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Пропозиції до зміни підходів при розробці Бюджетної декларації 2020-2022
Пропозиції щодо формату та формулювань:
1) Формат першого розділу «Загальна частина», доречно зміни на “Executive Summary” – 1
сторінка про найголовніше.
2) Трохи осучаснити формат викладення тексту, почати застосовувати графіки та таблиці.
Всі країни що бралися до аналізу в бюджетних деклараціях застосовують такий підхід).
3) Формулювання третього розділу пропонується змінити на «Пріоритети фіскальної
політики». Країни, що взяті до аналізу, використовують термін «Фіскальна стратегія»,
втім на мою такий термін несе ризик внесення плутанини в взаємозв’язок з стратегічними
документами ДФС, якщо такі з’являться.
Пропозиції щодо контенту:
1) Розділ 4 «Дефіцит, фінансування і боргова політика» доповнити цільовими значеннями
показників щодо відсоткових ставок, рефінансування та огляд валютних ризиків.(PEFA).
Бюджетна декларація повинна містити три оцінки, пов'язані з державними позиками та
боргом: сума чистих нових запозичень, необхідних протягом бюджетного року; загальний
борг, що залишився, на кінець бюджетного року; і виплати відсотків за боргом за
бюджетний рік. (OBS).
2) Зафіксувати цільове значення перерозподілу ВВП через держ. бюджет, зафіксувати
граничне цільове значення для видаткової частини бюджету в середньостроковій
перспективі.
3) Окреслити політики щодо позабюджетних фондів (PEFA).
4) Розділ 2 «Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України» розширити до «Огляд економічної політики», та доповнити питаннями
глобальної економіки, торгового балансу, монетарної політики.
Кращі практики на які варто звернути увагу:
•
•
•

•

•
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Проаналізувати практику консолідацію обрахунків впливу реформ\політик на
держбюджет (див. додаток з бюджетної резолюції Великобританії).
Проаналізувати практику аналізу альтернативних сценаріїв розвитку економіки та їх
впливів на державний бюджет. (див. практику Канади).
В бюджетних документів Великобританії варто запозичити практику додавання
гіперпосилань (ссилок) на документи 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).
В бюджетній резолюції Нової Зеландії варто звернути увагу на використаний підхід до
відображення довгострокових фіскальних цілей (Таблиця А1, ст.9) та короткострокових
фіскальних задач (Таблиця А2, ст. 10). Детальні дані, щодо прогнозів бюджетної політики
з деталізацією та роз’ясненнями знаходяться в розділі «Fiscal outlook» див ст.27-52.
В Великобританії уряд готує достатньо багато аналітичних документів які вважаються
такими, що доповнюють проект державного бюджету, один з них «Economic & Fiscal
Outlook»1. В ньому бюджетний офіс (Office for Budget Responsibility) чітко зазначає, що

http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
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•

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)
Бюджетний офіс Великобританії «Office for Budget Responsibility» в додатку до проекту
державного бюджету «Economic & Fiscal Outlook2» 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.1 Таблиця оцінки впливу політичних рішень на бюджет з зазначенням рівня
невизначеності.
•

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 Budget3» та «Fiscal Strategy
Report4». 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.
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http://cdn.obr.uk/March2016EFO.pdf
https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/summary-initiatives/b18-sum-initiatives.pdf
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https://www.budget.govt.nz/budget/pdfs/fsr/b18-fsr.pdf
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Розділи бюджетної
резолюції (поточна) 2019

-

Орієнтовні осоновні прогнозна
макропоказники економічного і
соціального розвитку України

Основні завдання бюджетної
політики, пріоритетні завдання
податкової політики

-

Бюджетна декларація 2020-2022
(пропонована редакція від 12.02.19)

-

Проблемні моменти відображені в
звіті Open Budget Survey (OBS) 2017

2.Основні прогнозні макропоказники економічного і
соціального розвитку України.

3.Формування дохідної частини:
-пріоритетні завдання податкової політики;
-пріоритетні завдання митної політики

4.Дефіцит, фінансування і боргова політика

7.Оцінка фіскальних ризиків та їх вплив на показники
державного бюджету.

England 2016

New Zealand 2017

South Africa 2016

Canada 2016 (see Chapter
3 Economic & Fiscal
Overview)

(Ст.1) "Executive Summary", включає
в себе короткий огляд економічної
ситуації, фіскальної політики та
видаткової політики.
(ст.1) 1. Executive summary

1. Загальна частина

5.Формування видаткової частини, в тому числі на
пріоритетні видатки, визначені державними
стратегічними документами: -соціальні стандарти;
-національна безпека і оборона;
-освіта;
-охорона здоров’я;
-підтримка реального сектору економіки
(агропромисловий комплекс, дорожньо-транспортний
комплекс, вугільна галузь, стартапи, тощо);
-Пріоритетні завдання забезпечення
-капітальні видатки на розроблення та реалізацію
судової влади та її незалежності; інвестиційних проектів (державні інвестпроекти, фонд
Виконання та реалізація пріоритетних регіонального розвитку);
державних цільових програм та
-проекти МФО;
державних інвестиційних проектів;
-судова влада.
Взаємовідносини державного
6. Взаємовідносини державного бюджету з місцевими
бюджету з місцевими бюджетами
бюджетами
Інші питання, вирішення яких
необхідне для складання проекту
закону про Державний бюджет
України
-

