема, щодо
закриття шкіл-інтернатів, надання державою фінансової допомоги муніципалітетам в освітній
сфері, а також фінансування дорожнього господарства.
«Якщо жодна зі сторін не розмовляє з позиції сили, а ставиться до проблеми з розумінням,
результат виходить хороший і певною мірою прогнозований», – заявив прем’єр-міністр Маріс
Кучінскіс в інтерв’ю латвійському національному інформаційному агентству LETA. Він також
висловив задоволення тим, що місцеве самоврядування пішло назустріч Уряду, з розумінням
поставилося до його роботи і загалом позитивно оцінило проведену урядовцями роботу.
В ухваленому за результатами спільного засідання протоколі зафіксовані домовленості між
Урядом і ЛСС щодо збереження чинного порядку розподілу прибуткового податку з громадян:
в 2017 році 80% податку надходитиме до муніципальних бюджетів, 20% – до державного
бюджету.
Перед засіданням ЛСС зверталося до Кабінету Міністрів з проханням збільшити частку
муніципальних бюджетів при розподілі надходжень від прибуткового податку до 81% податку,
проте Уряд виступив проти змін, виходячи з економічних міркувань.
Разом з тим, Уряд і ЛСС домовилися про збільшення фінансування на муніципальні дороги
та вулиці до 48,7 млн євро, що становить 27,7% Державного фонду автомобільних доріг
(загальний обсяг видатків Фонду на 2017 рік – 207,9 млн євро).
За матеріалами LETA: http://www.leta.lv/
МВФ затвердив трирічну програму фінансування
Молдови на $180 млн
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 7 листопада
затвердила трирічну програму фінансування Молдови на
суму 129,4 млн спеціальних прав запозичення, або близько
178,7 млн доларів США.
Як наголошується в релізі МВФ, майже 36 млн доларів уряд
Молдови отримає відразу ж у вигляді першого траншу. Решта суми буде видаватися за
підсумками п’яти переглядів, які будуть відбуватися кожні півроку.
“Схвалення договору з МВФ стане початком для глибоких реформ. Завдяки цій програмі
населення отримає гарантію від уряду і зовнішніх партнерів, що необхідні країні реформи
підкріплені фінансовою підтримкою і політичною волею. Вони будуть реалізовані, а це
означає, що життя зміниться на краще”, – прокоментував рішення МВФ прем’єр-міністр
Молдови Павел Філіп.
Глава кабміну зазначив, що схвалення документа стало можливим після того, як уряд і
Нацбанк виконали висунуті МВФ умови, пише видання Publica.
Економіка Молдови зараз відновлюється після рецесії 2015 року. За підсумками нинішнього
року очікується зростання внутрішнього валового продукту на рівні близько 2% за інфляції
3,5%.
Країна жила без фінансової допомоги МВФ з 2012 року. Фонд достроково згорнув попередню
трирічну програму на початку 2013 року, виділивши до того моменту $490 млн. Незабаром
після цього країна занурилася в затяжну політичну і фінансову кризу через крадіжку близько
$1 млрд з трьох банків.
За матеріалами lb.ua
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Коментарі експертів
Данилюк обіцяє значно підвищити соціальні стандарти в 2017 році
«Уряд піднімає соціальні стандарти у 2017 році на 10%. Це додаткові 10% до
того десятивідсоткового підвищення, яке відбудеться в грудні цього року. В
цілому це істотне підвищення. Ми зробили все можливе, щоб реалізувати
закони про держслужбу і судоустрій і залишили максимум ресурсів для
підвищення заробітних плат вчителям і медикам», - заявив міністр фінансів.
У Кабміні відзначили, що цінність траншу МВФ не в грошах
«Ми отримали транш МВФ, і річ не в грошах. 1 млрд дол. від МВФ – це
сигнал, що Україна змінюється і реформи успішно тривають», – заявив
перший віце-прем’єр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Ухвалення бюджету-2017 загрожує Україні економічним крахом
і дефолтом, – політолог
«Ухвалення бюджету на 2017 рік загрожує економічним крахом і дефолтом
для України, адже в ньому не закладено економічне зростання в країні.
Також якщо не буде чергових зовнішніх позик, то Україна ризикує опинитися
в ситуації дефолту. Тому що потрібно буде повернути попередній кредит і
відсотки по ньому, а повертати не буде чим», – підкреслив директор Центру
«Третій сектор» Андрій Золотарьов.
Порошенко запевнив, що зростання мінімальної заробітної плати не
підвищить податки для бізнесу
«З першого січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка
отримує менше 3,2 тисячі гривень. Причому я доручив уряду і парламенту
вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку,
перш за все це стосується малого і середнього бізнесу», – сказав
Порошенко.
Пинзеник прокоментував заяви про «мінімалку» в 3200 грн.
«Економіка такої зарплати забезпечити не може, тому що не можна спожити
те, чого немає. Але є інший канал – інфляція. Вона може забезпечити будьяку заробітну плату. Нагадаю: номінальну. Знайомий з варіантом, коли
мінімалку відривають від тарифної сітки і доплачують тим, хто отримує
менше. За останніми звітними даними, зарплату до 3000 грн. отримують
39% зайнятих в економіці. Тепер у всіх у них зарплата буде однаковою. Та й
у інших – не дуже розженешся. Оскільки економіка стримує», – написав він.
Міністр фінансів запевнив, що підвищення мінімальної зарплати не
спричинить додаткової інфляції
«Не буде інфляції (більшої, ніж прогнозується – ред.)… Це рішення (про
підвищення мінімальної заробітної плати – ред.) не впливатиме на інфляцію
в наступному році», – сказав Данилюк
У 2017 році регіони України будуть катастрофічно “голодувати”, –
заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак
«У Держбюджеті 2017 року жодним чином не прописана децентралізація,
про яку так багато говорять. Повноваження місцевим органам влади
віддали, це так. Але бюджетні трансферти регіонам все одно видаються.
У проекті Держбюджету-2017 80% зборів іде в центральний бюджет,
яким розпоряджається Кабінет міністрів, і тільки 20% віддають місцевим
бюджетам разом узятим», – сказав він.
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Законодавство
Погоджено:
5 жовтня 2016 року Комітет ВРУ з питань бюджету на своєму засіданні погодив
перерозподіл видатків, передбачених ЦВК (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 03.10.2016 №707) з метою забезпечення проведення перших виборів в
об’єднаних територіальних громадах.
Погодивши зазначене розпорядження, Комітет з питань бюджету забезпечив
виділення необхідних коштів для проведення перших місцевих виборів у більш ніж 200
об’єднаних територіальних громадах відповідно до вимог бюджетного законодавства.
06 жовтня 2016 року Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 1660-VIII, у
відповідності до якого Міністерством фінансів збільшено на 956,0 млн. грн. видатки
державного бюджету за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій».
Ухвалено:
06 жовтня 2016 року Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 1660-VIII, у
відповідності до якого Міністерством фінансів збільшено на 956,0 млн. грн. видатки
державного бюджету за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій».
26 жовтня 2016 року Кабінетом Міністрів України ухвалено проект постанови «Про
внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня
2016 року №395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій»
Постановою передбачено розподіл субвенції бюджетам територіальних громад у
обсязі 286,6 млн. грн. (з 1 950,2 млн. грн. до 2 236,8 млн. грн.), на підставі звернень
народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій.

