
ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Методологію підготовлено Дмитром Ливчем, національним консультантом ПРООН, 
в рамках реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та 
фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні»



Методологію підготовлено Дмитром Ливчем, національним консультантом ПРООН, 
в рамках реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та 
фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні». 
Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не 
обов’язково відображають погляди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 
чи інших агентств ООН.



ЗМІСТ
ВСТУП ....................................................................................................................................................4

Глава 1. 
АНАЛІЗ ПЕРЕДОВОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВІДОБРАЖЕННЯ ЦСР У БЮДЖЕТІ ................5

Глава 2.  
АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЇ ЦСР У СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ ........................................ 10

Глава 3.  
ОПИС СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ ......................................................................... 13

Глава 4.  
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ .................................................... 18

Глава 5.  
ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ ...................................................23

Глава 6.  
ІНТЕГРАЦІЯ БЦСР В УКРАЇНСЬКУ БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ .......................................................24

Додаток A.1.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ  ................................................35

Додаток A.2.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОБЛАСНОГО РІВНЯ ......................................................... 36

Додаток A.3.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РІВНЯ ГРОМАД  ................................................................37

Додаток B.  
СТИСЛА ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАНЬ МРГ ..................................... 38

СКОРОЧЕННЯ 

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй
ЦСР Цілі сталого розвитку

БЦСР Бюджетування Цілей сталого розвитку 
ВВП Валовий внутрішній продукт
НЕС Національна економічна стратегія

Держстат Державна служба статистики  України
ЄМСР Європейська мережа сталого розвитку

ГО Громадська організація
КНМФ Комплексні національні механізми фінансування

МРГ Міжвідомча робоча група



4 ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ УКРАЇНСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 
ВСТУП

 Україна взяла на себе зобов’язання досяг-
нути ЦСР. З 2015 року в  Україні було розпо-
чато низку реформ, спрямованих на здійс-
нення соціально-економічних трансформацій 
та зміцнення її демократичної системи. ЦСР 
інтегровані в державну політику за принци-
пами Порядку денного ЦСР до 2030 року.

Інклюзивний процес адаптації ЦСР, який був 
пристосований до національного контексту 
розвитку, привів до створення національної 
системи ЦСР, що складається з 86 національ-
них цілей із 183 індикаторами моніторингу. 
Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з 
ЦСР. Було визначено обов’язки міністерств 
щодо цілей ЦСР, Президент  України видав 
Указ про встановлення ЦСР як еталону для 
програмних і прогнозних документів, роз-
роблено систему моніторингу ЦСР, прове-
дено оцінку інтеграції ЦСР у національні та 
субнаціональні плани. Завдання ЦСР було 
включено до 162 нормативно-правових актів 
Уряду (4 300 запланованих дій)1. У березні 
2020  року новий Кабінет Міністрів ухвалив 
свою Програму, підтвердивши зобов’язання 
щодо досягнення ЦСР. 

Процес відображення ЦСР в бюджеті може 
збільшити підзвітність. Налагодження зв’яз-
ків між бюджетами та ЦСР, особливо струк-
турою індикаторів, може виявити прогрес 

1 Оцінка регулятивного впливу (RIA) бюджетних програм Міністерства 
розвитку громад. 

країни у досягненні ЦСР та допомогти оці-
нити результати роботи уряду. 

Державні та місцеві українські бюджети 
забезпечують фінансування всіх 17 цілей з 
відповідними завданнями, проте розпоро-
шеність програм та їхні різні рівні ефектив-
ності спричиняють відсутність оцінки обся-
гів фінансування для кожної ЦСР. Витрати 
уряду, області та громад були пов’язані з 
ЦСР, які контролюються Державною служ-
бою статистики  України (Держстатом).

Цей звіт разом з Додатками є останнім 
Результатом проєкту ПРООН «Сприяння 
процесам стратегічного планування та фінан-
сування сталого розвитку на національному 
та регіональному рівнях в  Україні». 

Звіт містить: (1) Детальну методологію 
та методи відображення ЦСР у бюджеті, 
сумісні з існуючою національною системою 
економіки, бюджетною системою та систе-
мою управління державними фінансами; (2) 
Результати відображення ЦСР у бюджеті для 
Державного бюджету на 2020 рік, 3-х облас-
них бюджетів та 3-х бюджетів громад; (3) 
Існуючі обмеження БЦСР; (4) Методологію 
розробки стратегії БЦСР; (5) Додатки, які 
містять Стратегію та рекомендації БЦСР для 
різних рівнів управління. 
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Глава 1. 
АНАЛІЗ ПЕРЕДОВОГО СВІТОВОГО 
ДОСВІДУ ВІДОБРАЖЕННЯ ЦСР 
У БЮДЖЕТІ

Інтеграція бюджетного планування Цілей 
сталого розвитку (ЦСР) є одним із ключових 
пріоритетів у рамках Порядку денного ООН 
на період до 2030 року зі сталого розвитку. 
Станом на 2018  рік усі країни-члени ООН 
прийняли ЦСР2. Процес бюджетування сут-
тєво впливає на можливість та ефективність 
досягнення ЦСР. Зокрема, планування ЦСР 
впливає на прийняті чи розроблені урядові 
плани та вибір політиків у межах цих планів, 
оскільки досягнення амбітних цілей потре-
бує ресурсів, які можна було б розподілити 
через бюджетний процес.3 

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
Важливо розуміти ключові етапи бюджетного 
процесу, щоб правильно оцінити їх роль у 
впровадженні бюджетування ЦСР. Як запро-
поновано позапартійним дослідницьким і полі-
тичним інститутом «Міжнародний бюджетний 
проєкт», загалом, існує чотири ключових етапи 
вищезгаданого циклу, до яких належать: 

1. Складання бюджету. На цьому етапі орган 
виконавчої влади пропонує проєкт загаль-
нодержавного/місцевого бюджету.

2. Затвердження бюджету. На цьому етапі 
законодавчий орган здійснює перегляд та 
внесення змін до запропонованого бюдже-
ту, а також офіційно приймає його як закон.

2 Хеге Е., Брімонт Л (2018). Інтеграція ЦСР у національні бюджетні проце-
си. Дослідження № 05/18, IDDRI, м. Париж, Франція, с.20.

3 Малголланд, Е., Бергер, Г. (2019 р.). «Бюджетування для ЦСР в Європі: 
Досвід, виклики та потреби», Щоквартальний звіт ESDN 52, квітень 
2019 р., Офіс ESDN, м. Відень.

3. Виконання бюджету. На цьому етапі орган 
виконавчої влади фактично збирає дохід 
(у вигляді податків та інших платежів), а 
потім розподіляє/витрачає їх відповідно 
до визначених законом асигнувань. 

4. Нагляд за виконанням бюджету. На цьому 
етапі національні рахунки перевіряються 
та переглядаються законодавчими орга-
нами з метою оцінки ефективності та точ-
ності збору і розподілу коштів.4

Як видно з бюджетного циклу, існують дві 
основні групи зацікавлених сторін, які залу-
чені до бюджетного процесу – законодавча, 
яка формально затверджує заплановані 
асигнування та перевіряє відповідність, та 
виконавча, яка, по суті, реалізує запланова-
ний перебіг перерозподілу коштів у межах 
бюджету.5

ВІДХИЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ
Мінімізація відхилень державних видатків 
має вирішальне значення для полегшення 
бюджетного планування, що, у свою чергу, є 
однією з ключових передумов успішної реа-
лізації бюджетування ЦСР. У міжнародній 
науковій літературі є кілька можливих при-
чин таких відхилень:

4 Рамкумар, В. (2008). Наші гроші, наша відповідальність: Посібник для 
громадян щодо моніторингу державних видатків. Міжнародний бюджет-
ний проєкт. https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-
Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-
Expenditures-English.pdf

5 Варто зазначити, що точна кількість зацікавлених сторін може відрізня-
тися залежно від держави.
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• Погані системи управління фінансовими 
коштами. Ця проблема особливо поши-
рена серед країн, що розвиваються, де 
державні фінансові установи можуть від-
чувати тиск з боку політичних діячів, що 
негативно впливає на національне бюдже-
тування.

• Корупція. Ця проблема може мати зна-
чний вплив на обидві сторони – стягнен-
ня податків і платежів (яких можна неза-
конно уникнути) та державні видатки (які 
можуть використовуватися не за призна-
ченням, перебільшуватися чи розкрада-
тися). 

• Відволікання коштів. У деяких випадках 
уряди можуть перерозподіляти кошти, 
виділені на одну конкретну програму, на 
інші, через корупційний інтерес або з ін-
ших причин. Тим не менш, відволікання 
коштів може негативно вплинути на про-
цес бюджетування.

• Використання резервів під час неочікуваних 
подій. Існує досить поширена практика 
використання державних резервів під час 
криз (від екологічних до економічних) з 
метою забезпечення належного фінансу-
вання несподіваних видатків.

• Недостатнє фінансування. Деякі держав-
ні програми можуть залежати від певної 
кількості людей, які отримують підтримку, 
і в разі несподіваного зростання цієї кіль-
кості деякі програми можуть бути недофі-
нансовані. Ця проблема може виникнути 
через низку причин, серед яких, зокрема, 
можуть бути зловмисні дії.

• Позабюджетні донорські кошти. Країни, що 
розвиваються, можуть отримувати додат-
кове фінансування від програм розвитку, 
які отримують міжнародне фінансування, 
або інших організацій, які де-факто збіль-
шують кількість грошей, доступних для 
державних витрат. 

