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Перелік абревіатур 
 

IBP – International Budget Partnership 

OBI – Open Budget Index (Індекс відкритості бюджету) 

PBS – Pre-Budget Statement (Основні напрями бюджетної політики) 

EBP – Executives Budget Proposal (Проект Державного бюджету України) 

EB – Enacted Budget (Закон про Державний бюджет України) 

IYR – In-Year Report (Місячні звіти про виконання Державного бюджету України) 

CB – Citizens’ Budget (Громадський бюджет) 

MYR – Mid-Year Review (Піврічний огляд виконання Державного бюджету України) 

YER – Year-End Report (Звіт про виконання Державного бюджету України) 

AR – Audit Report (Звіт вищого органу фінансового контролю стосовно виконання 

Державного бюджету України) 

ДБУ – Державний бюджет України 

ДКСУ – Державна казначейська служба України 

ВОФК – Вищий орган фінансового контролю1 

N\A – Data not available (Дані відсутні) 

BY – Budget year (Бюджетний період) 

NZ – New Zealand (Нова Зеландія) 

US – United States of America (Сполучені Штати Америки) 

UK – United Kingdom (Великобританія) 

SA – South African Republic (ПАР - Південно Африканська Республіка) 

CA – Canada (Канада) 

BP – Best Practices (Кращі практики) 

Q.№ - Question Number (Номер питання в опитувальнику OBI) 

  

                                                           
1 В Україні ця функція покладена на Рахункову палату України 
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Поточний стан України в індексі бюджетної прозорості 

Індекс бюджетної прозорості проводиться кожні два роки міжнародною організацією – 

International Budget Partnership та охоплює оцінку механізмів фінансової підзвітності, 

можливостей до участі громадян в прийнятті рішень та адекватному контролі органів фін. 

контролю за використанням коштів державного бюджету в 115 країн світу. Це єдиний в світі 

рейтинг бюджетної прозорості, який за однією методологією охоплює таку кількість країн та 

складається незалежними експертами та проходить узгодження з національними урядами. 

Методологія включає оцінку 109 індикаторів в 8 ключових документах: бюджетній резолюції, 

проекті державного бюджету, затвердженому бюджеті, регулярній звітності про виконання 

державного бюджету, піврічного огляду про виконання бюджету, громадського бюджету2, звіту 

про виконання державного бюджету, висновку вищого органу фінансового контролю та охоплює 

діяльність Парламенту, Казначейства, Міністерства фінансів та Рахункової палати протягом 

бюджетного процесу. 

Середній рівень бюджетної прозорості в світі складає 43 з 100 балів, і залишається сталим в 

порівнянні з дослідженням 2015 року - 45 балів. В 2017 році Україна спромоглася зробити крок 

на зустріч бюджетній прозорості. Рейтинг України зріз на 14% у порівнянні з оцінкою 2015 року, 

що дало ріст в рейтингу на 18 позицій. Україна зайняла 39 місце в світі з 54 балами і опинилася 

між Іспанією і Киргизькою республікою. В регіоні Східної Європи ми займаємо положення 

співставне з Польщею, Молдовою та Словаччиною (по 59 балів). 

 

Діаграма №: Динаміка індексу бюджетної прозорості України протягом 2008-2017 рр. 

Міністерство фінансів визнає місце України в рейтингу бюджетної прозорості як один з 

індикаторів та орієнтирів в частині забезпечення прозорості та підзвітності використання 

бюджетних коштів, про це свідчать публічні заяви посадовців, а саме заступника Міністра 

фінансів - Романа Качура в 2015 році в Лондоні3 та першого заступника Міністра Фінансів – 

Оксани Маркарової в 2018 році в Києві4. Стратегія реформування системи управління 

державними фінансами5 визначає одним з індикаторів імплементації - місце України в рейтингу 

Open Budget Index. 
                                                           
2 спрощена форма представлення бюджету для пересічних громадян 
3 https://www.youtube.com/watch?v=JoQEUay_MXg 
4 http://eidos.org.ua/novyny/chy-mozhe-ukrajina-pozmahatysya-u-byudzhetnij-prozorosti-iz-providnymy-krajinamy-svitu/ 
5 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370 

https://www.youtube.com/watch?v=JoQEUay_MXg
http://eidos.org.ua/novyny/chy-mozhe-ukrajina-pozmahatysya-u-byudzhetnij-prozorosti-iz-providnymy-krajinamy-svitu/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370
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Для просування України в рейтингу OBI в ТОП-20 необхідно набрати не так вже й багато балів. 

Також необхідно враховувати той факт, що інші країни теж працюють над підвищенням 

прозорості використання бюджетних коштів тож оптимальною ціллю може бути цільовий 

індикатор в набутті більш ніж 15 балів індексу OBI. 

Кількість балів необхідна для потрапляння України в ТОП  

індексу бюджетної прозорості 

ТОП-30 ТОП-20 ТОП-10 

5 12 21 

Для аналізу кращих практик були взяті англомовні країни, що входять в топ-10 рейтингу 

OBI – США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія та Південно-Африканська Республіка. 

Методологія OBI включає оцінку трьох розділів – Прозорість, участь громадян в бюджетному 

процесі та діяльність вищого органу фінансового контролю. Максимальна кількість балів по 

кожному компоненту – 100 балів. За лінками, що наведені в таблиці, всі зацікавлені сторони 

можуть знайти детальну інформацію, щодо результатів OBI нижчеперелічених країн з детальним 

описом всіх індикаторів та рецензіями представників національних урядів та незалежних 

рецензентів. 

Країна Прозорість Участь громадян ВОФК 

США6 77 22 85 

Великобританія7 74 57 63 

Канада8 71 39 57 

Нова Зеландія9 89 59 78 

Південно-Африканська Республіка10 89 24 85 

Середнє значення 80 40 74 

    

Україна11 54 30 83 

    

Різниця -26 -10 9 

З-поміж 109 індикаторів на сьогодні в бюджетних документах України є окремі недоліки за 63 

індикаторами, виконання яких розпорошене між різними органами влади та виконавцями. 

Поточний стан справ викликаний багатьма причинами в тому числі недосконалою нормативно-

правовою базою, консервативною історичною практикою складання відповідної бюджетної 

звітності, відсутністю стратегічного планування та інших причин. Якщо поглянути на рівень 

втрат балів Україною в рейтингу OBI в розрізі ключових документів то виявиться що основні 

втрати в рейтингу відбуваються на етапі публікації проекту ДБУ. Хоча в рейтингу OBI 

оцінюється 8 документів, кількість балів між ними розподілена не рівномірно. Більше половини 

балів (54) стосується проекту державних бюджетів. Це викликано тим, що на думку укладачів 

рейтингу публікація інформації на цьому етапі є критично важливою, для можливості залучення 

зацікавлених сторін, широкого та якісного публічного обговорення проблем та шляхів їх 

вирішення за допомогою державного бюджету. 

  

                                                           
6 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-states-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
7 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-kingdom-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
8 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/canada-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
9 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/new-zealand-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
10 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/south-africa-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
11 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-states-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-kingdom-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/canada-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/new-zealand-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/south-africa-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-states-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/united-kingdom-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/canada-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/new-zealand-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/south-africa-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
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В опитувальнику OBI до питань могли бути застосовані 5 варіантів відповіді: 

• А – повна відповідність кращим практиками OBI (1 бал) 

• B – наявність ключових елементів кращих практик (0,66 балів) 

• С – наявність мінімальної інформації (0,33 балів) 

• D- відсутність інформації (0 балів) 

• E – не застосовується12 

В таблицях приведених в даному дослідженні – в комірках, приведені результати країн, які вони 

отримали в рейтингу OBI, поряд в стовпчику зазначена кількість балів які недоотримала Україна. 

