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1. ОГЛЯД
Цілі бюджетного прогнозу
Бюджетний прогноз спрямований на реалізацію трьох цілей:
• відобразити в процесі бюджетного планування картину щодо нинішнього стану та майбутніх змін в
економічній і демографічній ситуаціях;
• спрогнозувати обсяги доходів і видатків у середньостроковій перспективі, що базуватимуться на
обґрунтованих припущеннях;
• спрогнозувати обсяги фінансових ресурсів, що виділятимуться на розвиток міст і впровадження стратегічних планів.
Таким чином, бюджетне прогнозування базується на результатах демографічного та економічного прогнозів.

Огляд звіту
Основними висновками звіту є такі:
Демографічний прогноз
• Чисельність населення продовжуватиме зменшуватися ― з 1,1 млн осіб у 2002 р. до 0,99 млн осіб у 2013 р.
та 0,97 млн осіб у 2017 р.
• Очікуваний вплив зменшення чисельності населення працездатного віку, старіння населення в довгостроковій перспективі матиме негативні наслідки, що відобразяться на економіці міста, а отже, й на доходах
місцевого бюджету.
• Зміна демографічних показників, особливо зростання співвідношення чисельності населення непрацездатного та працездатного віку, спричинить зростання видатків на освіту, соціальний захист і соціальне
забезпечення та охорону здоров’я.
Економічний прогноз
• Після стрімкого спаду у 2013 р. та 2014 р. темпи економічного зростання досягнуть попередніх рівнів,
починаючи з 2015 р., що забезпечуватиме зростання обсягу сукупного доходу в місті.
• Загалом прогнозується, що впродовж 2013–2017 рр. середньорічний темп зростання1 обсягу виробництва
на 1 особу становитиме 12,9 % на рік (у номінальному вимірі) та перебуватиме на рівні 2,1 %
(у реальному вимірі). Останній прогнозований показник (2,1 % зростання на 1 особу в реальному вимірі)
відображає покращення ситуації порівняно з середньорічним зростанням на рівні 1,2 %, що спостерігався
у 2005–2012 рр., головним чином, внаслідок економічного спаду упродовж 2008–2009 рр.
• Упродовж 2013–2017 рр. середня номінальна заробітна плата зростатиме в середньому на 8,8 % за рік,
тобто повільніше, ніж прогнозоване середньорічне зростання ІСЦ ― 9,2 %. Упродовж цього самого періоду
зменшення загальної кількості зайнятих у місті спостерігатиметься в межах 1,2 % щороку, що суттєво
відрізняється від середньорічного зростання на 0,8 %, зафіксованого впродовж 2005–2012 рр.
• Поєднання підвищення середньої заробітної плати та зменшення чисельності зайнятих сприятимуть
зростанню сукупного фонду оплати праці (кількість працівників x середня заробітна плата x 12 місяців)
у середньому на 7,5 % за рік. Це є відображенням зростання середньої заробітної плати за той самий період
на 8,8 %, а також зменшення чисельності зайнятих на 1,2 % за рік.
Прогноз доходів
• Упродовж 2013–2017 рр. сукупний обсяг доходів бюджету зростатиме в середньому на 8,9 % за рік ―
повільніше, ніж прогнозоване зростання обсягів виробництва на рівні 12,4 %.
• Приріст сукупних податкових надходжень, які становили 51,0 % обсягу сукупних доходів у 2012 р.,
у середньому становитиме 9,6 % за рік упродовж 2013–2017 рр., при чому загальне зростання сповільниться
за рахунок нижчого темпу зростання надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб ― 7,5 %
1

У тексті далі «середньорічний темп зростання» означає «сукупний середньорічний темп зростання (ССТЗ)».
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(у середньому за рік) впродовж 2013–2017 рр., що відображатиме зростання сукупного фонду оплати праці
в місті за аналогічний період. Податкові надходження, за винятком надходжень від сплати податку на
доходи фізичних осіб, зростатимуть набагато швидше ― у середньому на 12,4 % за рік, що буде зумовлено
зростанням обсягу виробництва в місті.
• Зростання обсягів трансфертів, які становлять 44,6 % обсягу сукупних доходів за 2012 р., у середньому
становитиме 7,5 % за рік упродовж 2013–2017 рр., що є нижчим, ніж темп зростання податкових надходжень ― 8,9 % за рік. Суми дотацій зростатимуть прискореними темпами ― на рівні 8,7 %, оскільки очікується,
що середньорічні темпи зростання обсягів випуску в місті будуть повільнішими, ніж зростання ВВП України,
що призведе до зростання обсягів дотацій в бюджет Дніпропетровська. Обсяги субвенцій зростатимуть
повільнішими темпами ― у середньому 7,1 % на рік.
• Упродовж усього періоду 2005–2012 рр. місто не отримувало дотацій вирівнювання, натомість відраховуючи
чисті внески до державного бюджету. Це означає, що Дніпропетровськ є містом-донором, що спроможне
фінансувати всі видатки, делеговані державою, і передавати решту до державного бюджету.
• Частка обсягів податкових надходжень у сукупних доходах збільшиться з 51,0 % у 2012 р. до 59,0 %
у 2017 р.
Прогноз видатків
• Упродовж 2013–2017 рр. сукупні видатки збільшуватимуться в середньому на рівні 9,4 % за рік, тобто
повільніше, ніж обсяги виробництва (12,4 %).
• Серед трьох найбільших категорій видатків ― видатки на галузь освіти, які у 2012 р. становили 25,8 % обсягу
сукупних видатків, зростатимуть на рівні не більш ніж 12,4 % за рік до 2017 р., а видатки на соціальний захист
і соціальне забезпечення зростатимуть відносно повільніше ― на рівні 10,0 %. Видатки на фінансування
програм і заходів у сфері житлово-комунального господарства зростатимуть набагато нижчими темпами ―
у середньому на рівні 2,3 % за рік, внаслідок чого сукупна частка видатків на цю галузь зменшиться до 9,6 %
у 2017 р. порівняно з 22,7 % у 2012 р. І, нарешті, інші видатки зростатимуть у середньому на 8,5 % за рік, а їх
частка в сукупних видатках збільшиться з 31,1 % у 2012 р. до 34,0 % у 2017 р.
Чистий баланс
• Упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр. чистий профіцит передбачається на кожен рік, за винятком
2015 р., і чистий баланс у середньому становитиме 1,8 % обсягу сукупних доходів (з урахуванням дефіциту
2015 р.).
Бюджет розвитку та цільові фонди
• Сума доходів бюджету розвитку та трьох спеціальних цільових фондів свідчить про наявність дискреційних
коштів для виконання стратегічних планів. Прогнозована сукупна сума цих коштів за сценарієм «статус кво»
разом із сумою чистого балансу дорівнюватиме 1,8 млрд грн за період 2013–2017 рр., або 8,1 % обсягу
сукупних доходів у середньому за той самий період.
Рекомендації
• Повний перелік рекомендацій подано в Розділі 9.
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2. МЕТОДОЛОГІЯ
Огляд моделі
Бюджетне прогнозування ґрунтується на комплексній і системній кількісній методології з використанням трьох
різних моделей, а саме:
• демографічної моделі, в якій спрогнозовано зміни чисельності населення міста з розподілом за віком і
статтю до 2050 р.;
• економічної моделі, в якій спрогнозовано загальний обсяг виробництва міста та області. У ній також містяться прогнозовані показники виробництва з розподілом за секторами, чисельності зайнятих і заробітної
плати за секторами, дефлятори випуску за секторами та індекси споживчих цін (ІСЦ). Економічні прогнози
розраховані на період до 2017 р.;
• бюджетної моделі, в якій спрогнозовано доходи та видатки бюджету міста впродовж 2013–2017 рр.
з урахуванням економічних і демографічних2 чинників.
Враховуючи вищезазначене, метою бюджетного прогнозування є створення середньострокового (п’ятирічного)
прогнозу доходів і видатків міського бюджету з урахуванням обґрунтованих припущень. По суті, це означає, що
моделювання показників бюджету міста прямо залежить від двох основоположних моделей ― демографічної та
економічної (див. Рис. 1).