• Слабкий нагляд. У зв’язку з обмеженими 
можливостями, деякі країни досить часто 
забезпечують недостатній нагляд за дер-
жавними витратами.6

6 Рамкумар, В. (2008). Наші гроші, наша відповідальність: Посібник для 
громадян щодо моніторингу державних витрат. Міжнародний бюджет-
ний проєкт. https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-
Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-
Expenditures-English.pdf

ІНТЕГРАЦІЯ ЦСР У ЦИКЛ БЮДЖЕТУВАННЯ
За даними ЄМСР, для забезпечення реаліза-
ції ЦСР вкрай важливою є наявність політич-
ної волі виконавчої гілки влади.7 Крім того, 
щодо процесу виконання бюджету, необхідно 
забезпечити зв’язок між ЦСР та цілями відпо-
відних міністерств, оскільки державне казна-
чейство виділятиме фінансування на основі 
заявлених пріоритетів. Також, якщо ЦСР вра-
ховуються в бюджеті на попередньому етапі 
циклу, то керівники матимуть необхідний 
мандат на виділення коштів для виконання 
завдань відповідно до ЦСР.8

УРЯДОВІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ЦСР
За даними Хеге, E. та Брімонта, Л. (2018), існує 
чотири способи, за допомогою яких уряд може 
інтегрувати ЦСР у процес бюджетування:

1. Включення якісних та кількісних елементів 
щодо реалізації ЦСР у бюджетні пропозиції 
до парламенту. Описова вказівка   на зв’яз-
ки між ЦСР та відповідними цілями Мі-
ністерств використовується, наприклад, 
у Норвегії, Фінляндії та Швеції. (Хоча за-
звичай не існує суворо визначеної форми 
врахування ЦСР.)

2. Картографування та відстеження бюджетно-
го внеску в ЦСР. Це в основному означає 
відстеження бюджетних видатків відпо-
відно до ЦСР на певному рівні. Такий під-
хід використовується в Мексиці (прив’язу-
вання конкретних бюджетних програм до 
ЦСР) і Колумбії. Непал та індійський штат 
Ассам кодують свій бюджет відповідно до 
ЦСР загалом. 

3. Використання ЦСР як інструмента управлін-
ня для переговорів. Існує кілька ступенів 
впливу звернення до ЦСР на бюджетні 
асигнування, які залежать від держави. 
Наприклад, у Норвегії та Фінляндії воно 
може передбачати певні обмежені важелі 
впливу, в Ассамі воно використовується 
як інструмент для підтримки міністерств 
у отриманні пріоритетного фінансування 
(подібний підхід мав бути запроваджений 
і в Афганістані). 

7 Малголланд, Е., Бергер, Г. (2019 р.). «Бюджетування для ЦСР в Європі: 
Досвід, виклики та потреби», Щоквартальний звіт ЕМСР 52, квітень 2019 
р., Офіс ESDN, м. Відень.

8 Там само.
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4. Покращення оцінки виконання бюджету. Дея-
кі країни використовують завдання з ЦСР, 
щоб покращити оцінку виконання бюдже-
ту. Це стосується Мексики (яка має си-
стему оцінки бюджету, що оновлюється, 
щоб відповідати вимогам міжнародних зо-
бов’язань, взятих державою), Франції (де у 
2018 році було частково запроваджено уз-
годження показників виконання бюджету з 
ЦСР), Словенії (яка використовувала націо-
нально адаптований переклад ЦСР у своїх 
стратегічних та бюджетних документах).9 

ЧИННИКИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Згідно з дослідженням ЄМСР, існує кілька 
чинників, які можна визначити як умови 
успішної реалізації ЦСР у системі держав-
ного бюджетування:

• Переклад ЦСР, щоб вони краще відпові-
дали національному контексту.

• Наявність конкретного національного пла-
ну або стратегії реалізації, яка формулює 
національні пріоритети.

• Політична підтримка на високому рівні про-
цесу реалізації ЦСР.

9 Хеге Е., Брімонт, Л. (2018). Інтеграція ЦСР у національні бюджетні про-
цеси. Дослідження Інституту сталого розвитку та міжнародних відносин 
(IDDRI) № 05/18, , м. Париж, Франція, с. 20.

10 Малголланд, Е., Бергер, Г. (2019 р.). «Бюджетування для ЦСР в Європі: 
Досвід, виклики та потреби», Щоквартальний звіт ЄМСР 52, квітень 2019 
р., Офіс ЄМСР, м. Відень.

• Ступінь залучення Міністерства фінансів. 
(Активна роль міністерства може мати вирі-
шальне значення для успішної реалізації).

• Зростання політичних дебатів та підзвітності 
щодо інтеграції ЦСР у бюджетний процес.10

ПОРІВНЯННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЦСР
За даними Хеге, E. та Брімонта, Л. (2018), 
станом на 2018 рік у всьому світі було щонай-
менше 23 країни, які практикували певну 
форму інтеграції ЦСР. Проте, враховуючи 
суттєву різницю у способах та ступенях інте-
грації ЦСР у бюджетний процес у різних кра-
їнах, точну кількість оцінити важко.11 Крім 
того, є випадки, коли країни декларативно 
оголошують про запровадження практики 
інтеграції, але не розпочинають фактичне 
офіційне прийняття.12 У наведеній нижче 
таблиці 1 міститься порівняння країн, які роз-
глядали інтеграцію ЦСР у бюджетний про-
цес.13 Як видно з таблиці, включення ЦСР 
до національного стратегічного планування 
високого рівня є одним із найпоширеніших 
способів забезпечення ЦСР як національ-
ного пріоритету. Це часто підкріплюється 
політичною підтримкою високого рівня.

11 Хеге Е., Брімонт, Л. (2018). Там само.
12 Так, наприклад, відбувається в Австрії чи Чехії.
13 Таблицю складено на підставі результатів дослідження Хеге, E. та Брі-

монта, Л. (2018), скоригованих додатковими даними щодо кількох країн 
(Швеція, Непал, Латвія). Через відсутність оригінальної методології до-
слідження деякі дані представлені як часткові.

Таблиця 1. Порівняння передового світового досвіду БЦСР.

Характеристика Ассам (Індія) Афганістан Колумбія Фінляндія Мексика Норвегія Швеція Непал Латвія

Рік, в якому ЦСР 
було інтегровано в 
бюджетний процес 

2016 2019 2018 2018 2018 2016 2018 2016 2017

Ступінь переведення ЦСР у національний контекст

Національний 
план або стратегія 
впровадження

Стратегія 
локалізації 
ЦСР у місті 
Мальме

Цілі чи пріоритети 
в національному 
перекладі

Аналіз прогалин для 
визначення націо-
нальних проблем

Політична підтримка 
ЦСР на високому 
рівні 



8 ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ УКРАЇНСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Характеристика Ассам (Індія) Афганістан Колумбія Фінляндія Мексика Норвегія Швеція Непал Латвія

Ступінь залучення Міністерства фінансів

Діяльність за ініціа-
тивою Міністерства 
фінансів

Пілотування підходу 
Міністерством 
фінансів 

Міністерство 
економіки 

Департамент 
національного 
планування

Міністерства вико-
ристовують ЦСР як 
аргумент для своїх 
бюджетних пропо-
зицій

   Доступні лише часткові дані

   Дані доступні

КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ
МЕКСИКА | Щоб почати прогрес у досягненні ЦСР та враховуючи той факт, що 
бюджет і ЦСР не були безпосередньо пов’язані, Мексика прийняла підхід до управ-
ління, орієнтований на результати. Щоб більш тісно пов’язати бюджети та ЦСР, 
а саме узгодити програми розвитку міністерств із поточними ЦСР, уряд Мексики 
використовував Національне планування разом із Системою оцінки ефективності. 
Крім того, кожна програма була класифікована як пряма або опосередкована з точки 
зору внеску в цільові індикатори ЦСР, щоб підрахувати загальний рівень інвестицій 
та оцінити загальну суму інвестицій на завдання. Крім того, 102 завдання були про-
аналізовані глибше за темами та розділені на більш точні варіанти, щоб визначити, 
які дії уряду, зокрема, пов’язані з частиною завдання. Таким чином, вони визначили 
кількість державних програм, пов’язаних із кожною ЦСР, і відсоток ЦСР, пов’язаних 
із наступними програмами. 

ШВЕЦІЯ | Досягнення ЦСР було організовано завдяки роботі з багатьма полі-
тичними структурами. Тому бюджетування ЦСР було проведено у складі 
загального процесу бюджетування. Приклади політики, що сприяє досяг-
ненню ЦСР, включають: стратегію сталого споживання, структуру кліматич-
ної політики, національну стратегію роботи з правами людини, стратегію 
розумної промисловості та інше. 

ЛАТВІЯ | ЦСР реалізуються за допомогою семирічних національних планів роз-
витку, а також галузевої політики та планів. У цьому випадку індикатори пока-
зують зв’язок між цілями політики та державним бюджетом. Що стосується 
планів розвитку місцевої влади, то вони базуються на місцевих пріоритетах з 
урахуванням наявних ресурсів. 
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ФІНЛЯНДІЯ | Цілі розвитку сприяють залученню та взаємодії багатьох заці-
кавлених сторін. Фінляндія організувала систему власності для популяри-
зації сталого розвитку через партнерство та інституційний розвиток. Крім 
того, щоб завжди залишатися зосередженим на порядку денному ЦСР, уряд 
Фінляндії включив популяризацію сталого розвитку до свого щорічного звіту 
перед Парламентом та створив щорічний форум для громадських обгово-
рень. У Фінляндії відстежується, щоб цілі та принципи сталого розвитку були 
включені в підготовку бюджету та майбутні Урядові програми. Крім того, 
вони планують вивчити міжгалузевий підхід до бюджетування та ефектив-
ність роботи міністерств. 