Для визначення пріоритетності вирішення проблемних питань по кожному з 63 питань 

опитувальника OBI, в яких Україна втрачає бали, був проведений аналіз відповідності до кращих 

практик країн лідерів. В разі якщо середній бал виконання індикатору складав більше 60%, серед 

країн лідерів, то індикатор вважається таким який відповідає кращим практикам. В стовпчику 

«Відповідність до кращих практик» обрахована кількість балів яку можна отримати шляхом 

впровадження індикаторів, що відповідають кращим міжнародним практикам, для більш 

детальної інформації по кожному питанню опитувальника див. Додаток №1. 

Ключові документи Doc 

Втрачені 

бали 

Відповідність 

до кращих 

практик 

Основні напрями бюджетної політики PBS 3,32 2,66 

Проект Державного бюджету EBP 27,87 19,9 

Затверджений Державний бюджет EB 0,33 0 

Звіти про виконання державного бюджету (щомісячні та 

квартальні) IYR 0,66 0,66 

Публікація піврічного огляду виконання Державного бюджету* MYR 8 6 

Звіт про виконання Державного бюджету України YER 4,99 2 

Висновок Рахункової палати стосовно виконання ДБУ AR 0,99 0,99 

Громадський бюджет CB 2,32 0 

Кількість втрачених балів Україною   48,48 32,21 

Таблиця №: втрати балів Україною в розрізі ключових документів 

  

                                                           
12 Такі відповіді рідкість і практично відсутні в опитувальниках. 
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Всі індикатори, в яких Україна втрачає бали в рейтингу OBI було згруповано в 7 ключових тем. 

Таблиця № : Перелік згрупованих проблем та відповідність їх до кращих міжнародних практик 

*- відповідно до методології OBI14 MYR (піврічний огляд виконання бюджету) повинен 

включати в себе не тільки інформацію стосовно виконання бюджету але й прогноз впливу 

виконання бюджету за пів року на річні показники, та комплекс заходів які приймає уряд для 

виконання поставлених планів.  

                                                           
13 Кількість балів відмінна від 100 через наявність округлень (оскільки бали по кожному розділу рахуються окремо, 

детальніше підрахунок описаний в методології OBI. 
14 https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/methodology/ 

Ключові теми Документ 

Втрачені 

бали 

Разом 

втрачених 

балів за 

темою 

Відповідність 

до кращих 

практик 

Сукупна 

Відповідність 

до кращих 

практик 

Публікація інформації 

стосовно оцінок впливу, 

аналізу та оцінки політики, 

інформації орієнтовної на 

результат. 

EBP 4,64 

8,29 

3,64 

3,97 
YER 2,66 0 

PBS 
0,99 0,33 

Публікація піврічного огляду 

виконання Державного 

бюджету* 

MYR 8 8 6 6 

Публікація інформації 

стосовно попередніх 

бюджетних періодів (BY-1, 

BY-2) 

EBP 7,32 7,32 7,32 7,32 

Публікація нефінансової 

інформації 

EBP 5,32 
7,32 

1,66 
3,66 

YER 2 2 

Інші питання Проекту ДБУ EBP 6,29 6,29 4,64 4,64 

Державний борг 

EBP 1,99 

4,31 

0,33 

2,32 
IYR 0,66 0,66 

YER 0,33 0 

PBS 1,33 1,33 

Інші питання 

EB 0,33 

3,64 

0 

0,99 CB 2,32 0 

AR 0,99 0,99 

Впровадження 

середньострокового 

бюджетного планування 

EBP 2,31 
3,31 

1,65 
2,65 

PBS 1 1 

Поточна кількість балів 

України в OBI 
N\A 

54 54 54 
54 

Сумарна кількість балів   102,4813 102,48 82,24 82,24 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/methodology/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/methodology/


 

7 

Тема №1 «Публікація в додатках до проекту ДБУ інформації що відображає дані 

попередніх бюджетних періодів (BY-1, BY-2)» 

В опитувальнику OBI15, Україна втрачає бали, в сукупності питань, що об’єднані темою №1, а 

саме питаннях опитувальника №: 19; 20; 22; 23; 25; 26; 28; 29; - всі вони стосуються проекту ДБУ. 

Впровадивши кращі практики потенційно можна покращити результат України на 7,32 балів. 

Q.№ Питання в опитувальнику OBI NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP16 

19 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for the year 

preceding the budget year (BY-1) by any of the three 

expenditure classifications (by administrative, economic, 

or functional classification)? 

1 1 0,66 1 0,33 1 0,798 

20 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for individual 

programs for the year preceding the budget year (BY-1)? 

1 1 1 1 1 0,66 1 

22 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of expenditure 

for more than one year prior to the budget year (that is, 

BY-2 and prior years) by any of the three expenditure 

classifications (by administrative, economic, or functional 

classification)? 

1 1 0,66 1 0,33 1 0,798 

23 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for individual 

programs for more than one year preceding the budget 

year (that is, BY-2 and prior years)? 

0,66 1 0 1 1 0,66 0,732 

25 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present revenue by category (such 

as tax and non-tax) for the year preceding the budget year 

(BY-1)? 

1 1 1 1 1 1 1 

26 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present individual sources of 

revenue for the year preceding the budget year (BY-1)? 

1 1 1 1 0,66 1 0,932 

28 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present revenue estimates by 

category (such as tax and non-tax) for more than one year 

prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)? 

1 1 1 1 1 1 1 

29 

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present individual sources of 

revenue for more than one year prior to the budget year 

(that is, BY-2 and prior years)? 

1 1 1 1 0,66 1 0,932 

Таблиця № Перелік питань та кількість балів отриманих топ країнами в рейтингу OBI 2017 за темою №1 

Сукупність питань цього блоку стосується наявності інформації в проекті ДБУ, щодо двох 

бюджетних років, що передують плановому (BY-1, BY-2) в таблицях дохідної частини ДБУ, 

видаткової частини ДБУ за функціональною, економічною, відомчою та програмною 

класифікаціями. 

Як видно з таблиці країни - лідери рейтингу, широко практикують публікацію таблиць з 

порівнянням планових показників та фактичних показників попередніх бюджетних періодів. 

Такий підхід дозволяє депутатам, що голосують за проект бюджету, краще зрозуміти динаміку 

виділення ресурсів на вирішення тих чи інших соціально-економічних проблем. 

                                                           
15 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf 
16 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає пріоритетність впровадження. 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
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До прикладу міністерство фінансів Нової Зеландії практикує в проекті державного бюджету 

публікувати дані п’яти попередніх бюджетних періодів, що передують плановому та прогнозні 

дані на наступні 5 бюджетних періодів. 

 

Таблиця №: Відображення планових видатків Нової Зеландії в наступних бюджетних періодах.17 За 

функціональною класифікацією (див ст. 129), за економічною класифікацією див ст. 96. 

Деталізацію за програмною класифікацією можна побачити в проекті бюджету Канади 

(починаючи з ст. II-6)18. Проект Державного бюджету Канади структурований за виконавчими 

органами, що відповідає нашій відомчій класифікації.  

 

Рис. №: Частина змісту проекту бюджету Канади 

В розділі кожного органу представлена інформація про нормативне правову базу його утворення, 

його місію та ключові цілі функціонування, відповідального міністра, інформацію про поточні та 

капітальні видатки. В профайлі кожного органу влади присутній розділ «Highlights», в якому 

міститься коротка інформація про ключові реформи які втілюються відповідним органом та їх 

вартість, описуються причини ключових «подій» які характеризують політику відповідного 

органу. Кожен профайл містить програмну розбивку з зазначенням планових видатків по кожній 

програмі, та інформацію про фінансування програм в попередніх двох періодах. Також слід 

відмітити те, що проект бюджету містить гіперпосилання на детальну інформацію, на документи 

політики в той час як в бюджетних документах України Міністерство фінансів ретроградно не 

використовує цей простий інструмент покращення інформування депутатів та громадськості. 

