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Выступающий
Заметки для презентации
ПСЕРК – програма соціально-економічного та культурного розвитку на один рік (лише єдиний документ, який вимагає законодавство)
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Выступающий
Заметки для презентации
Ось на цьому етапі відбувається розрив між системою економічного планування та бюджетного планування. Через відсутність бюджетних програм паспорти бюджетних програм мають бути спрямовані на досягнення цілей середньострокових цільових програм. У Житомирі останні роки перед розглядом бюджету на сесії кожен розпорядник доповідає по актуалізації відповідної середньострокової цільової програми. Після цього департамент економічного розвитку доповідає про річну ПСЕКР. А за тим міський голова мовить сакраментальну фразу: «Усе, шановні депутати, що ви щойно підтримали у цільових програмах та програмі соц.-економ. розвитку, закалькульовано у бюджеті. Прошу підтримати проект рішення про бюджет!» 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ось на цьому етапі відбувається розрив між системою економічного планування та бюджетного планування. Через відсутність бюджетних програм паспорти бюджетних програм мають бути спрямовані на досягнення цілей середньострокових цільових програм. У Житомирі останні роки перед розглядом бюджету на сесії кожен розпорядник доповідає по актуалізації відповідної середньострокової цільової програми. Після цього департамент економічного розвитку доповідає про річну ПСЕКР. А за тим міський голова мовить сакраментальну фразу: «Усе, шановні депутати, що ви щойно підтримали у цільових програмах та програмі соц.-економ. розвитку, закалькульовано у бюджеті. Прошу підтримати проект рішення про бюджет!» 



НАВІЩО ПЦМ?
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ПРОБЛЕМИ

… розпорядники бюджетних коштів
зобов’язані чітко визначати відповідність

своїх бюджетних програм стратегічним
цілям. При цьому результативність цього
процесу залишається під питанням через 

відсутність цілісної системи
стратегічного планування та насамперед

галузевих стратегічних планів.
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ПРОБЛЕМИ

… як наслідок, результати програмно-
цільового методу не використовуються
під час прийняття управлінських рішень. 

Дієвий контроль за результативністю
виконання бюджетних програм відсутній.

(опис ситуації із запровадження ПЦМ у 
СТРАТЕГІЇ реформування системи управління

державними фінансами на 2017-2020 роки)
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СКЛАДОВІ ПЦМ
Особливими складовими програмно-

цільового методу у бюджетному процесі є

 бюджетні програми, 
 відповідальні виконавці бюджетних програм, 
 паспорти бюджетних програм,
 результативні показники бюджетних програм.

Пункт 2 ст.20 Бюджетного кодексу
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

сукупність заходів, 
спрямованих на досягнення єдиної мети, 

завдань та очікуваного результату, 
визначення та реалізацію яких

здійснює розпорядник бюджетних коштів
відповідно до покладених на нього функцій

Пункт 4 ст.2 Бюджетного кодексу
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Выступающий
Заметки для презентации
В Україні досі не знайшов бюджетну програму (таку, щоб почитати, а не код у рішенні про бюджет)
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Выступающий
Заметки для презентации
КРІ не завжди (і скоріш за все завжди НЕ) будуть ідентичними для документів різних рівнів. До прикладу: показник скорочення споживання енергії у бюджетній програмі формує показник скорочення викидів СО2 у Плані дій сталого енергетичного розвитку (ПДСР).



На що 
орієнтуватися

?
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Выступающий
Заметки для презентации
Де брати КРІ та результативні показники?



ЖИТТЯ БЕЗ СТАНДАРТІВ БУЛО Б 
ДОСИТЬ СКЛАДНИМ…

26



27

Выступающий
Заметки для презентации
КРІ не завжди (і скоріш за все завжди НЕ) будуть ідентичними для документів різних рівнів. До прикладу: показник скорочення споживання енергії у бюджетній програмі формує показник скорочення викидів СО2 у Плані дій сталого енергетичного розвитку (ПДСР).



КЛЮЧОВІ 
ПРОБЛЕМИ

НИЗЬКОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОГРАМНО-
ЦІЛЬОВОГО

МЕТОДУ
БЮДЖЕТУВАННЯ
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Выступающий
Заметки для презентации
Бюджет – інструмент досягнення стратегічних цілей. Нажаль, практика переважно є такою, що спочатку затверджується бюджет (кулуарно розподілений), а під нього виконавцям (розпорядникам) через затвердження цільових програм доводяться до виконання завдання, які не завжди відповідають потребам та інтересам громади.



ДЯКУЮ ЩО СЛУХАЛИ!
Сергій Гаращук
консультант з питань бюджету 
Асоціації міст України 
067-443-85-27 30
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