 УКРАЇНА | Влітку 2021 року національний консультант ПРООН провів роботу з 
відображення ЦСР у бюджеті з використанням найкращих підходів країн-парт-
нерів: багатосторонньої участі національного та місцевого рівнів управління 
та глибокого аналізу бюджетних програм, щоб належним чином віднести їх 
до завдань та індикаторів ЦСР. З 2021 року світова спільнота починає від-
стежувати інвестування державних коштів у ЦСР для забезпечення їх досяг-
нення. Отже, унікальний для  України процес відображення в бюджеті через 
складність пострадянської економіки може служити для інших євразійських 
країн прикладом посилення національних зобов’язань перед громадянами 
та світовою спільнотою за допомогою глобальної системи відображення в 
бюджеті. 
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Глава 2.  
АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЇ ЦСР У СТРАТЕГІЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 

Підбиття підсумків для визначення стану справ 
у країні в плані інтеграції ЦСР у національні про-
цеси стратегічного планування, формулювання 

політики, бюджетування, моніторингу та оцінки.   
Графік інтеграції ЦСР в українське урядове 
середовище має такі основні етапи:

Малюнок 1. Загальний огляд екосистеми бюджетних потоків

Аналіз контексту ЦСР можна розпочати 
з оцінки попередніх процесів, щоб зрозу-
міти, наскільки практика врядування та біз-
нес-процеси відповідають встановленню 
цілей, впровадженню та підзвітності полі-
тики на високому рівні.

За даними Швидкої комплексної оцінки бюджет-
них програм Мінрегіону на 2021 рік14, в  Україні 
відсутня дієва стратегічна система та чітка 
ієрархія планових документів. Це пов’язано як 
із прогалинами у впровадженні законодавства, 
так і з відсутністю законодавчо визначених пра-
вил стратегічного планування. Однак при підго-
товці документів стратегічного планування всі 
органи влади повинні враховувати міжнародні 
зобов’язання країни. Останніми роками у стра-
тегічному плануванні все більшого значення 
набувають цілі сталого розвитку до 2030 року, 
прийняті ООН у 2015 році.15

14 Я хочу подякувати автору за доступ до проєкту звіту та початкових висновків. 
15 Оцінка регулятивного впливу бюджетних програм Міністерства розвитку 

громад.

30 вересня 2019  року Президент  України 
видав Указ про підтримку глобальних цілей 
сталого розвитку до 2030 року, проголоше-
них резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
від 25 вересня 2015 року № 70/1, та результа-
тів їх адаптації до специфіки  України, викла-
дених у Національній доповіді «Цілі сталого 
розвитку:  Україна», щоб забезпечити відпо-
відність Цілям сталого розвитку  України до 
2030 року.16

Оцінка процесу фіскального планування за 
підходом БЦСР наведена   нижче на малюнку 
2 як для національного, так і для місцевих 
бюджетів. Він складається з 5 основних ета-
пів: (1) складання бюджетної декларації, (2) 
складання бюджетів, (3) прийняття закону 
про бюджет, (4) виконання бюджету та (5) 
звітування про виконання бюджету. 

16 https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825



Глава 2. аНалІЗ ІНТЕГРаЦІЇ ЦСР У СТРаТЕГІЧНЕ ПлаНУваННЯ УКРаЇНИ  11

Малюнок 2. Огляд етапів бюджетного процесу щодо втручань БЦСР 

Бюджетний процес не представлений ЦСР. 
На кожному етапі необхідно впровадити від-
повідні процедури БЦСР, щоб забезпечити 
комплексність бюджетування ЦСР. 

1-й етап починається з того, що Міністерство 
фінансів видає наказ про затвердження орі-
єнтовного плану дій для забезпечення підго-
товки Декларації та проєкту Закону, до цього 
плану необхідно внести зміни, щоб відобра-
зити фінансові потоки, пов’язані з ЦСР. 

2-й етап починається з того, що Міністерство 
фінансів надсилає розпорядникам лист-ін-
струкцію щодо складання бюджетного запиту 
та лімітів видатків, після чого розпорядники 
складають бюджетні запити та подають їх 
до Міністерства фінансів. Тому інструкції та 
бюджетні запити мають містити узгодження 
з ЦСР. 

3-й етап – прийняття парламентом Закону 
про бюджет, тому документи парламентської 
процедури комітетів та Законопроєкт мають 
бути узгоджені з відповідними ЦСР. 

4-й етап – етап виконання бюджету із затвер-
дженням установами та відповідальними 
виконавцями порядку використання коштів 
та затвердження паспортів бюджетних про-
грам. Паспорт бюджетної програми повинен 
безпосередньо визначати співвідношення 
ЦСР разом із кількома розподілами ЦСР, 
якщо воно існує. 

5-й етап починається з того, що Казначейська 
служба щомісяця подає до Верховної Ради, 
Президента, Кабінету Міністрів, Рахункової 
палати та Міністерства фінансів звіт про вико-
нання бюджету. План цього звіту має містити 
відносини з ЦСР.

Згідно з вищезгаданою Оцінкою регулятив-
ного впливу, існує 145 планових та страте-
гічних нормативних актів, у яких зазначені 
ЦСР. Таблиця 2 описує включення ЦСР.

Як видно з таблиці, ЦСР 13, 6, 14, 15 є одними 
з тих, які найменше згадуються в національ-
них стратегічних документах.

Завдання на цілі сталого розвитку було роз-
поділено рішенням міжвідомчої робочої 
групи у 2018  році. Разом з тим ця консолі-
дація вже потребує перегляду з огляду на 
зміни, що відбулися у структурі центральних 
органів влади та їх повноважень. Тому необ-
хідно визначити оновлений розподіл ЦСР за 
CER, що було б закріплено відповідним роз-
порядженням КМУ.17

Згідно з розподілом на 2018 рік, найбільше 
завдань для сталого розвитку мають 
Мінсоцполітики та Мінекономіки (якщо вра-
хувати передачу функції зайнятості, беззапе-
речним лідером буде Мінекономіки). Також 
очікується, що Мінприроди відіграє важливу 
роль у реалізації цілей сталого розвитку, але 
програмам охорони навколишнього середо-
вища та клімату зазвичай приділяється мало 
уваги, особливо в частині бюджетного фінан-
сування. Міністерство розвитку громад, 
МОЗ та МОН відповідають за однакову кіль-
кість завдань ЦСР і важливі для надання якіс-
них державних послуг населенню, що спри-
ятиме покращенню якості життя. Загалом 
17  Цілей сталого розвитку розподілені між 
різними центральними органами виконавчої 
влади. 

17 Оцінка регулятивного впливу бюджетних програм Міністерства розвитку 
громад.
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Таблиця 2. ЦСР, згадані в стратегічних і планових документах

   ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Завдання, в яких 
згадуються ЦСР

Ініціативи, в яких 
згадуються ЦСР

ЦІЛЬ 1. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ 53 99

ЦІЛЬ 2. ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 52 66

ЦІЛЬ 3. МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я 67 217

ЦІЛЬ 4. ЯКІСНА ОСВІТА 51 177

ЦІЛЬ 5. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 41 91

ЦІЛЬ 6. ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ УМОВИ 14 37

ЦІЛЬ 7. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ 100 202

ЦІЛЬ 8. ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 54 200

ЦІЛЬ 9. ІННОВАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 215 575

ЦІЛЬ 10. СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ 37 141

ЦІЛЬ 11. СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ І ГРОМАД 49 306

ЦІЛЬ 12. ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ 47 230

ЦІЛЬ 13. БОРОТЬБА ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ 5 56

ЦІЛЬ 14. ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ 20 22

ЦІЛЬ 15. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ 26 55

ЦІЛЬ 16. МИР ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 182 928

ЦІЛЬ 17. ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 39 63
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Глава 3.  
ОПИС СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ 
В БЮДЖЕТІ

У цій Главі обговорюється, як була розро-
блена система відображення ЦСР в бюджеті 
та яка методологія була використана. 
Дотримуючись описаних кроків організації 
робочого процесу, інші країни-члени ООН 
зможуть розробити власну конгруентну 
методологію для внутрішнього впрова-
дження БЦСР. 

Бюджетна система  України складається з 
державного бюджету та місцевих бюджетів. 
До місцевих бюджетів належать бюджет 
Автономної Республіки Крим, обласні та 
районні бюджети та бюджети місцевого 
самоврядування. Бюджети місцевого само-
врядування – це бюджети територіальних 
громад сіл, селищ, їх об’єднань та міст 
(включаючи райони у містах). Податкові та 
неподаткові доходи, міжнародна допомога, 
зацікавлені приватні донори та різні форми 
державно-приватного партнерства форму-
ють державний і місцеві бюджети  України. 
Ці бюджети обмінюються своїми коштами 
на задоволення потреб громадян на 3 рів-
нях управління на освітні, інші програмні 
субвенції та кредити. Загальний огляд еко-
системи бюджетних потоків наведено на 
Мал. 1. 

Існує 3 основні класифікації кодування 
для відстеження розподілу коштів: (1) про-
грамна, (2) економічна і (3) функціональна. 
Бюджетування на основі програм застосо-
вується як на рівні Державного бюджету, 
так і на рівні місцевих бюджетів (згідно 
з рішенням Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим або відповідної місцевої 
ради). Класифікація на основі програм має 

найбільшу дезагрегацію бюджетних потоків 
і, таким чином, служить уніфікованою та най-
складнішою основою для відображення ЦСР 
у бюджеті. 

Розпорядник коштів бюджетних програм 
визначається головним розпорядником 
коштів за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної бюджетної політики 
(місцевий фінансовий орган). Розпорядник 
коштів бюджетних програм може бути пред-
ставлений  головним розпорядником коштів 
у рамках бюджетних програм, що реалізу-
ються відповідною командою керівників, та/
або розпорядником бюджетних коштів ниж-
чого рівня, що реалізує бюджетні програми 
в рамках системи головного розпорядника 
коштів. Під час реалізації бюджетних про-
грам, розпорядник коштів бюджетних про-
грам забезпечує ефективне використання 
бюджетних коштів за цільовим призначен-
ням протягом усього строку виконання від-
повідних бюджетних програм у межах вста-
новлених бюджетних асигнувань.