                                                           
17 https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf 
18 https://www.canada.ca/content/dam/canada/tbs-sct/migration/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/20162017/me-

bpd-eng.pdf 

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/tbs-sct/migration/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/20162017/me-bpd-eng.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/tbs-sct/migration/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/20162017/me-bpd-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/tbs-sct/migration/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/20162017/me-bpd-eng.pdf
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Рис. №: Проект бюджету Канади 2017 р. 

США використовують аналогічний до Канади підхід систематизації видатків державного 

бюджету через відомчу розбивку і надалі деталізують її інформацією про програми які виконує 

кожен орган19. Окрім інформації яку публікує уряд Канади, додатки до проекту бюджету США 

містять також описову інформацію стосовно кожної програми, її розбивку за економічною 

класифікацією, інформацію про фінансування з різних рівнів бюджетної системи США, 

інформацію про непрофінансовані видатки попереднього бюджетного періоду, що переносяться 

до планового. Аналогічно до Канади публікується інформація про плановий бюджетний період, 

планові показники попереднього періоду (BY-1), та фактичні дані періоду (BY-2). Додаток до 

проекту центрального бюджету США містить 1416 сторінок, що є значно більшим за розміром в 

порівнянні з аналогічними документами країн що були взяті до аналізу і в середньому за 

розміром не перевищують 300-400 сторінок.  

 

Рис. №: Елемент проекту центрального бюджету США 2017 р. 

Що стосується дохідної частини бюджету20 варто звернути увагу на досвід Південно 

Африканської республіки, в проекті бюджету якої відображено інформацію за попередні три 

бюджетні періоди. Особливістю є те що приведені дані пройшли аудит вищого органу 

фінансового контролю. Дані поточного року відображені з внесеними змінами протягом 

поточного року. Також приведена інформація стосовно двох бюджетних періодів що слідують 

                                                           
19 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-APP/pdf/BUDGET-2017-APP.pdf 
20 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/01.%20Summary%20%20tables.xls 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-APP/pdf/BUDGET-2017-APP.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-APP/pdf/BUDGET-2017-APP.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/01.%20Summary%20%20tables.xls
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-APP/pdf/BUDGET-2017-APP.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/01.%20Summary%20%20tables.xls
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після планового (BY+1, BY+2), що свідчить про наявність середньострокового бюджетного 

планування. 

 

Рис. Додаток 1 до проекту центрального бюджету ПАР 
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Тема №2: «Публікація піврічного огляду виконання державного бюджету» 

В опитувальнику OBI, Україна втрачає бали, в сукупності питань, що об’єднані в тему №2, а саме 

питаннях опитувальника №: 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83 - всі вони стосуються проекту ДБУ. 

Впровадивши кращі практики потенційно можна покращити результат України на 8 балів. 

Q.№ Питання в опитувальнику OBI NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP21 

76 

Does the Mid-Year Review of the budget 

include an updated macroeconomic forecast for 

the budget year underway? 

1 1 1 1 1 1 1 

77 

Does the Mid-Year Review of the budget 

include updated expenditure estimates for the 

budget year underway? 

1 1 1 1 0,66 1 0,932 

78 

Does the Mid-Year Review of the budget 

present expenditure estimates by any of the 

three expenditure classifications (by 

administrative, economic, or functional 

classification)? 

0,66 0,33 0,33 1 0 1 0,464 

79 

Does the Mid-Year Review of the budget 

present expenditure estimates for individual 

programs? 

0,66 0,66 0 1 0,66 1 0,596 

80 

Does the Mid-Year Review of the budget 

include updated revenue estimates for the 

budget year underway? 

1 1 1 1 0,66 1 0,932 

81 

Does the Mid-Year Review of the budget 

present revenue estimates by category (such as 

tax and non-tax)? 

1 1 1 1 1 1 1 

82 

Does the Mid-Year Review of the budget 

present individual sources of revenue? 
1 1 1 1 0,66 1 0,932 

83 

Does the Mid-Year Review of the budget 

include updated estimates of government 

borrowing and debt, including its composition, 

for the budget year underway? 

1 0,66 1 1 0,66 1 0,864 

Таблиця № Перелік питань та кількість балів отриманих топ країнами в рейтингу OBI 2017 за темою №2 

Перш за все необхідно дати пояснення, що мають на увазі укладачі рейтингу під документом 

Mid-Year Review (MYR). По суті це звіт про виконання бюджету за пів року, проте він виділений 

окремо від щомісячних та квартальних звітів про виконання державного бюджету, які в Україні 

публікуються на сайті ДКСУ22. Звіт про виконання бюджету за пів року для врахування в 

рейтингу OBI повинен відповідати наступним критеріям: 

• Містити описову частину (Narrative). Для забезпечення ефективного впровадження 

програм та виявлення проблем на ранній стадії, уряд повинен провести комплексний 

огляд виконання бюджету протягом півроку. 

• Цей огляд повинен оцінювати стан економіки відносно початкового макроекономічного 

прогнозу та оновлювати економічні прогнози на залишок року. 

• Піврічний огляд повинен надавати прогноз - оновлені оцінки витрат, доходів та боргу що 

відображає вплив виконання бюджету за півроку на річні показники. 

                                                           
21 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає пріоритетність впровадження. 
22 http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=395501 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=395501
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Наявність такого документу свідчить про якісну роботу відділів прогнозування, моніторингу та 

оцінки. Даний документ також дає можливість депутатському корпусу зрозуміти причини 

невиконання чи перевиконання урядом поставлених задач. 

Піврічний звіт про виконання бюджету повинен оприлюднюватися не пізніше ніж за 3 місяці 

після закінчення відповідного звітного періоду (не пізніше 30 вересня). Як видно з таблиці № , 

всі країни готують та публікують піврічний звіт про виконання державного бюджету. 6 з 8 питань 

рейтингу відповідають пріоритетним до впровадження міжнародним практикам. 

У всіх країнах взятих до аналізу кращих практик, окрім США,- піврічний звіт про виконання 

бюджету включений до основних напрямів бюджетної політики на наступний рік: 

• в Великобританії він називається «Autumn Statement23» та публікується за 4 місяці до 

початку бюджетного періоду (1 квітня); 

• в ПАР він називається «Medium Term Budget Policy Statement24» та публікується в жовтні 

• в США він називається «Mid-Season Review25» та публікується до 16 липня за 3 місяці до 

початку бюджетного періоду (1 жовтня); 

• в Новій Зеландії він називається «Half Year Economic and Fiscal Update26» публікується в 

грудні за 8 місяців до початку бюджетного періоду, що припадає на 1 Липня; 

• в Канаді він називається «Fall Economic Statement27» публікується в листопаді за 4 місяці 

до початку бюджетного періоду, що припадає на 1 квітня; 

Першу особливість, яку хочеться висвітлити – це наявність оновлених макроекономічних 

прогнозів на поточний бюджетний рік. В піврічному звіті про виконання державного бюджету 

Канади зазначаються зміни до бюджету які були внесені протягом поточного бюджетного 

періоду (див. ст. 66). В MYR Нової Зеландії поясненню змін в прогнозах присвячені ст. 48-52 

піврічного звіту. 

 

Рис. : оновлені макроекономічні прогнози на поточний бюджетний рік (Канада)  

                                                           
23https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statem

ent_2016_web.pdf 
24 http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf 
25 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf 
26 https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf 
27 https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/statement-enonce/fes-eea-2016-eng.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/statement-enonce/fes-eea-2016-eng.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/statement-enonce/fes-eea-2016-eng.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/statement-enonce/fes-eea-2016-eng.pdf
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Ще однією особливістю є те, що бюджетні документи Нової Зеландії містять графіки, які 

повністю відсутні в бюджетних документах України. Як видно з рисунка приведеного нижче, в 

звіті про піврічне виконання бюджету, фінансовий орган, публікує не тільки зміни в прогнозних 

показниках наступних бюджетних періодів, але й пояснює причини які це спричинили. 