РИС. 1. ЗВ’ЯЗОК МІЖ МОДЕЛЯМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Економічна
модель

Бюджетна
модель

Демографічна
модель

Джерело: Проект РЕОП.
Для прогнозування доходів у моделі бюджетного прогнозування застосовуються їх визначальні чинники. Деякі
бюджетні доходи, що залежать від результатів економічної діяльності, прогнозуються залежно від зростання
економічного чинника, інколи із застосуванням додаткового чинника (наприклад, враховується зростання
випуску та чисельності населення). Інші джерела доходів (наприклад, плата за надання адміністративних послуг)
прогнозуються відповідно до зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) та чисельності населення. Надходження
від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) прогнозуються безпосередньо на основі обчислень фонду
оплати праці з економічної моделі міста за весь прогнозний період. І, нарешті, міжбюджетні трансферти
прогнозуються або з урахуванням відносного збільшення доходів бюджету (у випадку дотації вирівнювання),
або з урахуванням зростання обсягу виробництва та чисельності населення (у випадку інших міжбюджетних
трансфертів).
Методологія прогнозування видатків, навпаки, передбачає комплексне врахування демографічних та економічних даних3. У більшості випадків застосовується концепція, що ґрунтується на співвідношенні ціни та кількості,
тобто «Ціна x Кількість = Сукупні видатки». Змінна «Кількість» базується на демографічних показниках, тобто в
2

Три основоположні моделі ― демографічна, економічна та бюджетна ― містять історичні дані до 2012 р. включно.
Повний опис цього процесу див.: Інструкція з користування моделлю бюджетного прогнозування / Проект «Розбудова
спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України. ― К. : 2014. ― 62 с. [Електронний
ресурс]. ― Режим доступу : h p://ebed.org.ua/uk/finansi/instrukciya-z-koristuvannya-modellyu-byudzhetnogo-prognozuvannya
(Розділ 4 «Дані, які використовуються в моделі»).
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демографічному прогнозі подаються дані про кількісне зростання, наприклад, чисельності дітей шкільного віку,
тоді як змінна «Ціна» ґрунтується на прогнозі розміру середньої заробітної плати або ІСЦ.

Основні припущення моделі бюджетного
прогнозування
Бюджетний прогноз ґрунтується на передбаченнях основних показників економічної та демографічної моделей4.
Демографічні, економічні та бюджетні тенденції мають властивість розвиватися в одному й тому ж напрямку.
Зазвичай економічне зростання або спад впливають на чисельність зайнятих. Своєю чергою, ця зміна буде
впливати на обсяг податкових надходжень, оскільки суми сплачених до бюджету податків, зокрема податку
на доходи фізичних осіб (ПДФО), безпосередньо залежать від чисельності зайнятих. Ці взаємопов’язані
чинники продемонстровані на Діаграмі 1, де відображено зміни реального обсягу виробництва та зайнятості в
Дніпропетровську.

ДІАГРАМА 1. ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТИХ ТА РЕАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ВИПУСКУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2003‒2017 РОКИ, %
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Основні бюджетні показники
Обґрунтування щодо групування статей доходів і видатків
Структура доходів і видатків місцевих бюджетів, які прогнозуються в моделі бюджетного прогнозування, визначені
в Бюджетному кодексі України відповідно до потреб місцевих і регіональних органів влади у зв’язку з виконанням
ними своїх повноважень. Доходи бюджетів класифікують за основними категоріями: податкові надходження,
у тому числі від сплати ПДФО; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти,
які розподіляються на дотації, субвенції та інші категорії; цільові фонди. Видатки відображено відповідно до
функціональної та економічної класифікацій. Бюджетне кредитування для населення, яке становить зовсім
незначну частку, також враховується в цій моделі. Різниця між сукупними доходами та видатками становить
баланс бюджету (профіцит або дефіцит). У балансі відображено видатки на обслуговування місцевого боргу, але
не враховано витрати на його погашення5.

Взаємозв’язок основних показників бюджетної моделі та економічних і демографічних чинників
Спостерігається тісний зв’язок між бюджетними показниками, з одного боку, та демографічними й економічними,
з іншого. Наприклад, посилення економічної активності, яке вимірюється реальним обсягом виробництва,
4

Додаткова інформація міститься в Розділі 1 «Переваги економічного і демографічного підґрунтя бюджетного прогнозу»,
Інструкції з користування моделлю бюджетного прогнозування, жовтень 2014 р.
5
Кошти на погашення місцевого боргу передбачаються в бюджеті розвитку та входять до категорії бюджетних витрат.
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призведе до підвищення доходів працівників. Своєю чергою, це спричинить зростання податкових надходжень,
зокрема від сплати податку на доходи фізичних осіб. Зменшення зайнятості спричинить відповідне зменшення
чисельності населення, оскільки особи працездатного віку виїжджатимуть з міста разом зі своїми родинами. І
навпаки, збільшення обсягу зайнятості призведе, своєю чергою, до позитивної міграції як потенційних працівників, так і членів їхніх сімей (див. Діаграму 2).

ДІАГРАМА 2. ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТИХ І ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2003‒2017 РОКИ, %
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

3. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ
Основні висновки демографічного прогнозу
У чисельності населення Дніпропетровська спостерігаються значні зміни, зокрема стрімке зменшення чисельності, починаючи з 2002 р. (див. Діаграму 3).

ДІАГРАМА 3. ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2002‒2030 РОКИ, ОСІБ
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Дані демографічного прогнозу свідчать про те, що, незважаючи на збільшення середньої очікуваної тривалості
життя, вищий рівень народжуваності та покращення сальдо міграції, загальна чисельність населення буде дещо
зменшуватися, і старіння населення триватиме. Демографічна структура міста характеризується достатньо
великою часткою чисельності населення віком від 18 до 32 років, недостатньою чисельністю дітей і молоді віком
від 5 до 17 років, що є відображенням дуже низького рівня народжуваності в кінці 1990-х і на початку 2000-х рр.,
а також досить великою часткою кількості людей літнього віку (65 років і старших) (див. Діаграму 4).
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ДІАГРАМА 4. СТАТЕВО-ВІКОВА ПІРАМІДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2013 Р. ТА 2017 Р., ОСІБ
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Вплив на збільшення частки населення непрацездатного віку можна проаналізувати, обчисливши коефіцієнт
демографічного навантаження в Дніпропетровську6. Цей коефіцієнт відображає співвідношення чисельності
осіб непрацездатного та працездатного віку, оскільки особи непрацездатного віку або занадто молоді, або
занадто старі, щоб працювати. Динаміка коефіцієнта демографічного навантаження в Дніпропетровську
відображає поступове його збільшення ― з 36,0 % у 2002 р. до 38,4 % у 2012 р., до 45,8 % у 2017 р. і нарешті
до 56,7 %7 у 2030 р. (див. Діаграму 5).

ДІАГРАМА 5. ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА КОЕФІЦІЄНТ ДЕМОГРАФІЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2002‒2030 РОКИ, ОСІБ ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Демографічні чинники та бюджетні показники
Зміна співвідношення чисельності непрацездатного та працездатного населення, старіння населення та постійне
зменшення його чисельності ― все це впливатиме як на рівень економічної активності, так і на доходи бюджету.
Крім того, стрімке зростання чисельності населення у вікових групах 0–14 років та 65 років і старших також
спричиняє збільшення обсягу видатків у бюджеті Дніпропетровська. У результаті цих змін відбудеться зростання
6

Коефіцієнт демографічного навантаження обчислюється так: [(кількість осіб віком 0–14 років + кількість осіб віком 65 років і
старших) / кількість осіб віком 15–64 років] x 100 %.
7
Наприклад, коефіцієнт демографічного навантаження на 2013 р. обчислюється так: [(127 867 + 150 077) / 709 685] x 100 % =
39,2 %.
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видатків у таких сферах, як освіта, ― внаслідок збільшення чисельності учнів, соціальне забезпечення та
соціальний захист ― внаслідок збільшення кількості осіб пенсійного віку, підвищення виплат у зв’язку з
народженням дитини, допомоги на дітей одиноким матерям тощо та охорона здоров’я. Загалом цей демографічний зсув матиме негативні наслідки для бюджетних перспектив міста.

4. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ
Економічне зростання в місті та країні
Хоча глобальне економічне зростання є однозначно важливим для економіки Дніпропетровська, саме зростання
реального ВВП України є більш важливим чинником економічного розвитку міста. Економічне зростання в Україні
було зафіксовано на нульовій позначці як у 2012 р., так і у 2013 р., а далі набуло негативного значення у 2014 р.
Економіка України значною мірою залежить від експортних ринків, оскільки обсяг експорту становить близько
50 % ВВП України8. Цей факт є свідченням того, що економіка країни є чутливою до циклічних коливань світової
економіки. Основними напрямами експорту у 2012 р. були Російська Федерація (25,7 %), 27 країн-членів ЄС
(24,9 %), Туреччина (5,4 %), Єгипет (4,2 %) і Казахстан (3,6 %)9. Експорт товарів промислового виробництва становить
59,7 %, у тому числі сталі, сільськогосподарської продукції ― 27,0 % та продукції добувної промисловості ―
12,7 %.
Тоді як економічне зростання в країнах ЄС у цьому столітті ще не характеризувалося суттєвим коливанням,
саме зростання економіки Росії відіграло роль каталізатора для економіки України, принаймні до 2013 р., коли
зростання економіки в реальному вимірі так само призупинилося (див. Діаграму 6). Згідно з очікуваннями,
економічне зростання двох основних торговельних партнерів України ― Росії та ЄС ― залишатиметься низьким
упродовж прогнозного періоду (до 2017 р.).

ДІАГРАМА 6. РЕАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА РОСІЇ, 2000‒2018 РОКИ, %
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Джерело: Світовий економічний прогноз, весна 2014 р. (Міжнародний валютний фонд, 2014 р.).
Політичні події 2014 р. зумовили те, що економічний прогноз для України буде погіршений, хоча на цьому етапі
його складно передбачити.
З урахуванням економічного прогнозу для ЄС та Росії в поєднанні з політичною кризою, що склалася в Україні,
прогнозується зменшення ВВП на 5 % у 2014 р., яке зміниться незначним зростанням на рівні 2 % у 2015 р. і
подальшим зростанням до 4 % у 2016 р. та 2017 р.
Зростання економіки Дніпропетровська значною мірою залежить від того, що відбуватиметься в інших регіонах
країни (див. Діаграму 7), оскільки є чітко виражена залежність між зростанням реального обсягу виробництва
8
9

Україна-2012, стаття IV консультацій (Звіт МВФ № 12/315, листопад 2012 р.), ст. 59.
Торговельні профілі СОТ (Світова організація торгівлі), 2013 р., ст. 190.
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в Дніпропетровську та зростанням реального ВВП України загалом. З урахуванням прогнозу економічної
активності в Україні зменшення реального обсягу виробництва в Дніпропетровську становитиме 0,4 % у 2013 р. з
подальшим очікуваним зменшенням на 7,0 % у 2014 р. Передбачається, що зростання економіки міста відновиться
у 2015 р. на рівні 3,0 % у реальному вимірі, після чого реальне економічне зростання становитиме 5,6 % у 2016 р.
та 5,7 % у 2017 р.

ДІАГРАМА 7. ЗМІНИ РЕАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ВИПУСКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА ВВП УКРАЇНИ,
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Джерела: Проект РЕОП; обчислення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. ДОХОДИ
Огляд
Упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр. сукупні номінальні доходи бюджету Дніпропетровська
характеризуватимуться середньорічним темпом зростання на 8,9 % щороку й сягнуть 5,2 млрд грн у 2017 р.
порівняно з 4,1 млрд грн у 2012 р. (див. Діаграму 8).

ДІАГРАМА 8. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ І НОМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Такі темпи середньорічного зростання нижчі, ніж темпи зростання номінального обсягу виробництва, яке
прогнозується на рівні 12,4 % упродовж того ж самого періоду. У реальному вимірі, тобто за мінусом інфляції,
середньорічне зростання доходів буде менш потужним і фактично демонструватиме низькі темпи зростання
лише на рівні 0,3 % за рік упродовж періоду 2013–2017 рр.
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Основною причиною того, що прогнозоване зростання доходів упродовж 2013–2017 рр. відставатиме від зростання обсягів виробництва, є більш повільне прогнозоване зростання міжбюджетних трансфертів10 ― на 7,5 % за рік.
Сукупні суми дотацій будуть збільшуватися швидше, ніж сукупні суми субвенцій ― у середньому на 8,7 % щороку.
Це зумовлено методикою прогнозування дотацій, у тому числі дотації вирівнювання, яка ґрунтується на тому,
що, чим швидше зростає економіка міста порівняно з економікою країни загалом, тим повільніше зростатимуть
суми дотацій, і навпаки. Проте це зростання буде дещо знівельованим внаслідок того, що дотації становлять у
середньому від однієї четвертої до однієї десятої сукупних обсягів міжбюджетних трансфертів. Решта трансфертів ― субвенції та «Інші дотації та субвенції»11, які становили 81,8 % і 3,1 % обсягу сукупних офіційних трансфертів
у 2012 р. відповідно, будуть зростати відносно швидше ― зростання із середньорічним темпом 7,1 % і 8,8 %
відповідно упродовж 2013–2014 рр.
Податкові надходження, частка яких становить 51 % обсягу сукупних доходів у 2012 р., будуть зростати в
середньому на 9,6 % за рік упродовж 2013–2017 рр. Це зростання залежить від надходжень від сплати податку
на доходи фізичних осіб, обсяги яких зростатимуть відносно повільно ― на 7,5 % упродовж 2013–2017 рр., що
відображатиме темпи зростання фонду оплати праці в місті за той самий період. Оскільки прогноз надходжень від
сплати податку на доходи фізичних осіб визначається як фіксована частка сукупного фонду оплати праці, темпи їх
зростання також однакові12. Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб зростатимуть у середньому
на 7,5 % щорічно, а їх частка в сукупних доходах бюджету зросте з 29,4 % у 2013 р. до 31,6 % у 2017 р. Податкові
надходження з джерел, інших ніж від сплати ПДФО, збільшуватимуться набагато швидшими темпами ― на рівні
12,4 % за той самий період.

Прогноз
Упродовж 2005–2011 рр. включно сукупні бюджетні доходи зростали в середньому на 22,9 % щороку13.
Це зростання було повільнішим, ніж середньорічне зростання номінального обсягу виробництва на рівні
20,3 %, зафіксоване впродовж того самого періоду. Фактично всі основні категорії доходів зростали швидше, ніж
обсяги виробництва, за винятком надходжень від операцій з капіталом, обсяг яких зменшувався в середньому
на 10,5 % щороку (див. Діаграму 9).

ДІАГРАМА 9. ЧАСТКИ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ДОХОДІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2005 Р., 2011 P., 2012 P., ТА 2017 Р., %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
10

Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України, виділяють чотири категорії офіційних трансфертів: дотації, у тому числі
дотація вирівнювання (1), субвенції (2), кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів (3), і додаткові
субвенції та дотації (4).
11
Відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Україні, доходи за кодами бюджетної класифікації 41010400,
41010500, 41010600, 41010900, 41020300, 41020500, 41020900, 41030200, 41030300, 41030400, 41030500, 41035000 враховані
в цьому розділі.
12
Див. Діаграму 10 нижче.
13
Оскільки історичні дані опубліковані до 2012 р., обчислення середньорічного темпу зростання здійснено до 2011 р. Це
зумовлено реалізацією пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області, на період
якого в обласний бюджет спрямовувалася більша частка надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, натомість з
нього фінансувалася більша частка видатків на охорону здоров’я.
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До податкової реформи 2011–2012 рр. податкові надходження були найбільшою категорією міського бюджету
Дніпропетровська, частка яких становила майже дві третини обсягу сукупних доходів. Після податкової реформи
ця частка зменшилася до 51,0 %, хоча очікується її зростання до 59 % до 2017 р. (див. Діаграму 9 і Таблицю 114).
Середньорічний темп приросту податкових надходжень становив 16,9 % упродовж 2005–2012 рр. включно,
трансферти з державного бюджету зростали швидшими темпами ― у середньому на 31,5 % щорічно. Завдяки
цьому частка трансфертів у сукупних доходах збільшилася з 24,8 % у 2005 р. до 44,6 % у 2012 р.
Сукупна частка обсягу податкових надходжень та офіційних трансфертів у 2005 р. становила 89,4 % обсягу
сукупних доходів, а потім зросла до 94,2 % у 2011 р., далі збільшилася внаслідок податкової реформи 2012 р. ―
до 95,6 % обсягу сукупних доходів, і на прогнозний період очікується її незначне зменшення ― до 94,9 %
до 2017 р.
Це зростання впродовж 2011–2012 рр. є наслідком значного підвищення обсягу міжбюджетних трансфертів
(з 31,9 % обсягу сукупних доходів у 2011 р. до 44,6 % у 2012 р.) завдяки одноразовому підвищенню обсягу
субвенцій разом з незначним зменшенням надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб внаслідок
реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