Програми відрізняються за назвами, струк-
турою коду та змістом, тому було введено 
поділ на 5 категорій, які описують зв’язок 
із ЦСР, як показано на Мал. 1. фінансування 
прямих завдань ЦСР, фінансування підтримки 
цільових установ, фінансування підтримки 
цільових інновацій, фінансування підтримки 
цільової інфраструктури, фінансування інших 
програм, пов’язаних із цільовими програмами. 
Після запропонованої класифікації за 5-ма 
напрямками державних витрат, які мають 
різне відношення до ЦСР, насамперед було 
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призначено 5 відповідних вагових коефіці-
єнтів. Запропонована система зважування 
мала на меті надати додаткову інформацію 
особам, які приймають рішення, розділя-
ючи прямі та інші витрати програми. Проте 
в результаті консультацій з неофіційною 
робочою групою було прийнято рішення, 
що ці пов’язані витрати (наприклад, на 
управління, експлуатацію, технології) є одна-
ково важливими компонентами програми 
і не повинні мати різну вагу. Проте запро-
понована типологія витрат залишається 

частиною методології відображення в 
бюджеті, оскільки надає корисну додаткову 
інформацію.

Зважування витрат програми серед різних 
ЦСР та завдань, запропонованих проєктом, 
не може бути реалізовано через брак інфор-
мації про те, як видатки програми розподі-
ляються за ЦСР. Без достовірної інформації, 
розподіл витрат програми був би довільним 
і суб’єктивним. Докладніше, це питання роз-
глядається в Главі 3. 

Малюнок 1. Загальний огляд екосистеми бюджетних потоків 

Конкретні складові бюджетування на основі 
програм у бюджетному процесі включають 
бюджетні програми, розпорядників коштів 
таких бюджетних програм, паспорти бюджет-
них програм та показники ефективності таких 
бюджетних програм. Система кодування 

програм державного бюджету є 7-значною 
і показана на Мал. 2, а система кодування 
програм місцевого бюджету є 4-значною. 
Назви програм та їх зміст у цих двох систе-
мах відрізняються, тому для  України існує 
два потоки процесу відображення в бюджеті. 

Малюнок 2. Кодування державних бюджетних програм 

7 цифр коду державних видатків описують базову класифікацію:
• за виконавцем і конкретним відомством.
• за номером програми;
• за специфічним номером відстеження (тобто «6» як п’ята цифра 

вказує на те, що видатки фінансуються міжнародними установами 
через надання допомоги або кредитів).

Після визначення необхідного набору кодів, 
національних завдань ЦСР та збору даних 
про поточні бюджетні видатки, звітів про 
прогрес ЦСР  України та звітів про виконання 

відображення в бюджеті, ми можемо роз-
робити належний процес відображення в 
бюджеті. Загальний огляд процесу відобра-
жено на Мал. 3. 
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Малюнок 3. Проєкт системи відображення в бюджеті в  Україні. 

Першим необхідним кроком відображення 
в бюджеті є визначення кожної програми 
за розробником політики, метою, бенефіці-
арами та індикаторами успіху, щоб забез-
печити найбільш релевантний зв’язок з 
ЦСР. Якщо органи місцевого самовряду-
вання нижче обласного мають частковий 
вплив на їхні бюджетні пріоритети, тоді 
лише витрати (програми) громади повинні 
бути у фокусі відображення в бюджеті. 
Самі органи місцевого самоврядування 
не можуть змінювати видатки державного 

бюджету, тому інформація про обсяги та 
види місцевих видатків буде оманливою. 
Таким чином, підконтрольні області та гро-
мадам статті місцевого бюджету мають 
бути відокремлені. 

Для забезпечення практичного підходу до 
виконання завдання були проаналізовані 
реальні бюджетні видатки разом із зобов’я-
заннями  України щодо ЦСР для визначення 
зон відповідальності, які поділяють різні рівні 
влади (Таблиця 1).

Таблиця 1. Проаналізовані матеріали та аргументація для розгляду в процесі.

Опис матеріалів Обґрунтування для розгляду

86 завдань ЦСР, затверджених Урядом 
 України, та індикатори ЦСР, що 
використовуються Держстатом  України. 

Усі країни-члени ООН дотримувалися внутрішнього схвалення Порядку 
денного ЦСР 2030 з визначенням пріоритетних завдань країни та існуючих 
індикаторів. Збір та вивчення обох списків є вирішальним для подальших етапів 
відображення в бюджеті.

6 річних звітів про видатки державного 
бюджету за 2015-2020 роки. 

Необхідно визначити характеристики програм та їх історичну динаміку.

6 річних звітів про кредити державного 
бюджету за 2015-2020 роки. 

Кредити утворюють додатковий бюджетний потік, який не згадується у видатках, 
але безпосередньо сприяє досягненню ЦСР 

3 обласні звіти про видатки за 2020 рік: 
Полтавська, Донецька, Херсонська 
області.

Місцеві бюджети на обласному рівні необхідно окремо проаналізувати 
та відобразити в них відповідні ЦСР. Вибір різних областей забезпечує відображення 
в бюджеті з різноманітним регіональним соціально-економічним контекстом: 

• Полтавська область має один із найвищих регіональних ВВП на душу населення 
в  Україні (північ);

• Донецька область – регіон, який постраждав від війни (схід); 

• Херсонська область має один із найнижчих регіональних ВВП на душу населення 
в  Україні (південь).

3 звіти про витрати громад за 2020 рік: 
Київ, Теребовля, Білоберізка.

Місцеві бюджети на рівні громад необхідно окремо проаналізувати та відобразити 
в них відповідні ЦСР. Вибір типів громад забезпечує відображення в бюджеті 
з різноманітним регіональним соціально-економічним контекстом: 

• Місто Київ є окремою адміністративною одиницею і має найвищий регіональний 
ВВП на душу населення (центр);

• Теребовля – невелике місто-громада в Тернопільській області (центральний пів-
день); 

• Білоберізка – село-громада в Івано-Франківській області (захід). 
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Після формування уніфікованого переліку 
програмних кодів та зобов’язань  України 
щодо ЦСР, для подальшого описового ана-
лізу було розпочато створення неофіційної 

робочої групи, шляхом звернення до визначе-
них зацікавлених сторін з офіційним запро-
шенням. Список учасників неофіційної робо-
чої групи наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2. Учасники неофіційної робочої групи. 

ПІБ Належність Внесок у процес

Дмитро Ливч Індивідуальний консультант ПРООН Нагляд за процесом, розробкою 
методології та матеріалів. 

Віталій Сергійчук Експерт з Порядку денного ЦСР до 2030 року Координація групи, методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Володимир Ющук Начальник Департаменту Міністерства фінансів  України 
(Департамент місцевих бюджетів)

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Марина Богуславець Заступниця начальника Департаменту Міністерства фінансів 
 України (Департамент місцевих бюджетів)

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Михайло Босак Начальник Департаменту Міністерства фінансів  України 
(Департамент державного бюджету)

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Людмила Бойченко Заступниця начальника Департаменту Міністерства фінансів 
 України (Департамент державного бюджету)

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Віта Клименко Директорка Агентства регіонального розвитку Полтавської 
області «Офіс європейської інтеграції»

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Світлана Туль Заступниця директора Агентства регіонального розвитку 
Полтавської області «Офіс європейської інтеграції»

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Людмила Кравченко Начальниця Управління видатків Департаменту фінансів 
Херсонської обласної державної адміністрації

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Олена Якуба Начальниця відділу з питань зовнішньоекономічної діяльності та 
міжнародної технічної допомоги Управління «Офіс інвестицій та 
розвитку експорту» при Херсонській обласній адміністрації. 

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Ірина Пєчка Начальниця відділу методичного забезпечення Управління з 
впровадження реформ та децентралізації Донецької обласної 
державної адміністрації

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Олексій Ткаченко Начальник бюджетного управління Донецької обласної державної 
адміністрації

Експертний аналіз та методичне 
забезпечення проєкту БЦСР.

Анатолій Куцевол Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів  України Методичне забезпечення Стратегії 
інтеграції БЦСР. 

Ярослав Жидик Експерт з Підтримки урядових реформ в  Україні (SURGe) Методичне забезпечення Стратегії 
інтеграції БЦСР. 

У результаті роботи з відображення в 
бюджеті, що включає (1) систематизацію 
програмних кодів та зобов’язань  України 
щодо ЦСР; (2) систематизацію українських 
бюджетних звітів 3-х рівнів управління; та (3) 

визначення цілі програми витрат, бенефіціа-
рів та показників успіху для кожного видатку 
програми, сформована навігаційна матриця 
витрат програм та ЦСР. Вона зображена на 
Мал. 4.
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Малюнок 4.  Загальний огляд процесу відображення в бюджеті для державного бюджету (національного 
рівня) та місцевих бюджетів (обласного та громадського рівня). 

Як показано на Мал. 4, робота з відо-
браження в бюджеті формує навігаційну 
матрицю зв’язків між завданнями ЦСР та 
відповідним кодом державної програми для 
національного бюджету; завданнями ЦСР 
та відповідним кодом місцевої програми 
для громад і регіонального рівня; і навпаки. 

