Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на 2021 -2023 роки, затверджені постановою
КМУ від 29.07.2020 № 671

СЛАЙД 1

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Прогноз
Валовий внутрішній продукт:
Номінальний (млрд грн)
% від попереднього року
Індекс споживчих цін:
грудень до грудня попереднього року,
%
Індекс цін виробників промислової
продукції:
грудень до грудня попереднього року,
%
Обмінний курс гривні до долара США,
грн/дол

3975,2
95,2

4505,9
104,6

5089,4
104,3

5689,7
104,7

105,9

107,3

106,2

105,3

104,6

108,7

108,0

106,1

27,0

29,1

29,3

29,5

Прожитковий мінімум на 2021 рік
(проєкт ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

СЛАЙД 2

Показники

2021 рік

2022 рік

2023 рік

- з 1 січня року (гривні)

2 270

2 481

2 684

- з 1 липня року (гривні)

2 379

2 600

2 813

- з 1 грудня року (гривні)

2 481

2 684

2 880

працездатних осіб:

СЛАЙД 3

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА
+ 1 500
грн / місяць
відносно кінця 2020 року

6 500
грн / місяць

01.01.2019

01.01.2020

01.09.2020

01.01.2021

01.07.2021

СЛАЙД 4

План заходів щодо організації роботи з формування проєкту бюджету на 2021 рік

Головні
розпорядники
коштів

• для обрахунку проекту доходної частини бюджету на 2021 рік подають
фінансовому управлінню очікувані надходження у 2020 році та прогнозні
розрахунки на 2021-2023 роки по доходах, справляння яких вони
контролюють та розрахунки по власних надходженнях бюджетних установ
очікуваних за 2020 рік та прогнозних обсягів на 2021-2023 роки у розрізі груп
до 18 вересня;

Фінансове
управління

• розроблює інструкцію з підготовки бюджетних запитів на 2021 рік та показників на
2022-2023 роки, форми бюджетних запитів (загальної, індивідуальної, додаткової) та
розрахунків до них до 25 вересня;
• визначає граничні обсяги видатків на 2021 рік для головних розпорядників коштів
бюджету до 25 вересня;
• доводить до головних розпорядників інструкції з підготовки бюджетних запитів,
граничні обсяги видатків загального фонду на 2021 рік та орієнтовані обсяги видатків
спеціального фонду, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів до 30 вересня.
• проводять інвентаризацію місцевих галузевих програм, які виконуватимуться за
рахунок коштів бюджету у середньостроковому періоді, та у разі завершення
терміну їх дії у 2020 році внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради та
затвердження міською радою проєктів галузевих програм
на 2021-2023 роки до 16 жовтня;

Головні
розпорядники
коштів

Надають фінансовому управлінню міської ради до 16 жовтня:
• бюджетні запити на 2021 рік, індикативні показники на 2022-2023 роки та
розрахунки до них;
• перелік та обсяг довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними
програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
• пропозиції на 2021 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди щодо
бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проектів; перелік
інвестиційних проєктів та показники витрат бюджету розвитку, необхідних на
наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в
бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного
бюджетного періоду.

СЛАЙД 5

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ НАДХОДЖЕННЯ НА 1 ЖИТЕЛЯ
бюджетів територіальних громад

по податку на доходи фізичних осіб

3 120,80 грн

обласних бюджетів
по податку на

податку на

доходи фізичних

прибуток

осіб

підприємств

781,14 грн

132,10 грн

Індекс податкоспроможності < 0,9 — базова дотація
Індекс податкоспроможності > 1,1 ― реверсна дотація

Державна підтримка розвитку регіонів
+3,0 млрд грн до плану 2020 року

СЛАЙД 6

СЛАЙД 7

Нормативно-правові акти для складання проєкту бюджету
•

наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну
класифікацію» (зі змінами);

•

наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 957/27402 (зі
змінами);

•

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження
складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету» (зі змінами);

•

наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №668 «Про затвердження
Типової форми рішення про місцевий бюджет», зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21.08.2018 за № 953/32405 (зі змінами);

•

наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2020 №534 “Про впровадження в
дослідну експлуатацію комп'ютерної програми “Інформаційно-аналітична
система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів “LOGICA”;

•

інші нормативно-правові акти, які застосовуються при складанні проекту
місцевого бюджету.

Інтеграція з IAC «LOGICA»
через відкритий програмний API-інтерфейс
місцеві фінансові органи та інші учасники бюджетного процесу зможуть
(Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2020 №534 ):

СЛАЙД 8

● автоматизувати процес складання прогнозу місцевого бюджету, проекту рішення
про місцевий бюджет, бюджетних документів, пов’язаних з виконанням місцевого
бюджету та управлінням коштами місцевого бюджету;
● створити довідник мережі учасників бюджетного процесу та впровадити
електронний обмін інформацією між ними, що зменшить паперовий обіг бюджетних
документів;
● володіти та обмінюватися інформацією про бюджетні показники в електронному
вигляді, що підвищить функціональні можливості персоналу здійснювати швидкий та
якісний аналіз отриманої інформації, створювати сучасну візуалізацію даних за
допомогою дашбордів;
● структурувати бюджетні процедури завдяки впровадженню бюджетного
календаря та контролювати усі етапи бюджетного процесу, що посилить фінансовобюджетну дисципліну серед учасників бюджетного процесу;
● здійснювати заходи моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів;
● забезпечити публікацію інформації про бюджет у формі відкритих даних тощо.

План заходів із впровадження в дослідну експлуатацію
програмного забезпечення IAC LOGICA:

СЛАЙД 9

•

1. Проведення реєстрації/перереєстрації учасників бюджетного процесу на 2021 рік у
зв’язку із утворенням нових органів місцевого самоврядування
(до 16 жовтня 2020 року);

•

2. Оприлюднення головними розпорядниками коштів бюджетних запитів, поданих
фіноргану, та вивантаження їх Міністерству фінансів України (у триденний термін з
дати подання проєкту бюджету міській раді);

•

3. Подання інформації, що міститься в проєктах рішень про місцеві бюджети на
2021 рік, схвалених місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами
місцевих рад (до 31 грудня 2020 року);

•

4. Забезпечити подання Міністерству фінансів України розписів місцевих бюджетів на
2021 рік (до 28 лютого 2021 року);

•

5. Затвердження паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів
місцевих бюджетів на 2021 рік та вивантаження Міністерству фінансів України
(до 31 березня 2021 року);

План заходів із впровадження в дослідну експлуатацію
програмного забезпечення IAC LOGICA:

Продовження слайду

•

6. Реєстрація учасників бюджетного процесу на 2022 рік
(до 31 травня 2021 року);

•

7. Вивантаження пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу
Міністерству фінансів України (до 31 липня 2021 року);

•

8. Забезпечення подання Міністерству фінансів України прогнозу місцевого
бюджету (до 30 вересня 2021 року);

•

9. Надання інформації Міністерству фінансів України, щодо виконання усіх
місцевих бюджетів у 2021 році (оперативна інформація)
(постійно протягом 2021 року);

•

10. Подання інформації Міністерству фінансів України, що міститься в
рішеннях про внесення змін до місцевих бюджетів на 2021 рік, затверджених
органами місцевого самоврядування, змінах до розписів місцевих бюджетів та
змінах до паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів
місцевих бюджетів (постійно протягом 2021 року);

•

11. Проведення моніторингу виконання плану заходів
(постійно протягом 2020-2021 років).