ТАБЛИЦЯ 1. СЕРЕДНЬОРІЧНА ЗМІНА ОБСЯГІВ НОМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ МІСТА
ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ ДОХОДІВ ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ У БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, %
Код
Частка
Частка
Середньорічна
Середньорічна
класифікації
в сукупному
в сукупному
зміна
зміна
доходів
обсязі доходів
обсязі доходів
(2005–2012 рр.)
(2013–2017 рр.)
бюджету
(2012 р.)
(2017 р.)
Сукупний обсяг доходів
бюджету
Податкові надходження
у т. ч. ПДФО
у т. ч. інші податкові
надходження
Неподаткові
надходження
(адміністративні
платежі, штрафи тощо)
Доходи від операцій
з капіталом (продаж
землі, майна тощо)
Офіційні трансферти
Цільові фонди
Довідка:
Сукупний обсяг доходів
бюджету, крім офіційних
трансфертів
Валовий випуск

20,9

100,0

8,9

100,0

16,9
16,0

51,0
29,4

9,6
7,5

59,0
31,6

18,1

21,7

12,4

27,5

20000000

16,2

3,9

10,1

4,5

30000000

-14,2

0,4

8,8

0,4

40000000
50000000

31,5
-11,2

44,6
0,2

7,5
8,8

35,9
0,2

15,7

55,4

9,7

63,9

17,6

н/д

12,4

н/д

10000000

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Зростання надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у середньому дорівнювало 16,0 % за
рік, хоча такий відносно низький темп зростання (порівняно з іншими основними джерелами доходів) зумовлено
реалізацією пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я 2011–2012 рр., коли частка надходжень
від сплати ПДФО до бюджету міста зменшилася на третину, а повноваження щодо фінансування деяких видів
видатків у сфері охорони здоров’я були передані обласній владі.

14

Результати за 2011 р. і 2012 р. продемонстровані з метою ілюстрації відмінностей до і під час реалізації пілотного проекту
впродовж 2011–2012 рр.
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Упродовж 2005–2011 рр. (тобто до реалізації пілотного проекту) обсяг надходжень від сплати ПДФО зростав
набагато швидше ― у середньому на 24,1 % щорічно, що є свідченням значного зростання розміру середньої
заробітної плати в місті впродовж цього періо-ду, та набагато швидше, ніж середньорічний темп зростання ІСЦ за
цей період, ― на 14,6 % (див. Діаграму 10).
Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб зростатимуть у середньому на 7,5 % щороку впродовж
2013–2017рр. Це зростання повільніше, ніж темпи загального економічного зростання (12,4 %) і ніж загальне
зростання податкових надходжень (8,9 %). Зумовлено це тим, що прогноз надходжень від сплати податку на
доходи фізичних осіб є прямо залежним від сукупного фонду оплати праці, який, своєю чергою, є функцією
середньої заробітної плати та чисельності зайнятих. Оскільки середня номінальна заробітна плата зростатиме
повільніше, ніж темпи економічного зростання, зростання сукупного фонду оплати праці в місті також буде меншим15,
ніж зростання номінального обсягу виробництва, що пояснює загалом нижчі темпи зростання надходжень від
сплати податку на доходи фізичних осіб. Інші податкові надходження, які становили 21,7 % обсягу сукупних доходів
у 2012 р. зростатимуть набагато швидше ― на 12,4 % в середньому за рік. Це є відображенням прогнозованого
зростання ІСЦ та зміни чисельності населення за період, на який здійснюється індексація зазначених доходів.

ДІАГРАМА 10. СУКУПНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА НАДХОДЖЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО БЮДЖЕТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
У категорії «Інші податкові надходження» двома найбільш важливими статтями є плата за землю (код 130500000)16
і єдиний податок, запроваджений у 2011 р. (код 180500000)17. Стосовно надходжень від плати за землю
спостерігалося значне середньорічне зростання надходжень ― на 24,5 % упродовж 2005–2012 рр.
Плата за землю є функцією зростання вартості нерухомості в місті, оскільки податок являє собою фіксоване
співвідношення оцінної вартості, динаміка якої повторює зростання обсягів виробництва. Упродовж прогнозного
періоду, 2013–2017 рр., зростання цього виду надходжень буде еквівалентним прогнозу зростання обсягу
виробництва ― у середньому на 12,4 % за рік. Надходження від єдиного податку, принципи сплати якого
було суттєво змінено у 2011 р., швидко зростали упродовж 2011–2012 рр., сягнувши 3,6 % обсягу сукупних
доходів у 2012 р., оскільки як фізичні особи-підприємці, так і більшість категорій юридичних осіб отримали
можливість застосовувати спрощену систему оподаткування та звітності і сплачувати єдиний податок. У міру
того, як цей податок сплачуватиме все більша кількість підприємців упродовж 2013–2017 рр., зростання цих
надходжень також буде стабілізуватися на рівні зростання обсягів виробництва (у середньому на 12,4 % за рік).
Це призведе до незначного збільшення їх частки в сукупному обсязі доходів упродовж прогнозного періоду
(див. Діаграму 11).
15

Це станеться, незважаючи на продовження зменшення загальної кількості зайнятих у місті в середньому на 1,2 % щороку
впродовж цього самого періоду ― з 376 054 осіб у 2013 р. до 357 816 осіб у 2017 р.
16
Під платою за землю (код 13050000) маються на увазі всі категорії, що входять до цієї статті доходів, а саме земельний
податок з юридичних осіб (код 13050100), орендна плата з юридичних осіб (код 13050200), земельний податок з фізичних
осіб (код 13050300), реструктурована сума заборгованості плати за землю (код 13050400), орендна плата з фізичних осіб (код
13050500), плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти (код 13050600).
17
Після запровадження податкової реформи 2011–2012 рр. «єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва» (код
16050000) отримав назву «єдиний податок». Йому було присвоєно новий код 18050000 і закріплено за бюджетом розвитку.
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ДІАГРАМА 11. НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ТА ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Обсяги офіційних трансфертів зростали швидше, ніж всі основні категорії доходів, ― на 31,5 % щороку впродовж
2005–2012 рр. включно. Обсяги субвенцій збільшувалися з середньорічним темпом 38,3 % ― швидше, ніж обсяги
дотацій, які зростали на 15,8 % за рік, але повільніше, ніж відбувалося зростання сукупних доходів бюджету, ― на
20,9 % (див. Таблицю 2).

ТАБЛИЦЯ 2. СТРУКТУРА ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2012 РОКИ
Офіційні трансферти бюджету, млн грн
Частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
Дотації, млн грн
Частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
з яких дотацій вирівнювання,
млн грн
частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
Субвенції, млн грн
Частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
Кошти, які передаються з іншої
частини місцевого бюджету до
бюджету розвитку,
млн грн
Частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
Інші дотації та субвенції, млн грн
Частка в сукупному обсязі доходів
бюджету, %
Довідка:
Сукупний обсяг доходів бюджету,
млн грн