Більшість програм можна пов’язати з відпо-
відними завданнями ЦСР. Якщо бюджетна 
програма не відповідає завданню, але пов’я-
зана з Ціллю, вона безпосередньо пов’язана 
з цією ціллю. У наступній Главі представ-
лені підсумки та висновки запропонованого 
методу та результати його застосування.
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Глава 4.  
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ

Після виконання всіх кроків, згаданих у 
попередній Главі, було створено два файли 
XLS: (1) відображення ЦСР у державному 
бюджеті та (2) відображення ЦСР у місцевих 

бюджетах. Контекст кожного файлу разом із 
посиланнями на них наведено в Таблиці  3, 
візуалізований формат цих файлів відобра-
жено на Мал. 5 і 6.

Таблиця 3. Список файлів для передачі

файл XLS з гіперпосиланням Зміст і коментарі 

Відображення  
в державному бюджеті

Перший файл другого Результату в рамках проєкту ПРООН містить: 

- Матрицю відображення витрат за кодами державних програм з 
відповідними завданнями ЦСР;

- Матрицю відображення кредитів за кодами державних програм з 
відповідними завданнями ЦСР;

- Зведення державних видатків та розподілу кредитів між ЦСР;
- Перелік кодів категорій;
- Підсумок розподілу програм міжнародної допомоги на 2015-2020 рр.;
- Програми міжнародної допомоги на 2015-2020 рр.;
- 17 Цілей із 86 завданнями та програмами, які їх стосуються.

Відображення  
в місцевому бюджеті

Другий файл другого Результату в рамках проєкту ПРООН містить:

- Матрицю відображення витрат за кодами місцевих програм з відповідними 
завданнями ЦСР;

- Підсумок розподілу видатків місцевого бюджету між ЦСР для 3 обласних 
бюджетів та 3 бюджетів на рівні громад;

- Відображення ЦСР в бюджеті міста Києва на 2020 р.;
- Відображення ЦСР в бюджеті Полтавської області на 2020 р.;
- Відображення ЦСР в бюджеті Донецької області на 2020 р.;
- Відображення ЦСР в бюджеті Херсонської області на 2020 р.;
- Відображення ЦСР в бюджеті Теребовлянської ОТГ на 2020 р.;
- Відображення ЦСР в бюджеті Білоберізької ОТГ на 2020 р.;
- Перелік кодів категорій;
- 17 Цілей із 86 завданнями та програмами, які їх стосуються;
- Робота з відображення в бюджеті, проведена представниками Полтавської 

області.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lxnL0Oh1d3L5btCXjf6jTSTt9H0RS8eC/edit?usp=sharing&ouid=105665091409324276681&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lxnL0Oh1d3L5btCXjf6jTSTt9H0RS8eC/edit?usp=sharing&ouid=105665091409324276681&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UrlALOA2KM_WVbqWG7UYB4Y6VuX-Cni7/edit?usp=sharing&ouid=105665091409324276681&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UrlALOA2KM_WVbqWG7UYB4Y6VuX-Cni7/edit?usp=sharing&ouid=105665091409324276681&rtpof=true&sd=true
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Малюнок 5. Візуалізований формат відображення в державному бюджеті.

Малюнок 6. Візуалізований формат відображення в місцевих бюджетах. 

Налаштувавши відображення в бюджеті для 
державного та місцевих бюджетів із класи-
фікацією програм, користувачі системи відо-
браження в бюджеті можуть: 

1. Відстежувати державне фінансування 
за допомогою прозорого інструмента та 

рзуміти, які зобов’язання не виконуються 
країною чи громадою; 

2. Проводити аналіз недоліків необхідних 
державних інвестицій щодо конкретної 
Цілі або завдання; 

3. Оцінювати розподіл міжнародної допомоги. 
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Відстеження державного фінансування за допо-
могою прозорого інструмента та розуміння того, 
які зобов’язання не виконуються країною чи 
громадою |Підсумовуючи видатки програми, 
пов’язані з Цілями, та визначаючи частину, 
яка вноситься до кожної Цілі, ми бачимо, що 
ЦСР 16 є найбільшим власником державних 
коштів, оскільки передбачає підтримку наці-
ональної безпеки, судової системи, поліції та 
різних установ. Спрямованість національних 

видатків на соціальний сектор, що містить 
пенсійне забезпечення та програми соці-
ального забезпечення, помітна концентра-
цією 16,7% від загальнодержавних видатків. 
Після соціального сектору  Україна зосере-
джується на охороні здоров’я (12%), інвести-
ціях і партнерствах (11,4%), освіті та інфра-
структурі (~10%). ЦСР 5 і 13 дуже недофінан-
совані. Візуалізацію розподілу національного 
фінансування за ЦСР відображено   на Мал. 7. 

Малюнок 7. Розподіл видатків і кредитів державного бюджету за ЦСР.

Візуалізацію розподілу обласного фінан-
сування за ЦСР відображено на Мал. 8. 
Вона показує спрямованість формування 
політики на обласному рівні. Області, пере-
важно, спрямовують кошти на охорону 

здоров’я, освіту та інновації. Кошти часто 
схожі, за винятком прямих екологічних та 
енергетичних програм у Донецькій області 
для пом’якшення збитків, спричинених 
війною. 

Малюнок 8. Розподіл видатків обласного бюджету за ЦСР.

Бюджет на рівні громад менш збалансова-
ний і залежить від рівня розвитку громади. 
Як видно на Мал. 9, Київ, будучи високороз-
виненим містом, має ресурси для інвесту-
вання в ЦСР 11, тоді як Білоберізка витрачає 

більшість своїх коштів на базові медичні 
послуги для громадян. Частка витрат на 
управління в малих громадах значно вища, 
ніж у великих містах.
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Малюнок 9. Розподіл видатків бюджету громади за ЦСР.

Проведення аналізу прогалин у сфері необхідних 
державних інвестицій щодо конкретної Цілі або 
завдання | «Пряма програма» відображає кате-
горію програм державного бюджету, які без-
посередньо сприяють досягненню конкретної 
Цілі. «Пряма програма» зазвичай слідує за 
назвою цілей, контекстом і результатом, який 
вимірюється тими самими або подібними інди-
каторами. 100% прямого фінансування в ЦСР 1 
пояснюється контекстом Цілі, яка спрямована 
на ліквідацію бідності шляхом підтримки про-
грам для бідних. Є  3  державні програми, які 

субсидують витрати для малозабезпечених 
категорій українців, тому всі вони класифіку-
ються як «Прямі програми». Інфраструктурні 
проєкти в ЦСР 9 і 12, підтримка державного 
боргу та інвестиційна підтримка в ЦСР 17, наці-
ональні програми охорони здоров’я в ЦСР 3 
є причинами, чому ці Цілі наповнюються пря-
мим фінансуванням програми. Усі інші ЦСР не 
мають прямого програмного фінансування і 
можуть служити центром майбутніх проєктів 
розвитку. Докладніший аналіз показаний на 
Мал. 10.

Малюнок 10. Відсоток прямого програмного фінансування державного бюджету.

Оцінка розподілу міжнародної допомоги | Як 
видно на Мал. 11, розподіл міжнародної допо-
моги має стабільний характер і відбувається 
за аналогічним розподілом. Лише 8 Цілей із 
17 були спрямовані на міжнародні програми 
допомоги за останні 6 років18. Це пов’язано 

18 Через державні бюджетні програми. Все-таки міжнародна допомога ши-
рша, ніж у державних програмах, а в інших не проаналізованих формах 
може охоплювати більше Цілей і з іншим розподілом

з довгостроковим плануванням програм 
міжнародної допомоги. Проте ми можемо 
констатувати, що програми Інновацій та інф-
раструктури (ЦСР 9) стали більш пріоритет-
ними зі зменшенням підтримки енергетич-
ного сектору (ЦСР 7). 
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Малюнок 11. Розподіл програм міжнародної допомоги за цільовими ЦСР на 2015-2020 роки.

Як бачимо, запроваджене відображення ЦСР 
у різних бюджетах дозволяє аналізувати різні 
характеристики бюджетування та контролю-
вати державні інвестиції в Порядок денний 
ЦСР 2030. Представлені результати є лише 
частиною функціональності інтеграції БЦСР, 
яка має набагато ширшу функцію, якщо її пра-
вильно впровадити в процедури моніторингу 

та оцінки. Оскільки запропонована методо-
логія та висновки зроблені вручну, і без авто-
матизованої системи, інтегрованої на кількох 
етапах розподілу коштів, державні службовці 
не можуть належним чином спиратися на них. 
Обговорення обмежень і послідовної інте-
грації БЦСР в українську бюджетну систему 
представлено у Главах 3 та 4, відповідно.
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Глава 5.  
ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 
ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ

Консолідація української бюджетної сис-
теми з Цілями сталого розвитку для 
створення ефективного фінансування 
сталого розвитку на національному та 

субнаціональному рівнях в  Україні відбува-
ється в умовах, які мають обмеження, опи-
сані в Таблиці 4, як для національного, так і 
для місцевих бюджетів.

Таблиця 4. Класифіковані обмеження методології.

Опис Запропоновані пом’якшення під час відображення в бюджеті

Формулювання Програми може взагалі 
не відображати конкретне Завдання ЦСР 
або всіх ЦСР.

Оцінка заявлених цілей програми, бенефіціарів та показників 
ефективності разом із контекстом Завдання ЦСР дозволяє визначити 
спрямованість програми, пов’язану з ЦСР. 

Структура паспорта видатків на програму 
є широкою і може містити декілька Завдань ЦСР 
або навіть окремі ЦСР.

Навіть якщо програма охоплює декілька Завдань ЦСР, кожне з останніх 
все ще фінансується за рахунок державних коштів і має відображатися 
як асигнування, пов’язані з ЦСР. У цьому випадку загальна сума коштів 
для кожної Цілі буде більшою за реальну суму витрат. 

Іноді в паспорті програми не вказуються всі 
внутрішні дезагрегації (наприклад, Ціль № 5 була 
б більш «фінансована», якби включала зарплату 
ґендерного омбудсмена до операційних витрат 
Мінсоцполітики).

