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Проект державного бюджету України на 2017 рік передали на розгляд керівництва 
Верховної Ради

Відповідний законопроект під реєстраційним номером 5000 
з’явився 15 вересня ввечері на сайті парламенту. Напередодні 
Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 
наступний рік на своєму вечірньому засіданні.
Під час засідання Уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
представив макроекономічні показники бюджету на 2017 рік. 
Документом передбачені доходи бюджету на рівні 876,9 млрд 
грн., дефіцит держбюджету не повинен перевищити 3% і складе 77,5 млрд грн., а зростання 
ВВП передбачається на рівні 3%.
У проекті бюджету визначено підвищення заробітної плати педагогам і лікарям. Серед інших 
пріоритетів, зокрема, сфери енергоефективності, аграрного сектора, національна безпека і 
оборона, продовження децентралізації.
Згідно з українським законодавством, уряд повинен внести на розгляд парламенту проект 
державного бюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року.

Міністерство розвитку і торгівлі розпочало відбір проектів для держінвестицій у 2017 
році
Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів 
на чолі з віце-прем’єром — міністром економічного розвитку 
і торгівлі Степаном Кубівим почала роботу над визначенням 
проектів, в які держава буде інвестувати кошти в 2017 році та 
два наступні бюджетні роки. Про це повідомляє Інтерфакс-
Україна.
«Мінекономрозвитку визначило 20 проектів, які можуть 
претендувати на отримання державних інвестицій. Саме 
вони, і ще 7 проектів, що реалізуються в 2016 році, були 
представлені на розгляд комісії», — зазначено в повідомленні 
міністерства.
Згідно з повідомленням, загальна сума на реалізацію цих проектів становить 24 млрд. грн. до 
2019 року.
МЕРТ уточнює, що спочатку отримало 40 проектів для можливого державного інвестування

Новини

Вересень 2016



E-дайджест «Місцеві фінанси», вересень 2016

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.

ЄБРР збільшив допомогу Україні на вирішення «сміттєвих» проблем

Європейський банк реконструкції та розвитку спочатку 
планував виділити Україні 500 тисяч євро на реалізацію 
Національної стратегії з управління муніципальними 
відходами, однак пізніше банк прийняв рішення 
додатково дати ще 250 тис. євро.
Про це під час церемонії урочистого відкриття 
ЄБРР розробки Національної стратегії з управління 
муніципальними відходами заявив директор ЄБРР-
Україна Шевки Аджунер, повідомляє Укрінформ.
«У нас є доповнення до програми технічної допомоги. Спочатку програма була розрахована 
на 0,5 млн. євро. Зараз є доповнення до неї в плані технічної допомоги - це 250 тис. євро», - 
сказав Аджунер.
За його словами, важливим моментом для реалізації стратегії стане залучення приватного 
бізнесу до управління муніципальними відходами.
«У нас є тривалий досвід в плані розпорядження відходами на муніципальному рівні. Наша 
ініціатива зародилася ще в 2015 році. Ми виявляли інвестиційні бар’єри і думали, як залучити 
приватний сектор до управління відходами. Це занадто великий пласт роботи, який складно 
втілити без підтримки приватників», - вважає директор ЄБРР-Україна.
Він упевнений, що інвестиційний потенціал розпорядження відходами в Україні - це можливість 
створити великий ринок.
«Однак, без присутності стратегії національного рівня нічого неможливо реалізувати, це був 
головний бар’єр для інвестування в Україні», - додав Аджунер.

Прем’єр-міністр наголосив на збільшенні фінансування освіти у 2017 році на 21,1 
мільярда.

«Ми підвищуємо на 21,1 млрд грн фінансування освіти. Це дасть нам можливість вирішити 
питання, в тому числі і професійно-технічної освіти, і забезпечить витрати в інших напрямках. 
Ми прийняли рішення, що ми можемо збільшити заробітну плату педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів», – сказав він.

Міністр фінансів вважає держбюджет 2016 року нереалістичним

“Уряд повинен скоротити витрати бюджету, щоб повернути його до мети, узгодженої з 
міжнародними кредиторами”, – сказав міністр.

Коментарі експертів
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8 вересня прийнято розпорядження КМУ №644-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Центральній виборчій комісії на 2016 рік». 
Прийняття документу забезпечить проведення на належному рівні виборчого процесу 
в новостворених об’єднаних територіальних громадах та належне функціонування 
Державного реєстру виборців.

22 вересня прийнято розпорядження КМУ №696-р «Деякі питання забезпечення 
фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських 
рад та сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад». 
Завдяки підписанню даного нормативно-правового акту забезпечено фінансування 
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, 
селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад. Зокрема, Центральній 
виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету виділено 30 млн. гривень 
на проведення вищезгаданих виборів. В цілому за рахунок даних коштів фінансово 
забезпечено проведення перших місцевих виборів у більше ніж 200 об’єднаних 
територіальних громадах.

8 вересня набрав чинності Закон України №1509-VIII «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів 
до місцевих бюджетів». Вказаний Закон відновив належне надання об’єднаними 
територіальними громадами адміністративних послуг,  розблокував рахунки для 
зарахування до бюджетів об’єднаних територіальних громад надходжень плати 
за надання адміністративних послуг та забезпечив належне виконання місцевих 
бюджетів.

Законодавство

Прийнято:

Набрали чинності:

В наступному місяці стартує велика приватизація, – Порошенко

«Уже в наступному місяці почнеться масштабна приватизація в Україні: об’єкти енергетики, 
Одеський припортовий завод, інші об’єкти», – сказав Порошенко.

Перший віце-прем’єр-міністр України зауважив на позитивних результатах 
експерименту по дорогах та запропонував поширити його по всій країні

«Експеримент з ремонтом доріг за рахунок 50% відрахування для цієї мети сум від перевищення 
мит повністю вдався, і його потрібно поширити на всю Україну. Для цього також необхідно 
створити єдиний дорожній фонд», – сказав Кубів.