 

Рис.: ст. 49 звіту про піврічне виконання бюджету Нової Зеландії 

Варто звернути увагу на практику Південно-Африканської Республіки, щодо створення розділу 

– «Economic Outlook» в якому публікується широкий огляд динаміки економічної ситуації в 

країні. Також вартою уваги є публікація, окремим блоком, ключових причин які повипливали на 

зміни прогнозних показників. Такий підхід дозволяє побачити “ширшу картину” всім 

зацікавленим сторонам та краще прогнозувати вплив цих подій на суміжні сфери. (Див. ст. 9 

піврічного звіту ПАР) 

 

Рис. Ключові причини зміни прогнозних показників  

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
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В піврічному огляді виконання бюджету США, в розділі “Витрати”, міститься таблиця 

присвячена змінам планових показників видатків у зв’язку з новими прийнятими законами, 

змінами політики, переоцінкою запланованих макропоказників та іншими причинами, протягом 

звітного періоду. Вартим уваги є те, що відповідні причини перелічені в описовій частині розділу, 

таблиця ж містить сукупну оцінку впливу відповідних змін на плановий та наступні 10 

бюджетних періодів – це свідчить про високу якість бюджетного аналізу та планування (див. ст. 

13-16 Mid-Season Review), аналогічна таблиця приведена також для змін в дохідній частині 

(ст.12). Супровідні документи до проектів законів України часто містять формулювання “Не 

потребує витрат з державного бюджету”, хоча насправді це не відповідає дійсності. Розвиток 

моніторингу і оцінки має стати одним з пріоритетів Національного агентства з державної служби 

та Міністерства фінансів України 

 

Рис. Таблиця змін планових показників видатків в звіті про виконання бюджету США за 

півроку 

На сторінках 101-102 піврічного звіту Нової Зеландії можна знайти переглянуті планові 

показники видатків за економічною та функціональною класифікаціями (див стовпчик “Previous 

Budget Forecast 2017” та “Budget Forecast 2017”, на сторінках 109-111 звіту відображені 

переглянуті показники доходів. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
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Південно-Африканська республіка в піврічному звіті публікує зміни внесені до бюджету 

протягом звітного періоду за трьома ключовими класифікаціями – економічною (ст. 68), 

функціональною (ст.6) та відомчою (адміністративною) - ст.73, див. стовпчик «Adjusted budget». 

Вплив на дохідну частину відображений на ст. 60 в колонці “Revised”, важливим елементом є те, 

що дані дохідної деталізовані глибше ніж зазначення податкових та неподаткових надходжень. 

Поряд з аналізом впливів виконання бюджету за півроку, на дохідну та видаткову частину, 

важливим є також вплив на державний борг. В піврічному звіті США зміни стосовно боргового 

навантаження вказані на ст. 61-62, в Великобританії в таблицях C3-C4 на ст. 56-57; в ПАР в 

таблиці №9 (ст. 67) в Новій Зеландії інформація розпорошена по всьому документу, проте 

надзвичайно деталізована: нові борги відображені в таблиці «Notes to the Forecast Financial 

Statements» (ст. 121), загальне боргове навантаження на (ст. 107 та ст. 141), процентні платежі по 

боргам – ст. 101-102 та 112, % ставки по борговим цінним паперам в таблиці 2.13 – ст. 53 та 142. 

Деталізація за  борговими цінними паперами в яких номіновано державний борг (Maturity Profile) 

розміщена на ст. 107, де Government Bonds – це середньострокові запозичення, а Treasury Bills – 

короткострокові запозичення. Описова частина факторів, що вплинули на державний борг 

протягом звітного періоду міститься на ст. 43-47 піврічного звіту. Деталізовані аналітичні 

документи стосовно державного боргу публікуються Офісом управління державного боргу28 та 

Національним банком Нової Зеландії29. 

 

Рис. Деталізація за борговими цінними паперами піврічного звіту Нової Зеландії 

 

Рис. % ставки по борговим цінним паперам Нової Зеландії 

                                                           
28 https://www.nzdmo.govt.nz/analyst-centre/data 
29 https://www.rbnz.govt.nz/statistics/d30 

http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-MSR/pdf/BUDGET-2017-MSR.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://www.nzdmo.govt.nz/analyst-centre/data
https://www.rbnz.govt.nz/statistics/d30
https://www.nzdmo.govt.nz/analyst-centre/data
https://www.rbnz.govt.nz/statistics/d30
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Тема №3 «Публікація інформації стосовно оцінок впливу, аналізу та оцінки політики, 

інформації орієнтовної на результат» 

В опитувальнику OBI, Україна втрачає бали, в сукупності в 11 питаннях, що об’єднані в тему 

№3, вони стосуються різних бюджетних документів, а саме: 

• Основних напрямів бюджетної політики: Питання № 55; 56; 

• Проекту ДБУ: Питання № 16; 17; 18; 36; 47; 52; 

• Звіту про виконання ДБУ: Питання № 91; 94; 95; 

Впровадивши кращі практики за цим компонентом, потенційно, можна покращити результат 

України на 8,3 бали. З 11 питань критерію пріоритетності відповідають 6 в таблицях цього 

розділу вони виділені зеленим кольором. 

Q.№ Питання OBI теми №3 (PBS) NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP30 

55 

Does the Pre-Budget Statement present 

information on the government’s expenditure 

policies and priorities that will guide the 

development of detailed estimates for the 

upcoming budget? (The core information must 

include a discussion of expenditure policies 

and priorities and an estimate of total 

expenditures.) 

1 0 1 1 0,33 0,33 0,666 

56 

Does the Pre-Budget Statement present 

information on the government’s revenue 

policies and priorities that will guide the 

development of detailed estimates for the 

upcoming budget? (The core information must 

include a discussion of revenue policies and 

priorities and an estimate of total revenues.) 

0,66 0 1 1 0,33 0,66 0,598 

Таблиця 3.1 Перелік питань на яких Україна втрачає бали, що стосуються бюджетної резолюції 

Основні напрями бюджетної політики ще називають бюджетною резолюцією. Відповідно до 

кращих міжнародних практик бюджетна резолюція повинна включати пояснення дохідної та 

видаткової політики, визначати пріоритети та надавати прогноз доходів та видатків, визначати їх 

стелі. 

Хоча в США продукується достатньо багато бюджетних документів, на думку укладачів 

рейтингу OBI, єдиний документ який би відповідав бюджетній резолюції – відсутній. Канада, 

Південно-Африканська Республіка та Великобританія поєднують бюджетну резолюцію зі звітом 

про виконання піврічного бюджету, які детальніше описані в другому розділі цього дослідження 

на ст. 12. Уряд Нової Зеландії хоча й випускає «Budget Policy Statement31», проте останні 10 років 

робить це одночасно з публікацією піврічного звіту «Half Year Economic and Fiscal Update». 

Budget Policy Statement слугує як доповідь парламенту і являється вижимкою (Executive 

Summary) з Half Year Economic & Fiscal Update, в якому містяться детальні розрахунки та 

аналітика. 

В бюджетній резолюції Нової Зеландії варто звернути увагу на використаний підхід до 

відображення довгострокових фіскальних цілей (Таблиця А1, ст.9) та короткострокових 

фіскальних цілей (Таблиця А2, ст. 10), це дає можливість зрозуміти стратегічні цілі бюджетної 

політики та тактичні задачі щодо досягнення стратегічних цілей. Детальні дані, щодо прогнозів 

                                                           
30 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає пріоритетність впровадження. 
31 https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/bps17.pdf 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/bps17.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/bps17.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/bps17.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/bps17.pdf
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бюджетної політики з деталізацією та роз’ясненнями знаходяться в розділі «Fiscal outlook» див 

ст.27-52. 