З цієї причини, серед іншого, до методології було введено категорію 
прямого програмного фінансування для визначення конкретних програм 
національного та місцевих бюджетів, які безпосередньо фінансують 
ціль ЦСР. Наприклад, у Полтавській області діє пряма регіональна 
програма поширення обізнаності з питань ґендерної нерівності. 

Зміст одного і того самого коду видатків місцевих 
програм відрізняється в різних місцевих 
бюджетах.

Консультації з відповідальними розпорядниками бюджетних коштів, щоб 
зрозуміти, у яку саме послугу чи продукт було вкладено кошти, дозволяє 
правильно орієнтуватися серед асигнувань. 

Проведений аналіз не є точним, але відо-
бражає частку бюджетних потоків. Для 
того, щоб забезпечити усунення обмежень 
на всіх рівнях державного управління, має 

бути запроваджено серію втручань в існу-
ючу бюджетну систему, детальний опис яких 
розглядається в наведеній нижче Главі та 
Додатках. 
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Глава 6.  
ІНТЕГРАЦІЯ БЦСР В УКРАЇНСЬКУ 
БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ

Для інтеграції БЦСР до бюджетної системи 
 України необхідно визначити поточний стан 
справ, бажану мету цього процесу, існуючі 
проблемні місця та необхідні втручання.

Для правильного формулювання зазначе-
них завдань неофіційна робоча група роз-
робила мету інтеграції БЦСР: «Створення 

автоматизованої системи відображення ЦСР у 
бюджеті для надання відповідальним зацікав-
леним сторонам відповідних даних про розпо-
діл державних витрат щодо Порядку денного 
ЦСР 2030». 

Далі, група розробила матрицю зрілості інте-
грації БЦСР, відображену на Мал. 12. 

Малюнок 12. Матриця зрілості інтеграції БЦСР. 

Матриця зрілості представляє 4 рівні інте-
грації БЦСР у процес планування державних 
інвестицій та звітності: 

1. Ручне суб’єктивне відображення ЦСР у бю-
джеті виконується, коли державні кошти не 
виділяються на конкретну ЦСР або Завдан-
ня ЦСР на етапі планування, і, таким чином, 

проводиться шляхом постфактум аналізу 
витрат, пов’язаних із Порядком денним 
сталого розвитку, як це було обговорено 
у Главі 2. Це робить процес суб’єктивним, 
оскільки результат узгодження може від-
різнятися від бачення підрозділу програму-
вання витрат і є питанням кількох раундів 
перевірки, як обговорюється в Главі 3. 
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2. Ручне об’єктивне відображення ЦСР у бю-
джеті проводиться, коли кожна державна 
витрата на етапі планування узгоджується 
з відповідною ЦСР або Завданням ЦСР. 
Це дозволяє відповідальному за БЦСР 
підрозділу звітувати про асигнування, 
пов’язані з ЦСР, без додаткової перевірки 
з розробниками політики. 

3. Автоматичне відображення ЦСР у бю-
джеті здійснюється автоматично запро-
грамованими ІТ-інструментами, що не 
потребує втручання людських ресурсів. 
Однак ця система надає лише звітність 
щодо асигнувань, пов’язаних із ЦСР, і не 
узгоджує витрати з показниками досяг-
нення ЦСР.

4. Повна інтеграція екосистеми БЦСР є 
кінцевим рівнем інтеграції БЦСР, коли 
автоматична система забезпечує аналіз 
розривів ефективності одиничних витрат 
щодо досягнення ЦСР для відповідальних 
зацікавлених сторін, щоб ефективніше 
коригувати програмування державних ви-
трат для виконання зобов’язань за Поряд-
ком денним ЦСР до 2030 року. 

 Україна щойно вступила в процес інтегра-
ції БЦСР з проєктом ПРООН «Сприяння 
процесам стратегічного планування та 

фінансування сталого розвитку на націо-
нальному та регіональному рівнях в  Україні», 
що дозволило Національному консультанту 
визначити існуючі проблемні місця та розро-
бити план подальшої інтеграції БЦСР. 

Щоб належним чином включити підхід БЦСР 
та перейти до наступних етапів матриці зрі-
лості, Національний консультант розробив 
Стратегію БЦСР, ефективно поєднавши такі 
види діяльності: 

1. Аналіз інтеграції ЦСР у стратегічне пла-
нування  України, шляхом вивчення відпо-
відних звітів ПРООН та нормативної бази 
ЦСР в  Україні.

2. Аналіз практики БЦСР шляхом вивчення 
відповідних звітів ПРООН та нормативної 
бази ЦСР у світі.

3. Визначення поточного стану справ із на-
явними вузькими місцями шляхом прове-
дення інтерв’ю з учасниками неофіційної 
робочої групи. 

4. Перевірка розроблених матеріалів та пере-
ліку ініціатив неофіційною робочою групою.

Сформована стратегія з розробленими 
методичними рекомендаціями представлена   
в Додатках А та А.1-А.3, відповідно. 

Аналіз інтеграції ЦСР в Інфраструктурну стратегію до 2030 року

Завдання Включено до 
документа

Коментар

Ціль 9:  
Інновації та 
інфраструктура

9.1 Розвивати якісну, надійну, сталу 
та доступну інфраструктуру на основі 
використання інноваційних технологій, 
у тому числі екологічно чистих видів 
транспорту

Так

Завдання включено до напрямків 
«Конкурентоспроможна та ефективна 
транспортна система», «Інноваційний 
розвиток транспортної галузі та глобальні 
інвестиційні проєкти» Стратегії. 

9.2. Забезпечити посилене використання 
електричного транспорту та супутньої 
мережевої інфраструктури

Так
Завдання включено до напрямку «Безпечний 
для суспільства, екологічно чистий та 
енергоефективний транспорт» Стратегії

9.3. Забезпечити доступ до дорожньої 
інфраструктури на основі використання 
інноваційних технологій, зокрема 
шляхом розширення участі держави в 
різноманітних інфраструктурних проєктах

Так

Завдання включено до напрямку 
«Конкурентоспроможна та ефективна 
транспортна система» Стратегії

Ціль 11.  
Сталий розвиток 
міст та спільнот

11.5. Зменшити негативний вплив 
забруднюючих речовин, зокрема на міське  
середовище, за допомогою інноваційних 
технологій

Так

Завдання включено до напрямку 
«Безпечний для суспільства, екологічно 
чистий та енергоефективний транспорт» 
Стратегії
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Аналіз інтеграції ЦСР у Національну економічну стратегію до 2030 року

Завдання Включено до 
документа

Коментар

Ціль 1.  
Подолання 
бідності

1.1. Зменшити бідність у 4 рази, зокрема 
шляхом ліквідації її крайніх форм Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

1.2. Збільшити охоплення малозабезпечених 
верств населення цільовими програмами 
соціальної підтримки

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

1.3. Підвищити життєздатність соціально 
незахищених верств населення Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

Ціль 3.  
Міцне здоров’я

3.1. Знизити материнську смертність
Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.2. Звести до мінімуму смертність, якої 
можна запобігти, серед дітей віком до 
5 років

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.3. Зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу, у тому числі шляхом 
використання інноваційних практик і 
методів лікування

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.4. Зменшити передчасну смертність від 
неінфекційних захворювань Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.5. Знизити на чверть передчасну 
смертність населення, у тому числі шляхом 
впровадження інноваційних підходів до 
діагностики захворювань

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.6. Знизити рівень серйозних травм 
і смертей внаслідок ДТП, у тому числі 
шляхом використання інноваційних 
практик реанімації, лікування та 
реабілітації постраждалих від ДТП

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.7. Забезпечити загальну якісну 
імунізацію населення із застосуванням 
інноваційних препаратів

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.8. Знизити поширеність куріння серед 
населення за допомогою інноваційних 
засобів інформування про негативні 
наслідки куріння

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

3.9. Реформувати фінансування охорони 
здоров’я Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Охорона здоров’я» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

Ціль 4.  
Якісна освіта

4.1. Забезпечити доступ до якісної 
шкільної освіти для всіх дітей і підлітків Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

4.2. Забезпечити доступність якісного 
дошкільного розвитку для всіх дітей Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

4.3. Забезпечити доступ до професійно-
технічної освіти Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.
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Завдання Включено до 
документа

Коментар

4.4. Підвищити якість вищої освіти та 
забезпечити її тісний зв’язок з наукою, 
сприяти формуванню міст освіти і науки в 
країні

Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

4.5. Підвищити поширеність знань і 
навичок, необхідних для гідної роботи та 
підприємництва

Так
Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

4.6. Усунути ґендерну нерівність серед 
вчителів школи Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

4.7. Створювати сучасні умови навчання 
в школах, у тому числі інклюзивних, на 
основі інноваційних підходів

Так
Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Освіта» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

Ціль 5.  
Ґендерна 
рівність

5.1. Створити умови для ліквідації всіх 
форм дискримінації щодо жінок і дівчат Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

5.2. Знизити рівень ґендерного та 
побутового насильства, забезпечити 
ефективне запобігання його проявам та 
своєчасну допомогу потерпілим

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

5.3. Заохочувати спільну відповідальність у 
господарстві та вихованні дітей Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

5.4. Забезпечити рівні можливості для 
представлення на найвищих рівнях 
прийняття рішень у політичному та 
суспільному житті

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

5.5. Розширити доступ населення до 
послуг планування сім’ї та знизити рівень 
народжуваності серед підлітків

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

5.6. Розширити економічні можливості 
жінок Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

Ціль 11.  
Сталий розвиток 
міст та спільнот

11.3. Забезпечити охорону та збереження 
культурної та природної спадщини із 
залученням приватного сектору

Так
Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Культура» напряму «Якість 
життя» Стратегії.