Консультації
порядок здійснення в ОТГ фінансування діяльності та оплати праці
? Який
територіальних органів центральної виконавчої влади (ДКСУ, Пенсійного фонду,
органів соціального захисту та соціального забезпечення)?

!

Оскільки згадані вище установи відносяться до сфери державного управління й
фінансуються з державного бюджету, а їхні працівники є державними службовцями, то
фінансування видатків, в тому числі – оплата праці не може здійснюватися з місцевих
бюджетів, зокрема, бюджетів ОТГ.

Державна фіскальна служба України в листі «Щодо оподаткування податком на
доходи фізичних осіб та військовим збором доходу у вигляді вартості успадкованого
нерухомого майна» від 07.10.2016 № 10619/Е/99-99-13-02-03-14 роз’яснила, що
до вартості будь-якого об’єкта спадщини (квартири), одержаного спадкоємцем
– нерезидентом в Україні від спадкодавця – резидента, незалежно від їх ступеня
споріднення зі спадкодавцем, застосовується ставка податку на доходи фізичних
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осіб 18 відс. та військового збору 1,5 відсотка. При цьому спадкоємець – нерезидент
зобов’язаний сплатити податок та збір до нотаріального оформлення об’єкта
спадщини.
Крім того, відповідно до абзацу восьмого частини другої ст. 7 Закону України від
12 липня 2001 року № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках
оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при
спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.
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