В бюджетних документів Великобританії варто запозичити практику відсилки до документів 

політики в яких містить ширша інформація стосовно обрахунку макропоказників. До прикладу, 

макропоказники зазначені в описовому блоці видаткової частини бюджетної резолюції 

Великобританії містять посилання на детальні розрахунки профільних відомств. Такий підхід 

дозволяє зацікавленим сторонам зрозуміти яким чином, і на основі яких даних були зроблені 

відповідні припущення, що лежать в основі бюджетної політики (див. розділ 5 на ст.43). Розділ 

№4 присвячений політиці в фіскальній сфері (ст. 35-42). 

 

Рис. Бюджетна резолюція Великобританії містить відсилки на інші документи політики 

Ознайомитись з описовою частиною бюджетної резолюції ПАР можна на ст. 33-46. Цікавим є 

перелік заходів щодо підвищення якості видатків – проведення реформ в сфері державних 

закупівель та заходів в сфері моніторингу та оцінки (ст. 35-36), що є також актуальними для 

України. 

Стосовно досвіду Нової Зеландії варто зазначити наявність широкого переліку чітко визначених 

припущень на яких побудований бюджет в тому числі вартість нафти, показники міграції, ріст 

продуктивності, вплив стихійного лиха та динаміка торгівельних відносин (див. ст.11 Half Year 

Economic & Fiscal Update). 

 

Рис. Ключові припущення на які опирається бюджет Нової Зеландії 

  

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/571559/autumn_statement_2016_web.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/2016/mtbps/MTBPS%202016%20Full%20Document.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-12/hyefu16.pdf


 

18 

Q.№ Питання OBI теми №3 (EBP) NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP32 

16 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation show the 

impact of different macroeconomic 

assumptions (i.e., sensitivity analysis) on the 

budget? (The core information must include 

estimates of the impact on expenditures, 

revenue, and debt of different assumptions for 

the inflation rate, real GDP growth, and interest 

rates.) 

1 1 1 1 0,66 1 0,932 

17 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

information for at least the budget year that 

shows how new policy proposals, as distinct 

from existing policies, affect expenditures? 

1 1 1 1 1 0,66 1 

18 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

information for at least the budget year that 

shows how new policy proposals, as distinct 

from existing policies, affect revenues? 

1 1 1 1 1 0,66 1 

36 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

alternative displays of expenditures (such as by 

gender, by age, by income, or by region) to 

illustrate the financial impact of policies on 

different groups of citizens, for at least the 

budget year? 

0 0 0,33 1 0 1 0,266 

47 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

information on how the proposed budget (both 

new proposals and existing policies) is linked 

to government’s policy goals for the budget 

year? 

1 1 1 1 1 0,66 1 

52 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

estimates of policies (both new proposals and 

existing policies) that are intended to benefit 

directly the country’s most impoverished 

populations in at least the budget year? 

1 1 1 1 1 0,66 1 

Таблиця 3.2 Перелік питань на яких Україна втрачає бали, що стосуються проекту бюджету 

Проект державного бюджету Канади містить розділ «Sensitivity of the budgetary balance to 

economic shocks33» (ст.247) в ньому описується спроба оцінити економічні ризики та можливий 

вплив економічних шоків на дохідну та видаткову частину бюджету. В таблиці А1.6 приведена 

оцінка впливу зменшення реального ВВП на 1% протягом одного року, в таблиці А1.7 – вплив 

падіння номінального ВВП на 1%; в таблиці А1.8 - ріст вартості залучення кредитів. 

На ст.16-17 додатках до проекту центрального бюджету США «Analytical Perspectives»34 

міститься розділ «Sensitivity of the budget economic assumptions» в якому приведені оцінки 

впливів на бюджет при різних сценаріях розвитку економіки до прикладу: оцінка зменшення 

                                                           
32 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає пріоритетність впровадження. 
33 https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf 
34 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER.pdf 

 

https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER.pdf
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росту ВВП на 1% в порівнянні з плановими показниками, росту безробіття, підвищення вартості 

залучення кредитних ресурсів, ріст інфляції, оцінка впливу здійснюється в десятирічній 

перспективі. Такий підхід дає можливість зацікавленим сторонам зрозуміти наслідки для 

бюджету неточностей в плануванні та планових показниках бюджету, які так чи інакше 

відбуваються, вже на етапі наявності квартальних звітів. На ст. 18-20 приведений огляд який 

покликаний дати оцінку якості планування адміністрації, бюджетного офісу та бізнесу - «Blue 

Chip Economic Indicators»35. 

В Великобританії уряд готує достатньо багато аналітичних документів які вважаються такими, 

що доповнюють проект державного бюджету, один з них «Economic & Fiscal Outlook»36. В ньому 

бюджетний офіс (Office for Budget Responsibility) чітко зазначає, що діє в ситуації невизначеності, 

щоб дати відповідь на питання невизначеності вони приводять аналіз якості попереднього 

планування (помилок в плануванні), аналізують як би змінився прогноз якби деякі ключові 

судження та припущення були змінені та розглядають альтернативні сценарії розвитку економіки 

(див. ст. 200-209) 

 

Рис. Аналіз впливу різних сценаріїв на ріст ВВП Великобританії (ст.203) 

Уряд Південно-Африканської Республіки, до прикладу, додає до аналітичних матеріалів 

розрахунок секторальних мультиплікаторів, які показують вплив зростання виробництва на 

безробіття. (ст.2437) На ст. 29-33 ідентифіковані ключові ризики які можуть негативно вплинути 

на збалансованість бюджету та пропоновані заходи щодо їх мінімізації. 

 

Рис. Аналіз впливу не безробіття росту виробництва   

                                                           
35 https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Chip_Economic_Indicators 
36 http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf 
37 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/review/FullReview.pdf 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Chip_Economic_Indicators
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Chip_Economic_Indicators
http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/review/FullReview.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/review/FullReview.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Chip_Economic_Indicators
http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/review/FullReview.pdf
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Уряд Нової Зеландії, за аналогією з Великобританією публікує широкий спектр супровідних 

документів один з яких «Budget Economic & Fiscal Update38 (May)». Документ надзвичайно 

насичений аналітичними викладками: аналізом економічної політики, аналізом виконання 

дохідної частини та ключовими припущеннями на яких побудовані плани (ст.52), оцінка ризиків 

та альтернативних сценаріїв (ст. 53-66). Варто також зазначити, що в документі окремо зазначені 

зміни, які відбулися в прогнозах у порівнянні з показниками зазначеними в відповіднику 

бюджетної резолюції (Half-Year Review). Цікавою практикою є також визначення особливих 

фіскальних ризиків, визначення яких передбачено Актом про публічні фінанси Нової Зеландії 

1989р. вони згруповані за наступними категоріями:  

• потенційні зміни в політиці, що впливають на дохідну частину бюджету; 

• потенційні зміни в політиці, що впливають на видаткову частину; 

• потенційні ризики, що впливають на капітальні видатки; 

• ризики що залежать від зовнішніх факторів; 

Ризики беруться до аналізу в разі впливу на бюджет в п’ятирічній перспективі на суму більшу 

ніж 100 мільйонів $, якщо рішення ще не були прийняті але є висока вірогідність їх прийняття 

протягом планового періоду, коли ризик не може бути віднесений до конкретного бюджетного 

періоду. Детальніше про ідентифіковані ризики та особливості їх визначення див. ст. 69-79. На 

ст. 80 приводиться аналіз ризиків які втратили свою актуальність з часу публікації бюджетної 

резолюції. 