2005
272,2

2006
410,0

2007
601,0

2008
809,2

2009
670,7

2010
2011
2012
833,4 1 207,2 1 846,3

24,8

29,4

28,8

27,9

25,7

28,0

31,9

44,6

100,1

24,1

186,2

187,5

79,4

84,8

170,4

279,0

9,1

1,7

8,9

6,5

3,0

2,8

4,5

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,4

323,7

351,8

539,1

542,7

666,5

14,2

23,2

16,9

18,6

20,8

22,4

25,8

36,4

7,4

23,7

28,1

38,4

5,7

25,0

0,0

0,0

0,7

1,7

1,3

1,3

0,2

0,8

0,0

0,0

8,3

38,5

34,9

44,2

43,0

57,1

58,2

58,0

0,8

2,8

1,7

1,5

1,6

1,9

1,5

1,4

978,5 1 509,4

1 099,6 1 396,4 2 083,4 2 903,6 2 611,7 2 977,7 3 786,0 4 142,8

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
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Зростання обсягів офіційних трансфертів упродовж 2013–2017 рр. прогнозується більш повільними темпами ―
у середньому на 7,5 % щороку (див. Таблицю 1). Проте, розділивши цей обсяг сукупних доходів на складові,
можна помітити відмінності в темпах їх зростання.
Обсяги дотацій зростатимуть відносно повільно ― у середньому на 8,7 % щорічно18. Частково це пояснюється
застосуванням методики прогнозування дотації, згідно з якою місто, що демонструє більш швидке економічне
зростання, ніж інші регіони країни, отримуватиме надходження від дотацій, що зростатимуть повільніше, ніж
загальнонаціональний обсяг дотацій, і навпаки.
Попри те, що номінальне зростання економіки міста впродовж 2013–2014 рр. відставатиме від економічного
зростання в Україні загалом, зростання впродовж 2015–2017 рр. перевищуватиме відповідний загальноукраїнський
показник, а отже, зростання обсягу дотацій місту буде нижчим, ніж рівень економічного зростання інших регіонів
країни19.
Натомість зростання обсягів субвенцій індексується шляхом застосування комбінованого показника економічного
зростання та збільшення чисельності населення міста20.
Загалом, до кінця прогнозного періоду у 2017 р. сукупні доходи на 1 особу зростатимуть у середньому
на 9,3 % щороку ― швидше, ніж сукупні бюджетні доходи (8,9 %) з урахуванням щорічного зменшення
чисельності населення на 0,4 %. Так само, у реальному вимірі, тобто за мінусом інфляції, обсяги сукупних доходів
зменшуватимуться на 0,3 % щороку, а в розрахунку на 1 особу залишатимуться незмінними, тобто на рівні 0 %
зростання (див. Діаграму 12).

ДІАГРАМА 12. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ І НОМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ З РОЗРАХУНКУ НА 1 ОСОБУ В
БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Поточні та капітальні доходи
Капітальні доходи21 бюджетів міст та областей України є досить обмеженими, і вони враховують надходження від
продажу основного капіталу, продажу землі та інших активів, а також дотацій і субвенцій. Дніпропетровськ не є
винятком: обсяг капітальних доходів за 2005–2012 рр. у середньому становив лише 3,1 % обсягу сукупних доходів
(у номінальному вимірі), і його значення суттєво коливалося (див. Діаграму 13).
18

Методологія обчислення обсягів дотацій застосовується також і до дотації вирівнювання.
Враховуючи рівень доходів, місто Дніпропетровськ визнається містом-донором. Це питання розглядається нижче.
20
Оскільки субвенції є цільовими, у моделі бюджетного прогнозування вони еквівалентні відповідним видаткам, а тому є
нейтральними для бюджету. У моделі бюджетного прогнозування ця нейтральність досягається тим, що субвенції визначаються
за видатками.
21
У бюджетній класифікації в Україні передбачений поділ видатків на поточні та капітальні, але для доходів цього не
передбачено. І в моделі бюджетного прогнозування, і в цьому звіті капітальними доходами вважають доходи від операцій з
капіталом (код 30000000) і дотації та субвенції, що мають капітальний характер (наприклад, субвенція 41037800 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів»).
19
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ДІАГРАМА 13. КАПІТАЛЬНІ ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ
У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Методологія прогнозування капітальних доходів дає можливість прогнозувати їх збільшення з урахуванням
темпів інфляції та зростання чисельності населення. У результаті цього очікується зростання капітальних доходів
повільнішими темпами, ніж зростання сукупних доходів бюджету (середньорічне зростання на рівні 8,8 %
порівняно з 8,9 % відповідно). Це пояснює зменшення частки обсягу капітальних доходів у сукупному обсязі
доходів з 3,2 % у 2015 р. до 3,0 % до кінця прогнозного періоду у 2017 р.

Дніпропетровськ: донор чи реципієнт системи
фінансового вирівнювання?
Залежно від конкретних економічних параметрів міста України можуть бути або містами-донорами, або містамиреципієнтами системи вирівнювання. І дотації вирівнювання, і обсяг бюджетного фінансування змінюються з
року в рік залежно від економічних умов, що склалися в країні.
Дніпропетровськ був чистим донором системи вирівнювання в усі роки впродовж 2005–2012 рр. включно
(див. Таблицю 3). Формула обчислення обсягів дотації вирівнювання для визначення міст-реципієнтів і містдонорів досить складна і змінюється з року в рік. Більше того, одержувачами платежів дотації вирівнювання не
обов’язково є міста з найменшими доходами на 1 особу порівняно з іншими містами.

ТАБЛИЦЯ 3. УЗАГАЛЬНЕНІ ПЛАТЕЖІ ВИРІВНЮВАННЯ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2005‒2012 РОКИ, МЛН ГРН
Код бюджетної
класифікації
Отримано обсягів
дотацій вирівнювання,
що одержуються
з державного бюджету
Сплачено суму коштів,
що передаються до
Державного бюджету
України

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(код класифікації доходів
місцевих бюджетів:
41020100)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів: 250301)

88,8

84,8

147,8 290,5 240,7 110,9 133,1

39,3

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Методологія прогнозування дотації вирівнювання свідчить про те, що місто й надалі залишається донором
системи фінансового вирівнювання. Це означає, що місто зможе фінансувати всі видатки, делеговані з державного бюджету, за рахунок визначених для цього доходів, а також матиме додаткові кошти, які мають бути
передані до державного бюджету. Таким чином, прогнозується, що місто буде донором упродовж 2013–2017 рр.
включно.
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Гнучкі доходи
Гнучкі доходи ― це податки або збори, які використовуються для власних потреб міста та які можуть збільшуватися або зменшуватися на основі прийняття рішень органами місцевого самоврядування. До них належать
місцеві податки та збори, а також дохід від оренди землі або будівель. Частка обсягу гнучких доходів у структурі
доходів міського бюджету Дніпропетровська в середньому становила 17,4 % у 2005–2010 рр., але потім зросла
до 19,7 % упродовж 2011–2012 рр., головним чином, внаслідок збільшення надходжень від плати за землю,
частка яких зросла з 13,0 % обсягу сукупних доходів у 2005–2010 рр. до 16,2 % у 2011–2012 рр. (див. Таблицю 4).
Упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр. гнучкі доходи зростатимуть у середньому на 12,4 % щороку,
що перевищує прогноз середньорічного зростання сукупних доходів бюджету на рівні 9,7 %, без урахування
міжбюджетних трансфертів. У результаті цього впродовж 2013–2017 рр. частка обсягу гнучких доходів в сукупних
доходах бюджету становитиме в середньому 23,6 % (див. Таблицю 4).

ТАБЛИЦЯ 4. ГНУЧКІ ДОХОДИ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2012 РОКИ, МЛН ГРН

Гнучкі доходи бюджету
Надходження від плати за
землю
Надходження від сплати місцевих податків і зборів (нарахованих до січня 2011 року)
Надходження від орендної
плати
Надходження від сплати
єдиного податку
Надходження від сплати
місцевих податків і зборів,
у т. ч. від сплати єдиного
податку
Довідка:
Сукупний обсяг доходів бюджету
Співвідношення обсягу гнучких
доходів та сукупного обсягу
доходів бюджету, %

Код класифікації
доходів місцевих 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
бюджетів
211,1 205,0 229,5 537,9 567,1 566,1 728,1 836,3
13050000

140,7 136,4 138,9 436,3 470,9 469,0 629,3 650,8

16010000

19,9

17,8

26,6

27,9

25,5

25,6

2,0

-0,1

22080000

2,7

4,1

7,5

10,8

14,2

11,7

15,1

12,8

16050000

47,7

46,7

56,5

62,9

56,5

59,7

0,0

0,0

18000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,7 172,7

1 099,6 1 396,4 2 083,4 2 903,6 2 611,7 2 977,7 3 786,0 4 142,8
19,2

14,7

11,0

18,5

21,7

19,0

19,2

20,2

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.