Ціль 6.  
Чиста вода 
та належні 
санітарні умови

6.1. Забезпечити доступність якісних 
послуг з постачання безпечної питної 
води, будівництва та реконструкції 
централізованих систем водопостачання 
питної води з використанням новітніх 
технологій та обладнання

Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

6.2. Забезпечити наявність сучасних 
систем водовідведення, будівництво 
та реконструкцію водозабірних та 
очисних споруд з використанням новітніх 
технологій та обладнання

Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

6.3. Зменшити скиди неочищених стічних 
вод, насамперед за рахунок використання 
інноваційних технологій очищення води, на 
державному та індивідуальному рівнях

Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.
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Завдання Включено до 
документа

Коментар

6.4. Підвищити ефективність використання 
води Так

Завдання включено як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

6.5. Забезпечити впровадження 
комплексного управління водними 
ресурсами

Так
Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

Ціль 10. 
Скорочення 
нерівності

10.1. Забезпечити прискорене зростання 
доходів найменш забезпечених 
40 відсотків населення

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

10.2. Не допускати проявів дискримінації в 
суспільстві Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

10.3. Забезпечити доступ до соціальних 
послуг Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

10.4. Проводити політику оплати праці, 
основану на рівності та справедливості Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

10.5. Реформувати пенсійне страхування 
на основі справедливості та прозорості Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

Ціль 12. 
Відповідальне 
споживання

12.1. Зменшити споживання ресурсів 
економікою Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

12.2. Зменшити втрати продовольства за 
виробничими і збутовими ланцюгами Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

12.3. Забезпечте стійке використання 
хімічних речовин за допомогою 
інноваційних технологій і виробництва

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

12.4. Зменшити кількість утворюваних 
відходів, збільшити переробку та повторне 
використання за допомогою інноваційних 
технологій і виробництва

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

Ціль 13. 
Боротьба зі 
зміною клімату

13.1. Обмежити викиди парникових газів 
в економіку Так

Завдання включене як індикатор цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

Ціль 14. 
Збереження 
морських 
екосистем

14.1. Зменшити забруднення моря
Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

14.2. Забезпечити стале управління та захист 
морського флоту і прибережних екосистем, а 
також покращити їх стійкість і відновлення за 
допомогою інноваційних технологій

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

14.3. Запровадити ефективне регулювання 
видобутку морських ресурсів Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.
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Завдання Включено до 
документа

Коментар

Ціль 15. 
Збереження 
екосистем суші

15.1. Забезпечити збереження, відновлення 
та стійке використання наземних та 
внутрішніх прісноводних екосистем

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

15.2. Сприяти сталому лісовому 
господарству Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

15.3. Відновлювати деградовані землі 
і ґрунти за допомогою інноваційних 
технологій

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

15.4. Забезпечити збереження гірських 
екосистем Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Навколишнє середовище» 
напряму «Якість життя» Стратегії.

Ціль 16.  
Мир та 
справедливість

16.1. Зменшити поширеність насильства
Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.2. Підвищити виявлення жертв торгівлі 
людьми та усіх форм експлуатації Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.3. Підвищити довіру до судів і 
забезпечити рівний доступ до правосуддя Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.4. Зміцнити систему запобігання 
та протидії легалізації незаконних 
доходів, фінансування тероризму та 
розповсюдження зброї масового знищення

Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.5. Зменшити незаконний обіг зброї, 
боєприпасів та вибухових матеріалів Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.6. Зменшити масштаби корупції
Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.7. Підвищити ефективність діяльності 
державних органів та органів місцевого 
самоврядування

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.8. Відновити постраждалі від конфлікту 
райони на сході  України (Донбас) Так

Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.

16.9. Зміцнити соціальну стабільність і 
сприяти розбудові миру та безпеки громад 
(конфлікт і постконфліктне врегулювання)

Так
Завдання включені як індикатори цілі до 
піднапряму «Соціальна політика» напряму 
«Якість життя» Стратегії.
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЦІЛЬ
Створення автоматизованої системи відображення ЦСР у бюджеті для надання 
відповідальним зацікавленим сторонам відповідних даних про розподіл держав-
них витрат щодо Порядку денного ЦСР 2030. 

ЗАВДАННЯ
Стратегія з розробленими рекомендаціями слугуватиме інструментом для: 
- Допомоги в інтеграції ЦСР та Завдань ЦСР у річні процеси бюджетування та 

відповідні документи; 

- Допомоги в розробці спеціального моніторингу та аналізу ефективності витрат щодо 
пріоритетних завдань ЦСР, щоб показати корисність таких механізмів зворотного 
зв’язку як для покращення бюджетної підзвітності, так і для процесу прийняття 
бюджетних рішень; 

- Сприяння впровадженню функціональних та інституційних реформ, щоб забезпечити 
належне розташування комітетів парламенту та громадських організацій та їх 
оснащення інструментами перевірки та нагляду за бюджетом до, під час та після 
затвердження бюджету.

- Підтримки засад аналізу впливу державних інвестицій на досягнення ЦСР для 
забезпечення передачі ноу-хау та сталості практик оцінки впливу на бюджет щодо 
моніторингу та оцінки прогресу в досягненні ЦСР.

ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ

Для того, щоб подолати існуючі невідповідно-
сті українських умов управління державними 
коштами Порядку денному ЦСР до 2030 року, 
було розроблено перелік ініціатив шляхом 
проведення численних інтерв’ю з інформато-
рами, семінарів із зацікавленими сторонами 

та аналізу передового досвіду. Перелік цих 
ініціатив наведено в Таблиці 1 англійською 
та українською мовами. За переліком ініціа-
тив додаються інструкції з рекомендаціями 
та Додатками, які також представлені англій-
ською та українською мовами. 

Table 1. List of proposed initiatives (English) Таблиця 1. Перелік запропонованих ініціатив (Ukrainian)
1. Introduce needed amendments to the national strategic 

documents, Regional Development Strategies, Community 
Development Strategies by stating the relevant SGDs and 
SDG Targets, which should be aligned with the strategic 
goals, operational goals (directions) and tasks specified in the 
Strategies.

1. Внести зміни до національних стратегічних документів, 
Стратегій розвитку області, Стратегій розвитку ТГ 
із зазначенням цілей та завдань ЦСР, які повинні 
корелювати зі стратегічними цілями, операційними 
цілями (напрямами) та завданнями, що зазначені в 
Стратегіях.

2. Introduce needed amendments to the implementation plans 
for the national strategic documents, Regional Development 
Strategies, Community Development Strategies by stating the 
relevant SGDs and SDG Targets, which should be aligned with 
the strategic goals, operational goals (directions) and tasks 
specified in the implementation plans.

2. Внести зміни до Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку області та ТГ із зазначенням цілей та завдань 
ЦСР, які повинні корелювати зі стратегічними цілями, 
операційними цілями (напрямами) та завданнями, що 
зазначені в Плані заходів.
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Table 1. List of proposed initiatives (English) Таблиця 1. Перелік запропонованих ініціатив (Ukrainian)

3. Introduce needed amendments to the budget program 
passports with the indication of the relevant SGDs and SDG 
Targets: indication of the SGDs after item 6. The purposes 
of the state policy on which achievement realization of the 
budgetary program is directed; indication of the SDG Targets 
after paragraph 8. Tasks of the budget program.

3. Внести зміни до паспортів бюджету програми із 
зазначенням цілей та завдань ЦСР: зазначення цілі ЦСР 
після пункту 6. Цілі державної політики, на досягнення 
яких спрямована реалізація бюджетної програми; 
зазначення завдань ЦСР після пункту 8. Завдання 
бюджетної програми.

4. Introduce needed amendments to the report on the 
implementation of the passport of the budget program 
indicating relevant SGDs and SDG Targets: indication of 
the SDGs after paragraph 4. Objectives of public policy, the 
achievement of which is aimed at implementing the budget 
program; indication of the SDG Targets after item 6. Tasks of 
the budget program.

4. Внести зміни до звіту про виконання паспорта 
бюджетної програми із зазначенням цілей та 
завдань ЦСР: зазначення цілі ЦСР після пункту 
4. Цілі державної політики, на досягнення яких 
спрямовано реалізацію бюджетної програми; 
зазначення завдань ЦСР після пункту 6. Завдання 
бюджетної програми.

5. Introduce needed amendments to the state and local budgets, 
indicating the relevant SGDs and SDG Targets.

5. Внести зміни до державного та місцевих бюджетів із 
зазначенням цілей та завдань ЦСР.

6. Introduce needed amendments to the report on the 
implementation of state and local budgets, indicating the 
relevant SGDs and SDG Targets: indicating them after column 
2. Budget classification code.

6. Внести зміни до звіту про виконання державного та 
місцевих бюджетів із зазначенням цілей та завдань 
ЦСР: зазначення цілей ЦСР після колонки 2. Код 
бюджетної класифікації.

7. Develop a unified form of state, regional and local 
target programs indicating the relevant SGDs and 
SDG Targets.

7. Розробити уніфіковану форму державних, регіональних 
та місцевих цільових програм із зазначенням цілей та 
завдань ЦСР.

8. Develop a unified form of report on the implementation of 
state, regional and local target programs, indicating the 
relevant SGDs and SDG Targets.

8. Розробити уніфіковану форму звіту про виконання 
державних, регіональних та місцевих цільових програм 
із зазначенням цілей та завдань ЦСР. 

9. Make changes to the procedure for submitting a report on 
budget execution with the possibility of estimating the budget 
by expenditures concerning the achievement of the SDGs.

9. Внести зміни до порядку представлення звіту про 
виконання бюджету із можливістю оцінки бюджету за 
видатками на досягнення ЦСР. 

10. Make changes to the order of strategic planning by taking 
into account the assessment of the dynamics of achievement 
of the SDGs indicators and the funds spent for their 
achievement.