 

Рис. Зміни, що відбулися з прогнозах між бюджетною резолюцією і проектом бюджету 

Проект бюджету Канади39 може слугувати прикладом документу, що відображає цілісну 

продуману, структуровану і викладену зрозумілою мовою політику – як комплекс рішень, з 

зазначенням цілей, оцінкою впливу на бенефіціарів політики та вартості її реалізації. В документі 

містяться навіть кейси-приклади як буде діяти конкретна політика чи програма (див. ст. 67) 

                                                           
38 https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf 
39 https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf 

https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-05/befu16.pdf
https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-en.pdf
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Рис. Проект бюджету Канади містить кейси-пояснення як буде діяти нова політика чи програма 

Бюджетний офіс США в державному бюджеті публікує таблицю в якій зібрана інформація про 

нові запроваджені нові політики та вплив цих пропозицій, змін в оподаткуванні, реформ, 

інвестицій та інновацій на прогнозований дефіцит. (див. ст. 116-11740) 

 

Рис. Таблиця впливу новацій на бюджетний дефіцит США  

                                                           
40 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD.pdf 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD.pdf
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Бюджетний офіс Великобританії «Office for Budget Responsibility» в додатку до проекту 

державного бюджету «Economic & Fiscal Outlook41» містить розділ «Budget Policy Decisions» див. 

ст. 211-222 в якому приводиться опис головних політичних рішень згрупованих за основними 

функціями з зазначенням оцінки їх вплив на дохідну та видаткову частину в п’ятирічній 

перспективі включаючи оцінку рівня невизначеності. 

 

Рис. Таблиця оцінки впливу політичних рішень на бюджет з зазначенням рівня невизначеності. 

Вартим уваги є досвід ПАР в публікації секторальних інформаційних матеріалів, як додатків до 

проекту бюджету, які допомагають краще розкрити зміст політики яка проводиться урядом. 

Секторальні матеріали містять аналіз витрат попередніх періодів, оцінку трендів та прогнози 

витрат в майбутніх періодах, для кожної програми приводиться ключові цілі, що відповідають 

SMART-параметрам42, таблиці зведені за економічною та відомчою класифікацією видатків 

(Departmental receipts), також надаються таблиці з аналізом кількості персоналу та вартості його 

утримання. Весь перелік додатків публікується на сайті Державного казначейства Південно-

Африканської Республіки43, всі табличні дані секторальних звітів доступні в машиночитному 

                                                           
41 http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf 
42 https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART 
43 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/default.aspx 

http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/default.aspx
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/default.aspx
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/excel.aspx
http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/default.aspx
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форматі44. З секторальними додатками до проекту бюджету в сфері освіти45, медицини46, 

соціального захисту47 та транспорту48 можна ознайомитися за наведеними гіперпосиланнями. Всі 

додатки також можна завантажити одним зведеним документом – «Estimates of National 

Expenditures»49, що є відповідником проекту Закону про державний бюджет. 

В Новій Зеландії існує практика разом з основними напрямками бюджетної політики публікувати 

супровідні документи з додатковою інформацією. Варто зконцентрувати увагу на аналізу двох 

ключових: «Summary of Initiatives in Budget50» та «Fiscal Strategy Report51». В «Summary of 

Initiatives in Budget» зафіксована не тільки деталізація за програмами в межах функцій держави, 

але й роз’яснюються очікувані результати кожної з програм (більше деталей на ст. 37). «Fiscal 

Strategy Report» містить макроекономічний огляд, стратегію змін в оподаткуванні, роз’яснення 

щодо зв’язку між бюджетом і 100 денним планом уряду. 

 

Рис. Роз’яснення новацій бюджету Нової Зеландії 

Разом з проектом державного бюджету США додатками йдуть аналітичні записки що 

відображають які містять роз’яснення ключових викликів та їх вирішення через призму 

державного бюджету. Особливо хотілося б відмітити три документи – «Виклики в сфері 

інновацій», «Виклики безпеки та світового лідерства» та «Виклики створення можливостей для 

кожного». Хочеться підкреслити особливу увагу яка приділяється найменш захищеним верствам 

населення та групам в зоні ризику – наприклад, працівників професії яких скоро пропадуть у 

зв’язку з автоматизацією і роботизацією виробництва. Також уряд США створив окремий сайт 

на якому зібрана інформація про ключові показники діяльності центральних органів виконавчої 

влади, щоквартальні звіти про результати їх роботи – Performance.gov. 

                                                           
44 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/excel.aspx 
45 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2014%20Basic%20Education.pdf 
46 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2016%20Health.pdf 
47http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2017%20Social%20Development.pdf 
48 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2035%20Transport.pdf 
49 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/ene/FullENE.pdf 
50 https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/summary-initiatives/b18-sum-initiatives.pdf 
51 https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/fsr/b18-fsr.pdf 

http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/excel.aspx
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2014%20Basic%20Education.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2016%20Health.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2017%20Social%20Development.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2035%20Transport.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/ene/FullENE.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/ene/FullENE.pdf
https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/summary-initiatives/b18-sum-initiatives.pdf
https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/fsr/b18-fsr.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=BUDGET&browsePath=Fiscal+Year+2017&searchPath=Fiscal+Year+2017&leafLevelBrowse=false&isCollapsed=false&isOpen=true&packageid=BUDGET-2017-BUD&ycord=0
https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=BUDGET&browsePath=Fiscal+Year+2017&searchPath=Fiscal+Year+2017&leafLevelBrowse=false&isCollapsed=false&isOpen=true&packageid=BUDGET-2017-BUD&ycord=0
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD-4.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD-4.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD-6.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD-5.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-BUD/pdf/BUDGET-2017-BUD-5.pdf
https://www.performance.gov/
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/excel.aspx
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2014%20Basic%20Education.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2016%20Health.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2017%20Social%20Development.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/enebooklets/Vote%2035%20Transport.pdf
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2016/ene/FullENE.pdf
https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/summary-initiatives/b18-sum-initiatives.pdf
https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/fsr/b18-fsr.pdf
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Q.№ Питання OBI теми №3 (YER) NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP52 

91 

Does the Year-End Report present the 

differences between the original 

macroeconomic forecast for the fiscal year and 

the actual outcome for that year? 

0,33 0,33 1 0 1 1 0,532 

94 

Does the Year-End Report present the 

differences between the enacted level of funds 

for policies (both new proposals and existing 

policies) that are intended to benefit directly 

the country’s most impoverished populations 

and the actual outcome? 

0,66 0 0,33 1 1 0,66 0,598 

95 

Does the Year-End Report present the 

differences between the original estimates of 

extra-budgetary funds and the actual outcome? 

1 0 0,66 1 0 1 0,532 

Таблиця 3.3 Перелік питань на яких Україна втрачає бали, що стосуються звіту про виконання 

бюджету 

Q 91, 94 Звіт про виконання бюджету Канади є надзвичайно детальним. Міністерство фінансів 

готує короткий річний фінансовий звіт53 про виконання бюджету з короткою викладкою 

динаміки макропоказників. Особлива увага приділяється оцінці якості планування, в переважній 

більшості таблиць зазначається планові, фактичні значення та різниця. По пунктам де різниця є 

значною, - надається пояснення причин невиконання. 