6. ВИДАТКИ
Огляд
Після середньорічного зростання на рівні 20,4 % упродовж 2005–2012 рр. зростання видатків міського бюджету
Дніпропетровська сповільниться до 9,4 % упродовж 2013–2017 рр. у номінальному вимірі (див. Діаграму 14 і
Таблицю 5). Попри те, що статей видатків порівняно з доходами є набагато більше, можна виділити три найбільші
галузі фінансування: освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення та житлово-комунальне господарство,
сукупна частка видатків на які становить 68,9 % обсягу сукупних видатків за 201222 р. Упродовж 2005–2012 рр.
спостерігалися більш стрімкі темпи зростання видатків на фінансування цих трьох галузей, ніж зростання сукупних
видатків (Таблиця 5). За період 2013–2017 рр. лише у двох з цих галузей спостерігатиметься зростання вище за
середнє, тоді як прогнозоване зростання видатків на житлово-комунальне господарство буде повільнішим через
зменшення субвенцій з державного бюджету на відшкодування вартості енергоносіїв.
22
Видатки на охорону здоров’я вже не входять до трійки найбільших категорій видатків після реформування галузі охорони
здоров’я у 2011–2012 рр.
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ТАБЛИЦЯ 5. СЕРЕДНЬОРІЧНА ЗМІНА ОБСЯГІВ НОМІНАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА ЗА ОСНОВНИМИ
СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, %
Середньорічна Частка в сукупному Середньорічна Частка в сукупному
зміна
обсязі видатків
зміна
обсязі видатків
(2005–2012 рр.) бюджету (2012 p.) (2013–2017 рр.) бюджету (2017 p.)
Сукупний обсяг видатків бюджету
20,4
100,0
9,4
100,0
Видатки на освіту
22,3
25,8
12,4
33,2
Видатки на соціальний захист і
35,1
20,3
10,0
23,1
соціальне забезпечення
Видатки на житлово31,7
22,7
2,3
9,6
комунальне господарство
Інші видатки
10,8
31,1
8,5
34,0
Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.

ДІАГРАМА 14. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ І НОМІНАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Видатки на фінансування галузі освіти були найбільшими упродовж періоду 2005–2012 рр., і ці видатки будуть
і надалі зростати найшвидшими темпами серед основних категорій видатків до 2017 р. Видатки на соціальний
захист і соціальне забезпечення також зростають швидкими темпами пропорційно до зростання сукупних
видатків ― з 20,3 % у 2012 р. до 23,1 % у 2017 р. (див. Діаграму 15).

ДІАГРАМА 15. РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2012 Р. ТА 2017 Р., %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
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Видатки в галузі житлово-комунального господарства у 2012 р. досягли пікового значення на рівні 22,7 % обсягу
сукупних видатків, а далі будуть зменшуватися до рівня, нижчого ніж 10 % обсягу сукупних видатків унаслідок
очікуваного згортання субвенцій з державного бюджету на комунальні послуги. Нарешті, частка обсягу всіх інших
видатків збільшиться з 31,1 % до 34,0 % обсягу сукупних видатків.
У розрахунку на 1 особу номінальні видатки зросли майже в чотири рази впродовж 2005–2012 рр. ―
з 1 042,1 грн до 4 028,7 грн, тобто в середньому на 21,3 % (у номінальному вимірі) та на 7,8 % (у реальному вимірі)
за рік. Упродовж 2013–2017 рр. зростання видатків на 1 особу прогнозується більш повільними темпами ―
на 9,8 % (у номінальному вимірі) і на 0,5 % (у реальному вимірі) щорічно, що свідчитиме про зовсім незначне
зростання видатків у межах прогнозного горизонту (див. Діаграму 16). Упродовж прогнозного періоду
визначальним чинником будуть демографічні показники, що впливають на дві найбільші категорії видатків ―
освіту та соціальний захист і соціальне забезпечення.

ДІАГРАМА 16. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ І НОМІНАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НА 1 ОСОБУ В БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Прогнозування заробітної плати
Загалом підвищення розміру заробітної плати працівників бюджетних установ відбувається залежно від рівня
інфляції (ІСЦ) з метою підтримання їх купівельної спроможності. Розмір заробітної плати підвищується пропорційно за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки для збереження диференціації в посадових окладах різних
категорій працівників. Однак порівняння темпів підвищення мінімальної заробітної плати, що виплачується
працівникам у Дніпропетровську, з рівнем інфляції (ІСЦ) свідчить про те, що збільшення середньої заробітної
плати відчутно перевищувало темпи інфляції у 2005–2012 рр. (див. Діаграму 17).

ДІАГРАМА 17. СЕРЕДНЄ ЗРОСТАННЯ ІСЦ, МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА СЕРЕДНЬОЇ
НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, 2005‒2017 РОКИ, %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
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Зокрема, за період 2005–2012 рр. ІСЦ змінювався в середньому на 12,7 % щороку, тоді як середнє зростання
мінімальної заробітної плати було на рівні 23,0 %, а сукупної середньої заробітної плати в Дніпропетровську ―
на рівні 21,6 %23. Іншими словами, збільшення розміру і мінімальної, і середньої заробітної плати перевищувало
темпи інфляції (ІСЦ).
Враховуючи історичну динаміку, прогнозування заробітної плати в бюджетній сфері на 2013–2017 рр. передбачає,
на розсуд бюджетного аналітика, випереджаюче підвищення порівняно з базовим прогнозом ІСЦ з метою
дотримання історичного співвідношення між цими показниками.
У конкретному випадку Дніпропетровська таке підвищення дорівнює нулю за всі роки, крім 2016 р. та 2017 р.,
коли прогнозований профіцит бюджету дасть можливість підвищити розмір реальної заробітної плати в місті.
Результат такого «комбінованого» темпу зростання заробітної плати (ІСЦ + надбавка) продемонстровано на
Діаграмі 17. Цей «комбінований» темп зростання, тобто ІСЦ + надбавка, відображає фактично зростання реальної
заробітної плати і відповідає темпам зростання, що спостерігалися впродовж попередніх років (див. Таблицю 6).

ТАБЛИЦЯ 6. СЕРЕДНЄ ЗРОСТАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
ТА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ІСЦ, %
Середнє зростання (2005–2012 рр.) Середнє зростання (2013–2017 рр.)
Середня номінальна заробітна плата
в Дніпропетровську
Мінімальна заробітна плата в Україні
ІСЦ

21,6

8,4

23,0
12,7

7,8
7,3

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Основні категорії видатків
Видатки на освіту
Як і в багатьох інших містах України, видатки на галузь освіти в Дніпропетровську є найбільшою категорією
видатків, частка яких поступово зростає, ― з 23,1 % обсягу сукупних видатків у 2005 р. до 25,8 % у 2012 р.
У моделі прогноз видатків на цю галузь здійснюється в окремій підмоделі з використанням деталізованих даних
щодо кількості зарахованих до навчальних закладів, чисельності працівників та інформації про розмір заробітної
плати в усіх основних підгалузях освіти (дошкільні навчальні заклади, початкова та середня школа, вечірня
школа).
Двома основними чинниками, що визначають сукупні видатки галузі, є демографічні показники (визначають
чисельність учнів) і заробітна плата (визначає видатки на 1 учня). У моделі бюджетного прогнозування міститься
припущення стосовно кількості зарахованих до навчальних закладів з урахуванням демографічних прогнозів, а
також співвідношення між кількістю педагогічних та інших працівників галузі освіти, з одного боку, та чисельністю
учнів, з іншого.
Вплив першого чинника видатків на галузь освіти ― демографічних показників, від яких залежить кількість
учнів, ― пояснюється таким чином. Упродовж 2005–2009 рр. загальна чисельність учнів у галузі освіти зменшилася на 9,6 % ― з 119 626 осіб у 2005 р. до 108 172 осіб у 2009 р. Однак динаміка кількості учнів, зарахованих до
дошкільних закладів і шкіл, мала суттєві відмінності впродовж різних років.
Кількість вихованців дошкільних закладів, тобто вікова група 0–5 років, збільшилася на 30,3 % ― з 19 943 осіб
у 2005 р. до 25 978 осіб у 2009 р. і буде надалі зростати до 35 385 осіб у 2017 р. частково в результаті запровадження
урядової програми з підтримки народжуваності.
І навпаки, кількість учнів у закладах початкової та середньої освіти (вікова група 5–16 років) зменшилася
на 18,8 % ― з 99 683 осіб до 80 906 осіб, але надалі збільшиться знову ― до 91 769 осіб у 2017 р. в міру того
як діти, народжені впродовж останніх років, досягнуть шкільного віку і почнуть відвідувати школи
(див. Діаграму 18).
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Дані про темпи зростання ІСЦ та розміри заробітної плати за роками можна знайти у вкладці 1-6 моделі бюджетного
прогнозування, а динаміку мінімальної заробітної плати за роками ― у вкладці 2-2 моделі бюджетного прогнозування.
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ДІАГРАМА 18. КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ,
2005‒2017 РОКИ, ОСІБ
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Джерела: Проект РЕОП; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Прогноз заробітної плати, що є другим компонентом при обчисленні видатків, аргументується таким чином.
Дані стосовно розмірів заробітної плати в Дніпропетровську демонструють, що збільшення розміру номінальної
заробітної плати, отриманої працівниками галузі освіти, перевищувало зростання ІСЦ (див. Діаграму 19). Дійсно,
за період 2006–2012 рр. зростання розміру середньої заробітної плати в галузі освіти випереджало зростання
рівня інфляції (ІСЦ) ― 21,0 % (заробітна плата) порівняно з 12,7 % (ІСЦ). Невелика, але, тим не менше, додатна
різниця прогнозується й на період 2013–2017 рр., коли найвищий рівень зростання середньої заробітної плати в
номінальному вимірі досягне 8,0 %, тоді як найвищий рівень зростання середньої номінальної заробітної плати
прогнозується на рівні 8,1 %, а найвищий рівень зростання ІСЦ ― на рівні 7,3 % за рік.