-

Проблемні моменти відображені в звіті PEFA 2015

Q.54 інформація повинна включати огляд
економічних перспектив з оцінками номінального
рівня ВВП, рівня інфляції, реального зростання
ВВП та процентних ставок, Оцінка B

(ст.5) Огляд економічної політики
включає питання торгового балансу,
індексу цін, глобальної економіки,
монетарної політики.

Q.56 Інформація повинна включати огляд
пріоритетів політики бюджетних надхожєень, а
також оцінку загальних доходів. Оцінка C

(ст.17-20) Огляд фіскальної стратегії.
(ст.35-42) - огляд податкової
політики, (ст.54-59) Додатки з
(ст.5) 2. Фіскальна стратегія, (ст.9)
таблицями даних щодо фіскальної
Додаток - Довгострокові фіскальні
стратегії
цілі та короткрстрокові наміри.

(ст. 38) - Середньострокова стратегія розроблена, проте не визначає цільові рівні
показників щодо відсоткових ставок, рефінансування та валютних ризиків.
Звітування перед законодавчим органом щодо фактичних результатів порівняно з
цілями управління боргом не відбувається. Оцінка B+

Q.57 Бюджетна декларація повинна містити три
оцінки, пов'язані з державними позиками та боргом:
сума чистих нових запозиченнь, необхідних
протягом бюджетного року; загальний борг, що
залишився, на кінець бюджетного року; і виплати
відсотків за боргом за бюджетний рік.

(ст. 35) Політика щодо управління державними інвестиціями . Оцінка D+
Проблеми підняті в PEFA в даному розділі не можливо вирішити змінами в
бюджетну декларацію

Q.55 Інформація повинна включати огляд
пріоритетів видаткової політики та оцінку
загальних витрат. Оцінка B

(ст.33) Політикиа щодо управління фіскальними ризиками - 1) Моніторинг
державних компаній - Нагляд за державними підприємствами є слабким і
фрагментарним, однак більшість ДП подають фінансові звіти відповідним
міністерствам та відомствам, які здійснюють нагляд за ними. Не всі звіти
проходять аудит. 2) Умовні зобовязання та інші фіскальні ризики - Моніторинг
умовних зобов'язань здійснюється лише у випадку державних гарантій
державним підприємствам і місцевим органам влади. Оцінка С+ , Фіскальне
прогнозування (ст.39) "Індикативні значення найважливіших макроекономічних
показників використовуються для прогнозування двох бюджетних періодів після
планового, проте виключають відповідні сукупні економічні параметри, ризики
макроекономічного середовища для фіскальних змінних (зокрема доходів,
видатків та боргових зобов'язань), а також оптимістичні та песимістичні
макроекономічні сценарії" Оцінка B+, Фіскальна стратегія (ст.42) - фіскальна
стратегія відсутня. Оцінка D+

(ст.43) Середньострокова перспектива бюджетування видатків - Обмежене
застосування неофіційних секторальних стратегій чи секторальних планів
здійснювалося лише для інформування про процес складання і виконання річного
8.Граничні показники видатків державного бюджету і
бюджету; Зв'язок між розрахунками на другий рік у рамках середньострокової
цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та перспективи та визначенням річного бюджету на прийдешній фіскальний рік є
показники їх досягнення.
незрозумілим, відмінності не роз'яснюються. Оцінка D
Пояснювальна записка
Політика відносно позабюжетних фондів (див. ст.25) Оцінка D+

(ст.2) Economic & Fiscal outlook

(ст.65) До макропоказників
відносять також вартість
державних боргових цінних
(ст.9-22) Економічний огляд паперів та вартість нафти

(ст.23-32) Огляд фіскальної
політики

(ст.66) Фіскальний прогноз на 5
річну перспективу, (ст.71-74) огляд доходів.

(ст.30) Огляд борової
політики

(ст.20) оцінка впливу на держ бюжет
вартості реалізації ключових політик
в 5 річній перспективі
(ст.6) Пріоритети бюджету

(ст.33-46) Пріоритети
видткової політики

(ст.72) Обрахунок впливу на держ
бюджет. вартості реалізації
ключових політик в 5 річній
перспективі

(ст. 58) Ризики в Економічному та
фіскальному огляді - вплив
альтернативних сценаріїв росту
(ст.49-57) Оцінка фіскальних економіки, (ст.77-80) Оцінка
ризиків
ризиків фіскальних прогнозів

Q.58 Бюджетна декаларація повинна містити
інформацію про загальні витрати на багаторічний
період (принаймні, два роки після бюджетного
року).