 

Уряд створив окремий сайт на якому акумулюється деталізована інформація щодо витрат 

бюджетних коштів «Public Accounts of Canada54» - звіти центральних органів виконавчої влади, 

аналіз консолідованої фінансової звітності, аналіз доходів та видатків, та додаткова аналітика. В 

таблицях зазначаються як планові так і фактичні значення витрат за кожною з програм додаються 

також результативні показники їх досягнення, всі вони доступні для аналізу та скачування в 

машиночитному форматі .CSV 

  

                                                           
52 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає пріоритетність впровадження. 
53 https://www.fin.gc.ca/afr-rfa/2016/afr-rfa-2015-2016-eng.pdf 
54 https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/index-eng.html 

https://www.fin.gc.ca/afr-rfa/2016/afr-rfa-2015-2016-eng.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/index-eng.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/departmental-performance-reports/list-institutions-2016-17-departmental-results-reports.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/pdf/2017-vol1-eng.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/pdf/2017-vol2-eng.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/pdf/2017-vol3-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/budgets-expenditures/actual-full-time-equivalent-program-organization-2016-17.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/budgets-expenditures/actual-performance-information-program-organization-2016-17.html
https://www.fin.gc.ca/afr-rfa/2016/afr-rfa-2015-2016-eng.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2017/index-eng.html
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Тема №4 «Публікація нефінансової інформації» 

В опитувальнику OBI, Україна втрачає бали, в сукупності в 8 питаннях, що об’єднані в тему №4, 

вони стосуються Проекту ДБУ: питання № 39; 40; 44; 49; 50; 51; та Звіту про виконання ДБУ: 

питання № 92; 93. 

Впровадивши кращі практики за цим компонентом, потенційно, можна покращити результат 

України на 7,3 бали. З 8 питань критерію пріоритетності відповідають 4 в таблицях цього розділу 

вони виділені зеленим кольором. 

Q.№ 

Питання з опитувальника OBI по темі 

№4, що стосуються PBS NZ US UK SA CA 

Втрачені 

бали 

Україною BP55 

39 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

information on financial assets held by the 

government? (The core information must 

include a listing of the assets, and an estimate 

of their value.) 

1 1 0 0,33 0,33 
1 

 

0,532 

 

40 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

information on nonfinancial assets held by the 

government? (The core information must 

include a listing of the assets by category.) 

1 0,33 0 0,33 0,33 1 0,398 

44 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

estimates of the sources of donor assistance, 

both financial and in-kind? 

0 N\A N\A 1 N\A 0,66 0,2 

49 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

nonfinancial data on inputs to be acquired for 

at least the budget year? 

0,33 0,66 0 1 1 1 0,598 

50 

Does the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation present 

nonfinancial data on results (in terms of 

outputs or outcomes) for at least the budget 

year? 

1 1 0 0,66 1 0,66 0,732 

51 

Are performance targets assigned to 

nonfinancial data on results in the Executive’s 

Budget Proposal or any supporting budget 

documentation? 

1 0,66 0 1 1 1 0,732 

Q39 Зі звіту про виконання державного бюджету Нової Зеландії варто почерпнути практику 

публікації інформації про стан активів, що знаходяться в державній власності56, короткий аналіз 

їх вартості, переказаних трансфертів амортизації та інших фінансових показників (див. ст. 66-

79). 

                                                           
55 BP – Best Practices. Середнє значення країн лідерів рейтингу OBI, що відображає відповідність кращим 

міжнародним практикам. 
56 https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-10/fsgnz-year-jun16.pdf 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-responses.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-10/fsgnz-year-jun16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-10/fsgnz-year-jun16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-10/fsgnz-year-jun16.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2016-10/fsgnz-year-jun16.pdf


 

26 

 

Рис. Аналіз динаміки активів що знаходяться в державній власності Нової Зеландії. 

 

 

Рис. Аналіз динаміки активів що знаходяться в державній власності Нової Зеландії. 
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Деяку інформацію стосовно фінансових активів публікує уряд США (див ст. 33-4857), зокрема 

позички, державні гарантії, проблемні активи, цінні папери у власності уряду. Інформація 

надається включаючи десятирічний прогноз. 

 

                                                           
57 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER-3-3.pdf 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER-3-3.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2017-PER/pdf/BUDGET-2017-PER-3-3.pdf
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7

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditure estimates for 

a multi-year period (at least two-years beyond the budget 

year) by any of the three expenditure classifications (by 

administrative, economic, or functional classification)?

1 0,66 0,66 1 0 0,66 0,664

8

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditure estimates for 

a multi-year period (at least two-years beyond the budget 

year) by program?

0,66 1 0 1 0 0,66 0,532

12

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates for individual 

sources of revenue presented for a multi-year period (at 

least two-years beyond the budget year)?

1 1 1 1 0,66 0,33 0,932

14

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information related to the 

composition of the total debt outstanding at the end of 

the budget year? (The core information must include 

interest rates on the debt instruments; maturity profile of 

the debt; and whether it is domestic or external debt.)

1 1 1 1 1 0,33 1

16

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation show the impact of different

macroeconomic assumptions (i.e., sensitivity analysis) on 

the budget? (The core information must include estimates 

of the impact on expenditures, revenue, and debt of 

different assumptions for the inflation rate, real GDP 

growth, and interest rates.)

1 1 1 1 0,66 1 0,932

17

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information for at least 

the budget year that shows how new policy proposals, as 

distinct from existing policies, affect expenditures?

1 1 1 1 1 0,66 1

18

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information for at least 

the budget year that shows how new policy proposals, as 

distinct from existing policies, affect revenues?

1 1 1 1 1 0,66 1

19

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for the year 

preceding the budget year (BY-1) by any of the three 

expenditure classifications (by administrative, economic, 

or functional classification)?

1 1 0,66 1 0,33 1 0,798

20

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for individual 

programs for the year preceding the budget year (BY-1)?

1 1 1 1 1 0,66 1

21

In the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation, have expenditure estimates of the 

year prior to the budget year (BY-1) been updated from 

the original enacted levels to reflect actual expenditures?

1 1 1 1 1 1 1

22

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of expenditure 

for more than one year prior to the budget year (that is, 

BY-2 and prior years) by any of the three expenditure 

classifications (by administrative, economic, or functional 

classification)?

1 1 0,66 1 0,33 1 0,798

23

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present expenditures for individual 

programs for more than one year preceding the budget 

year (that is, BY-2 and prior years)?

0,66 1 0 1 1 0,66 0,732

25

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present revenue by category (such 

as tax and non-tax) for the year preceding the budget year 

(BY-1)?

1 1 1 1 1 1 1

26

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present individual sources of 

revenue for the year preceding the budget year (BY-1)?

1 1 1 1 0,66 1 0,932

28

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present revenue estimates by 

category (such as tax and non-tax) for more than one year 

prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

1 1 1 1 1 1 1

29

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present individual sources of 

revenue for more than one year prior to the budget year 

(that is, BY-2 and prior years)?

1 1 1 1 0,66 1 0,932



31

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on 

government borrowing and debt, including its 

composition, for the year preceding the budget year (BY-

1)? (The core information must include the total debt 

outstanding at the end of BY-1; the amount of net new 

borrowing required during BY-1; interest payments on the 

debt; interest rates on the debt instruments; maturity 

profile of the debt; and whether it is domestic or external 

debt.)

1 1 1 1 1 0,66 1

33

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on extra-

budgetary funds for at least the budget year? (The core 

information must include a statement of purpose or policy 

rationale for the extra-budgetary fund; and complete 

income, expenditure, and financing data on a gross basis.)

1 1 1 1 0,66 0,66 0,932

36

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present alternative displays of 

expenditures (such as by gender, by age, by income, or by 

region) to illustrate the financial impact of policies on 

different groups of citizens, for at least the budget year?

0 0 0,33 1 0 1 0,266

37

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of transfers to 

public corporations for at least the budget year?

1 1 1 1 1 1 1

38

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on quasi-fiscal 

activities for at least the budget year? (The core 

information must include a statement of purpose or policy 

rationale for the quasi-fiscal activity and the intended 

beneficiaries.)

N\A 1 0,33 0,66 0 0,33 0,398

39

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on financial 

assets held by the government? (The core information 

must include a listing of the assets, and an estimate of 

their value.)