ДІАГРАМА 19. СЕРЕДНЬОРІЧНА ЗМІНА СЕРЕДНЬОЇ НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ГАЛУЗІ
ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА ІСЦ, 2006‒2017 РОКИ, %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Очікуване підвищення заробітної плати збільшить сукупні видатки в галузі освіти. Проте збільшення видатків
у розрахунку на 1 учня буде дещо знівельованим внаслідок збільшення чисельності учнів ― настільки, що обсяг
сукупних видатків на 1 учня в реальному вимірі зменшиться, хоча й не набагато. Тобто середній обсяг видатків
на 1 учня збільшився з 2 105 грн у 2005 р. до 9 218 грн у 2012 р. із середньорічним темпом зростання на рівні
23,5 % ― майже вдвічі вищим, ніж кумулятивне зростання ІСЦ, — на 12,5 %. За період 2013–2017 рр. середній обсяг
видатків у галузі освіти в розрахунку на 1 учня й надалі зростатиме ― з 9 226 грн у 2013 р. до 13 095 грн у 2017 р.
(у номінальному вимірі) та з 3 053 грн до 3 045 грн у 2017 р. (у реальному вимірі). У номінальному вимірі
збільшення видатків у розрахунку на 1 учня дорівнює 9,15 % в середньому за рік, що ненабагато нижче, ніж
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прогноз зростання ІСЦ ― 9,22 % (у середньому за рік) за той же період. Як наслідок, видатки на 1 учня впродовж
прогнозного періоду будуть зменшуватися на -0,07 % (у середньому за рік)24.
Очікуване підвищення заробітної плати спричинить збільшення сукупних видатків у галузі освіти. Однак зростання видатків буде нівелюватися внаслідок збільшення чисельності учнів (див. Діаграму 20).

ДІАГРАМА 20. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ І НОМІНАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НА 1 ВИХОВАНЦЯ (УЧНЯ)
ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, 2005‒2017 РОКИ, ГРН ТА ОСІБ
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Однак, якщо поєднати збільшення чисельності учнів зі зростанням видатків на 1 учня, сукупний обсяг видатків на
галузь освіти в номінальному вимірі зросте з 1,1 млрд грн у 2013 р. до 1,7 млрд грн у 2017 р., тобто з середньорічним темпом зростання 12,4 % (у номінальному вимірі) та 2,9 % (у реальному вимірі). Номінальний темп
зростання вищий, ніж прогнозований середній темп інфляції (див. Діаграму 21).

ДІАГРАМА 21. СУКУПНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
(У РЕАЛЬНОМУ ТА НОМІНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ), 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Загалом розподіл видатків за підгалузями освіти у 2017 р. залишатиметься майже незмінним порівняно
з 2012 р., за винятком незначного зменшення частки видатків на дошкільну освіту та відповідного збільшення
частки видатків на початкову та середню освіту (див. Таблицю 7).
24

Цей показник відображає різницю між середньорічним зростанням ІСЦ упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр.
на рівні 9,22 % та прогнозом зростання сукупних видатків на 1 учня на рівні 9,15 % впродовж цього самого періоду. Тому
[9,15 % – 9,22 % = -0,07 %].
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ТАБЛИЦЯ 7. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЗА ПІДГАЛУЗЯМИ ОСВІТИ,
2005 Р., 2012 Р., 2017 Р., %
Видатки на галузь освіти
Дошкільні навчальні заклади
Загальноосвітні школи
Інші підгалузі (вечірні школи тощо)

2005
100,0
23,6
61,5
14,9

2012
100,0
31,8
58,2
10,1

2017
100,0
31,1
58,1
10,8

Джерелa: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Видатки на житлово-комунальне господарство
Видатки на житлово-комунальне господарство дуже нестабільні, головним чином, через відшкодування
громадянам платежів за опалення та інші комунальні послуги. Обсяг видатків значно змінюється з огляду на
рівень відшкодування з державного бюджету фактичної собівартості житлово-комунальних послуг тарифами для
населення.
У 2012 р. ця категорія видатків була другою за обсягом (після освіти) значною мірою за рахунок великих обсягів
субвенції на надання пільг на комунальні послуги та житлових субсидій населенню. У моделі бюджетного
прогнозування ці видатки не справляють чистого впливу на бюджет, оскільки вони компенсуються відповідними
доходами.
Упродовж 2005–2012 рр., зокрема впродовж п’яти з восьми років, коли надавалися ці субвенції на комунальні
послуги, їх обсяг значно коливався від найнижчого рівня, що становив 76,8 млн грн у 2008 р. (менш ніж 3 %
обсягу сукупних видатків), до 561,1 млн грн у 2012 р. (14 % обсягу сукупних видатків). Обсяг цих субвенцій
значно зменшиться у 2013 р., а загалом сягне 100,0 млн грн на рік упродовж 2013–2015 рр., а надалі, очевидно,
центральний уряд взагалі припинить їх надання у 2016–2017 рр. У результаті цього частка обсягу видатків на цю
галузь буде меншою, ніж 10 % у 2016 р., а потім сягне 9,6 % у 2017 р.

Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення
Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення ― третя за обсягом категорія видатків міського бюджету
Дніпропетровська, частка якої становить 20,3 % обсягу сукупних видатків у 2012 р., тобто в понад два рази більше,
ніж їх частка у 2005 р., яка становила 9,1 % обсягу сукупних видатків. Прогнозується, що ця категорія видатків
зростатиме більш швидкими темпами, ніж збільшення обсягу сукупних видатків.
Таким чином, разом зі значним зменшенням видатків на житлово-комунальне господарство, збільшиться
частка цієї категорії видатків у структурі сукупних видатків ― до 23,1 % у 2017 р. порівняно з 20,3 % у 2012 р.
(див. Таблицю 5 і Діаграму 15).
Видатки на заробітну плату становлять у середньому менш ніж 3 % обсягу сукупних видатків цієї категорії.
Основними статтями видатків у цій категорії є численні трансферти та субвенції, які моделюються індивідуально
залежно від їх цільового призначення: пільги ветеранам війни, пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку тощо. Всього в моделі бюджетного прогнозування у цій галузі виділяють шість різних
підмоделей (без урахування окремих підмоделей охорони здоров’я та освіти).
Як і в галузі освіти, двома основними чинниками для визначення обсягів допомоги, що виплачується, є демографічні показники та прогноз збільшення обсягів допомоги, які моделюються так само, як і заробітна плата. Фактично,
припущення передбачає індексацію розміру допомоги з урахуванням прогнозу зростання заробітної плати.
З Розділу 3 «Демографічний прогноз» відомо, що співвідношення кількості населення непрацездатного віку,
тобто дітей і пенсіонерів, та кількості населення працездатного віку, тобто населення віком від 16 до 64 років,
зростає, що призводить до підвищення коефіцієнта демографічного навантаження25.
Така ситуація з бюджетної точки зору має наслідком підвищення видатків на соціальний захист, насамперед
підвищення видатків на допомогу дітям і пенсіонерам. Це відображено на Діаграмі 22, де видатки в реальному
вимірі на 1 особу на соціальний захист і соціальне забезпечення збільшуються пропорційно до підвищення
коефіцієнта демографічного навантаження.
25

З бюджетної точки зору бажано мати найбільшу частку кількості населення працездатного віку (16–64 років) і найменшу
частку ― молодших 16 років та 65 років і старших. Це потрібно для того, щоб мінімізувати кількість осіб, які потребують
підтримки для здобуття освіти та отримання пенсійного забезпечення.