10. Внести зміни до порядку стратегічного планування із 
врахуванням оцінки динаміки досягнення індикаторів 
ЦСР та видатків на їх досягнення.

ІНСТРУКЦІЇ ТА НАСТАНОВИ

 Формат інтеграції згаданих ініціатив може 
відрізнятися для різних юрисдикцій та управ-
лінських структур, дотримується принципів 
підходу міжгалузевої співпраці, прийняття 
рішень на основі даних, інклюзивності та 

гнучкості. Ця Стратегія пропонує наступний 
робочий план впровадження БЦСР в управ-
ління на будь-якому структурному рівні. 
Робочий план містить 4 основні кроки, пред-
ставлені на Мал. 2 та описані нижче.
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Мал. 2. Запропонований робочий план запровадження БЦСР. 

1.  Уряд/ ОДА/ Рада територіальної громади приймає рішення про інтеграцію порядку 
денного ЦСР 2030, зобов’язання в рамках якого взяла на себе  Україна у 2015 році, 
до управління публічними коштами.

2.  За рішенням відповідного органу управління створюється міжвідомча робоча група 
(МРГ), що включає представників стратегічних управлінь/ директорів/ департамен-
тів, головних розпорядників коштів, органів управління статистикою та інших залу-
чених сторін, включаючи професійні неурядові спільноти. Завданням МРГ запропо-
новано визначити наступне: «Оцінка середовища управління на предмет інтеграції 
ЦСР та впровадження необхідних змін». 

3. Визначені робочою групою відповідальні особи ознайомлюються із порядком ден-
ним ЦСР 2030 та релевантним супутніми матеріалами і проводять аналіз середо-
вища за власною або запропонованою методологією (Додається в Додатках до 
Стратегії). 

4. За потреби МРГ ініціює необхідні зміни до стратегічних чи бюджетних документів та 
закріплює їх сталість у нормативних актах для подальшої автоматизації та щорічного 
моніторингу досягнення ЦСР 2030. 

 Перелік питань для «Оцінки середовища управління на предмет інтеграції ЦСР та впровадження необхід-
них змін» представлені нижче з рекомендаціями щодо процесу оцінювання, наведеними у відповідних 
Додатках.

Перелік питань для національного рівня управління: 
1. Заходи та завдання стратегічних документів національного рівня містять їх зведення 

із відповідними ЦСР та Завданнями ЦСР. 

2. Заходи та завдання Плану діяльності Уряду містять їх зведення із відповідними ЦСР 
та Завданнями ЦСР. 

3. Є перелік Завдань ЦСР, які не враховані в жодному із стратегічних документів наці-
онального рівня. 
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4. Головні розпорядники коштів формують паспорти бюджетних програм, вказуючи у 
пункті 6 відповідну/ні ЦСР та у пункті 8 відповідне/ні Завдання ЦСР. 

5. У пункті 4 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідну/ні 
ЦСР. 

6. У пункті 6 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідне/ні 
Завдання ЦСР.

7. У звіті про виконання бюджету додана колонка із зазначенням відповідного/них 
Завдання/нь ЦСР після колонки 2 (Код бюджетної класифікації). 

8. Опублікований звіт про виконання бюджету на відкритому порталі має функцію 
виведення видатків за ЦСР та за Завданнями ЦСР. 

9. Бюджетний запит на наступний період формується на основі видатків за ЦСР попе-
реднього періоду та досягнення індикаторів ЦСР. 

Перелік питань для обласного рівня управління: 
1. Заходи та завдання Стратегії розвитку області містять їх зведення із відповідними 

ЦСР та Завданнями ЦСР. 

2. Заходи та завдання Плану заходів до Стратегії містять їх зведення із відповідними 
ЦСР та Завданнями ЦСР. 

3. Є перелік Завдань ЦСР, які не враховані в жодному із стратегічних документів 
обласного рівня. 

4. Головні розпорядники коштів формують паспорти бюджетних програм, вказуючи у 
пункті 6 відповідну/ні ЦСР та у пункті 8 відповідне/ні Завдання ЦСР. 

5. У пункті 4 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідну/ні 
ЦСР. 

6. У пункті 6 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідне/ні 
Завдання ЦСР.

7. У звіті про виконання бюджету додана колонка із зазначенням відповідного/них 
Завдання/нь ЦСР після колонки 2 (Код бюджетної класифікації). 

8. Опублікований звіт про виконання бюджету на відкритому порталі має функцію 
виведення видатків за ЦСР та за Завданнями ЦСР. 

9. Бюджетний запит на наступний період формується на основі видатків за ЦСР попе-
реднього періоду та досягнення індикаторів ЦСР. 

Перелік питань для управління на рівня громад: 
1. Заходи та завдання Стратегії розвитку громади містять їх зведення із відповідними 

ЦСР та Завданнями ЦСР. 

2. Заходи та завдання Плану заходів до Стратегії містять їх зведення із відповідними 
ЦСР та Завданнями ЦСР. 

3. Є перелік Завдань ЦСР, які не враховані в жодному із стратегічних документів 
громади. 

4. Головні розпорядники коштів формують паспорти бюджетних програм, вказуючи у 
пункті 6 відповідну/ні ЦСР та у пункті 8 відповідне/ні Завдання ЦСР. 

5. У пункті 4 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідну/ні 
ЦСР. 
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6. У пункті 6 звіту про виконання паспорту бюджетної програми вказано відповідне/ні 
Завдання ЦСР.

7. У звіті про виконання бюджету додана колонка із зазначенням відповідного/них 
Завдання/нь ЦСР після колонки 2 (Код бюджетної класифікації). 

8. Опублікований звіт про виконання бюджету на відкритому порталі має функцію 
виведення видатків за ЦСР та за Завданнями ЦСР. 

9. Бюджетний запит на наступний період формується на основі видатків за ЦСР попе-
реднього періоду та досягнення індикаторів ЦСР. 
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Додаток A.1.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 
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Додаток A.2.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОБЛАСНОГО РІВНЯ
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Додаток A.3.  
БЦСР ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РІВНЯ ГРОМАД 
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Додаток B.  
СТИСЛА ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАНЬ МРГ

Питання Орган влади Коментар

Методологія Міністерство фінансів 
 України

При визначенні підходів для віднесення видів діяльності та завдань, що 
виконуються в рамках бюджетних програм до ЦСР, особливу увагу слід 
приділити ЦСР, досягнення яких забезпечується кількома бюджетними 
програмами (у тому числі різними органами), а також бюджетними 
програмами, які можуть бути спрямовані на досягнення кількох ЦСР.

Методологія Міністерство фінансів 
 України

Вважаємо, що цілі державної та регіональної політики на місцевому рівні, 
які відображені в паспортах бюджетних програм, мають узгоджуватися та 
формуватися з урахуванням положень Указу Президента  України «Про Цілі 
сталого розвитку  України на період до 2030» від 30.09.2019 № 722/2019. 
Зазначимо, що одним із основних принципів бюджетної системи  України 
є принцип єдності, який забезпечується єдиною нормативно-правовою 
базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних 
відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю виконання бюджету, 
а також обліку і звітності. Отже, у разі розробки детальної інструкції щодо 
застосування методичного підходу до консолідації видатків програм з ЦСР та 
відповідного рішення Уряду документи, які використовуються в бюджетному 
процесі на місцевому рівні, будуть узгоджені з таким рішенням.

Обмеження Міністерство фінансів 
 України

Визначено одне з обмежень для застосування Методології: «Стратегічне 
планування не містить формального резюме Програмних цілей Уряду, 
узгоджених із ЦСР, що унеможливлює формування паспортів бюджетних 
програм із визначеними ЦСР». Ми вважаємо це обмеження ключовим. 
Для його усунення та узгодження ЦСР і цілей державної політики в системі 
стратегічного планування необхідно залучити Мінекономіки. Відповідно, це 
буде кроком до гармонізації ЦСР із бюджетним плануванням та бюджетним 
фінансуванням, оскільки Бюджетний кодекс  України, який визначає принципи 
програмно-цільового методу, передбачає включення до документів, що 
формуються на різних етапах бюджетного процесу, зокрема до Бюджетної 
декларації, бюджетного запиту, паспорта бюджетної програми.

Рекомендації Агенція регіонального 
розвитку Полтавської 
області 

Внести зміни до форми Стратегії регіонального розвитку / Стратегії ТГ із 
зазначенням цілей і завдань ЦСР, які мають співвідноситися із стратегічними 
цілями, оперативними цілями (напрямками) та завданнями, визначеними 
Стратегією. 

Рекомендації Агенція регіонального 
розвитку Полтавської 
області

Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів  України, із зазначенням цілей і завдань ЦСР:
- зазначення ЦСР після пункту 6. Цілі державної політики, на досягнення яких 
спрямована реалізація бюджетної програми; 
- зазначення Завдання ЦСР після пункту 8. Завдання бюджетної програми.

Рекомендації Департамент фінансів 
Херсонської обласної 
державної адміністрації

Доповнити ЦСР перелік ефективних індикаторів бюджетних програм. Під час 
складання бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм слід додати 
інтеграцію ЦСР. 

Рекомендації Департамент фінансів 
Херсонської обласної 
державної адміністрації

Розглянути можливість розробки окремої форми звітності з цього питання та 
додавання її до звіту про виконання місцевих бюджетів. У цьому випадку за 
формування такого звіту відповідатиме Державна казначейська служба.
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ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МЕТОДОЛОГІЮ ПІДГОТОВЛЕНО ДМИТРОМ ЛИВЧЕМ, НАЦІОНАЛЬНИМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ ПРООН, В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
«СПРИЯННЯ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННЮ ТА ФІНАНСУВАННЮ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УКРАЇНІ»
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