1 1 0 0,33 0,33 1 0,532

40

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on 

nonfinancial assets held by the government? (The core 

information must include a listing of the assets by 

category.)

1 0,33 0 0,33 0,33 1 0,398

41

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of expenditure 

arrears for at least the budget year?

0 N\A N\A N\A N\A 0,66 0

42

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on contingent 

liabilities, such as government loan guarantees or 

insurance programs? (The core information must include a 

statement of purpose or policy rationale for each 

contingent liability; the new guarantees or insurance 

commitments proposed for the budget year; and the total 

amount of outstanding guarantees or insurance 

commitments (the gross exposure) at the end of the 

budget year.)

1 1 1 1 0 0,66 0,8

43

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present projections that assess the 

government’s future liabilities and the sustainability of its 

finances over the longer term? (The core information must 

cover a period of at least 10 years and include the 

macroeconomic and demographic assumptions used and a 

discussion of the fiscal implications and risks highlighted 

by the projections.)

1 1 1 0 0 1 0,6

44

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of the sources 

of donor assistance, both financial and in-kind?

0 N\A N\A 1 N\A 0,66 0,2

45

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on tax 

expenditures for at least the budget year? (The core 

information must include a statement of purpose or policy 

rationale for each tax expenditure, the intended 

beneficiaries, and an estimate of the revenue foregone.)

0,33 1 1 0,66 0,33 0,66 0,664

46

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of earmarked 

revenues?

1 1 N\A 1 0,33 0,66 0,666

47

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on how the 

proposed budget (both new proposals and existing 

policies) is linked to government’s policy goals for the 

budget year?

1 1 1 1 1 0,66 1



48

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present information on how the 

proposed budget (both new proposals and existing 

policies) is linked to government’s policy goals for a multi-

year period (for at least two years beyond the budget 

year)?

1 1 1 1 1 0,66 1

49

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present nonfinancial data on 

inputs to be acquired for at least the budget year?

0,33 0,66 0 1 1 1 0,598

50

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present nonfinancial data on 

results (in terms of outputs or outcomes) for at least the 

budget year?

1 1 0 0,66 1 0,66 0,732

51

Are performance targets assigned to nonfinancial data on 

results in the Executive’s Budget Proposal or any 

supporting budget documentation?

1 0,66 0 1 1 1 0,732

52

Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting 

budget documentation present estimates of policies (both 

new proposals and existing policies) that are intended to 

benefit directly the country’s most impoverished 

populations in at least the budget year?

1 1 1 1 1 0,66 1

53

Does the executive release to the public its timetable for 

formulating the Executive’s Budget Proposal (that is, a 

document setting deadlines for submissions from other 

government entities, such as line ministries or subnational 

government, to the Ministry of Finance or whatever 

central government agency is in charge of coordinating 

the budget’s formulation)?

0,33 1 0 1 0 0,66 0,466

54

Does the Pre-Budget Statement present information on 

the macroeconomic forecast upon which the budget 

projections are based? (The core information must include 

a discussion of the economic outlook with estimates of 

nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and 

interest rates.)

1 0 1 1 1 0,33 0,8

55

Does the Pre-Budget Statement present information on 

the government’s expenditure policies and priorities that 

will guide the development of detailed estimates for the 

upcoming budget? (The core information must include a 

discussion of expenditure policies and priorities and an 

estimate of total expenditures.)

1 0 1 1 0,33 0,33 0,666

56

Does the Pre-Budget Statement present information on 

the government’s revenue policies and priorities that will 

guide the development of detailed estimates for the 

upcoming budget? (The core information must include a 

discussion of revenue policies and priorities and an 

estimate of total revenues.)

0,66 0 1 1 0,33 0,66 0,598

57

Does Pre-Budget Statement present three estimates 

related to government borrowing and debt: the amount of 

net new borrowing required during the budget year; the 

total debt outstanding at the end of the budget year; and 

interest payments on the debt for the budget year?

1 0 1 1 1 1 0,8

58

Does the Pre-Budget Statement present estimates of total 

expenditures for a multi-year period (at least two-years 

beyond the budget year)?

1 0 1 1 1 1 0,8

59

Does the Enacted Budget present expenditure estimates 

by any of the three expenditure classifications (by 

administrative, economic, or functional classification)?

1 0,33 0,66 0,66 0,33 0,33 0,596

64

What information is provided in the Citizens Budget? (The 

core information must include expenditure and revenue 

totals, the main policy initiatives in the budget, the 

macroeconomic forecast upon which the budget is based, 

and contact information for follow-up by citizens.)

1 0 0,33 1 0 0,66 0,466

65 How is the Citizens Budget disseminated to the public? 0,66 0 0,33 0,66 0 0,33 0,33

66

Has the executive established mechanisms to identify the 

public’s requirements for budget information prior to 

publishing the Citizens Budget?

0,66 0 0 1 0 1 0,332

67

Are “citizens” versions of budget documents published 

throughout the budget process?
0,66 0,33 0,66 0,33 0 0,33 0,396

75

Do In-Year Reports present information related to the 

composition of the total actual debt outstanding? (The 

core information must include interest rates on the debt 

instruments; maturity profile of the debt; and whether it is 

domestic or external debt.)

0,66 1 1 1 0,33 0,66 0,798

76

Does the Mid-Year Review of the budget include an 

updated macroeconomic forecast for the budget year 

underway?

1 1 1 1 1 1 1

77

Does the Mid-Year Review of the budget include updated 

expenditure estimates for the budget year underway?

1 1 1 1 0,66 1 0,932



78

Does the Mid-Year Review of the budget present 

expenditure estimates by any of the three expenditure

classifications (by administrative, economic, or functional 

classification)?

0,66 0,33 0,33 1 0 1 0,464

79

Does the Mid-Year Review of the budget present 

expenditure estimates for individual programs?

0,66 0,66 0 1 0,66 1 0,596

80

Does the Mid-Year Review of the budget include updated 

revenue estimates for the budget year underway?

1 1 1 1 0,66 1 0,932

81

Does the Mid-Year Review of the budget present revenue 

estimates by category (such as tax and non-tax)?

1 1 1 1 1 1 1

82

Does the Mid-Year Review of the budget present 

individual sources of revenue?

1 1 1 1 0,66 1 0,932

83

Does the Mid-Year Review of the budget include updated 

estimates of government borrowing and debt, including its 

composition, for the budget year underway?

1 0,66 1 1 0,66 1 0,864

90

Does the Year-End Report present the differences 

between the original estimates of government borrowing 

and debt, including its composition, for the fiscal year and 

the actual outcome for that year?

0,66 0,33 0,33 1 0,33 0,33 0,53

91

Does the Year-End Report present the differences 

between the original macroeconomic forecast for the 

fiscal year and the actual outcome for that year?

0,33 0,33 1 0 1 1 0,532

92

 Does the Year-End Report present the differences 

between the original estimates of nonfinancial data on 

inputs and the actual outcome?

0,33 0 1 1 1 1 0,666

93

Does the Year-End Report present the differences 

between the original estimates of nonfinancial data on 

results and the actual outcome?

1 1 1 1 1 1 1

94

Does the Year-End Report present the differences 

between the enacted level of funds for policies (both new 

proposals and existing policies) that are intended to 

benefit directly the country’s most impoverished 

populations and the actual outcome?

0,66 0 0,33 1 1 0,66 0,598

95

Does the Year-End Report present the differences 

between the original estimates of extra-budgetary funds 

and the actual outcome?

1 0 0,66 1 0 1 0,532

98

What percentage of expenditures within the mandate of 

the Supreme Audit Institution (SAI) has been audited?

1 1 1 1 1 0,33 1

99

What percentage of extra-budgetary funds within the 

mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been 

audited?

1 1 1 1 1 0,66 1
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