24

Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська

ДІАГРАМА 22. СУКУПНИЙ ОБСЯГ РЕАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РОЗРАХУНКУ НА 1 ОСОБУ ТА КОЕФІЦІЄНТ
ДЕМОГРАФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, 2005‒2017 РОКИ, ГРН ТА %
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Основним чинником, що впливає на зростання соціальних видатків, є проведення державної політики, спрямованої на подолання негативної тенденції до зменшення чисельності населення. Вона, зокрема, передбачає виділення допомоги при народженні дітей та на їх утримання. Ця політика широко впроваджувалася у 2005–2012 рр.
У результаті цього обсяг виплат допомоги при народженні дитини зростав найбільш швидкими темпами в структурі
сукупних видатків, збільшуючись у середньому на 68 % щороку впродовж періоду 2005–2012 рр. Відповідно,
обсяг виплат допомоги при народженні дитини збільшився з 7,6 % обсягу видатків на соціальне забезпечення
у 2005 р. до 35,2 % у 2012 р., а впродовж прогнозного періоду пікового значення цей показник досягне у 2015 р. ―
36,7 % з подальшим незначним зменшенням до 35,7 % у 2017 р. через зменшення кількості народжених26
(див. Діаграму 23).

ДІАГРАМА 23. ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
(У РЕАЛЬНОМУ ТА НОМІНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ) ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ВИДАТКІВ
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 2005‒2017 РОКИ, ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
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Відповідно до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання
в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII, прийнятого Верховною Радою, до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII, 1 липня 2014 року були внесені зміни. Згідно з положеннями нового законодавства,
допомога при народженні дитини з 1 липня 2014 року становить 41 280 грн. Внаслідок цієї зміни можуть зменшитися видатки
за цією статтею, а отже, зміниться й частка обсягу цих видатків у сукупних видатках.
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Видатки на охорону здоров’я
Частка обсягу видатків на охорону здоров’я в середньому становить 18,0 % обсягу сукупних видатків міського
бюджету Дніпропетровська впродовж 2005–2011 рр. Після проведення реформи в галузі охорони здоров’я
в 2012 р., яка передбачає фінансування з обласного бюджету значної частки видатків на охорону здоров’я, а
бюджет міста отримує меншу частку надходжень від сплати ПДФО. Як результат, обсяг видатків на охорону
здоров’я зменшився до 4,6 % обсягу сукупних видатків бюджету, однак внаслідок збільшення чисельності молоді
та осіб літнього віку прогнозується зростання видатків на цю галузь. Проте очікується, що обсяг цих видатків не
перевищить 5,2 % обсягу сукупних видатків упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр.

Видатки на комунальні послуги
Видатки на комунальні послуги (водопостачання, електроенергію, газ) становлять відносно невелику частку
обсягу сукупних видатків, що в середньому дорівнювала 4,4 % упродовж 2005–2012 рр. Моделювання цих
видатків визначається дефлятором на комунальні послуги з урахуванням очікуваних коливань цін на природний
газ упродовж 2013–2017 рр. До кінця прогнозного періоду, тобто до 2017 р., дефлятор відображатиме більш
стрімке підвищення цін на енергоносії порівняно з цінами на інші споживчі товари, що демонструє ІСЦ. Однак
частка обсягу видатків на комунальні послуги в сукупних видатках очікувано становитиме в середньому 5,0 %
упродовж прогнозного періоду. Це ненабагато більше, ніж ця частка впродовж минулих років (див. Діаграму 24).

ДІАГРАМА 24. ВИДАТКИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ВРАХОВУЮЧИ ВИДАТКИ НА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ВИДАТКІВ,
2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Поточні та капітальні видатки
Відповідно до бюджетної класифікації, що застосовується в Україні, видатки класифікують за кодами економічної
класифікації (наприклад, видатки на заробітну плату, харчування, енергоносії тощо). Ця класифікація має на меті
чітке розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів відповідно до економічних
показників діяльності бюджетних установ, яка здійснюється в межах повноважень органів державної влади
та місцевого самоврядування. Відповідно до застосованої економічної класифікації, всі видатки поділяють на
поточні та капітальні видатки. Поточні видатки ― це видатки, які здійснюються на забезпечення функціонування
бюджетних установ тощо. Капітальні видатки спрямовані на придбання основного капіталу, капітальне
будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію тощо. Саме з урахуванням цієї класифікації використовується
такий аналіз поточних і капітальних видатків.
Капітальні видатки значно різняться за роками, що відображає обмежені можливості міст у фінансуванні своїх
інвестиційних проектів. З огляду на такий стан речей, капітальні видатки часто скорочують з тим, щоб органи
влади могли профінансувати більш нагальні потреби, або відкладають до моменту, коли фінансування буде
забезпечено. Таким чином, у Дніпропетровську обсяг капітальних видатків істотно зменшився у 2009 р. та 2010 р.
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Це зумовлено економічною кризою, проте зворотний процес відбувся вже впродовж 2011–2012 рр. Враховуючи
екзогенний характер капітальних видатків, ідеальною ситуацією було б мати своєчасну інформацію про плани
органів влади щодо капітальних видатків. За браком такої інформації застосовується звичайна методологія
прогнозування, тобто збільшення обсягів капітальних видатків з урахуванням рівня ІСЦ. У моделі прогнозування
передбачено, що капітальні видатки залишаться незмінними в реальному вимірі на тому ж рівні, що й упродовж
останнього періоду, за який є дані. Таким чином, упродовж 2013–2017 рр. частка обсягу капітальних видатків
у сукупних видатках зменшиться за умови, що сукупні видатки зростатимуть швидшими темпами, ніж темпи
інфляції (див. Діаграму 25).

ДІАГРАМА 25. ДИНАМІКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ТА ЇХ ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ
ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.

Чистий баланс (профіцит/дефіцит)
На Діаграмі 26 продемонстровано історичні та прогнозовані дані номінальних показників доходів і видатків
на 1 особу впродовж 2005–2017 рр. Упродовж чотирьох з п’яти років прогнозного періоду доходи на 1 особу
перевищували видатки в розрахунку на 1 особу, що є свідченням загального кумулятивного бюджетного профіциту за період 2013–2017 рр.

ДІАГРАМА 26. СУКУПНИЙ ОБСЯГ НОМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ НА 1 ОСОБУ В БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2017 РОКИ, ГРН
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
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Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, за якими підготовано звіт Державного казначейства України про
виконання місцевих бюджетів, у бюджеті Дніпропетровська зафіксовано профіцит упродовж чотирьох з восьми
років за період 2005–2012 рр., причому чистий баланс становив у середньому 0,6 % обсягу сукупних доходів
(див. Діаграму 27). Упродовж прогнозного періоду 2013–2017 рр. передбачено чистий профіцит на чотири з п’яти
років, а чистий баланс у середньому становитиме 1,8 % обсягу сукупних доходів.

ДІАГРАМА 27. ЧИСТИЙ БАЛАНС БЮДЖЕТУ (ПРОФІЦИТ/ДЕФІЦИТ) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТА ЙОГО ЧАСТКА В СУКУПНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ, 2005‒2017 РОКИ, МЛН ГРН ТА %
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Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Визначальною умовою прогнозу чистого балансу є те, що він зводиться за сценарієм, у якому не передбачено
жодних нових ініціатив щодо видатків, підвищень податків або змін політики, тобто за принципом «статус кво».

7. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
ТА ІНШІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
Загальна інформація
У редакції Бюджетного кодексу України, прийнятого у 2010 р. і якому надано чинності у 2011 р., зазначено, що
видатки бюджету розвитку витрачаються на соціально-економічні та інвестиційні проекти27. Однак на практиці
помітна різниця між видатками, які, відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України, передбачені в бюджеті
розвитку з метою фінансування соціально-економічних та інвестиційних проектів, і доходами, які формують
бюджет розвитку. За аналогією, незважаючи на те, що видатки бюджету розвитку також прописані в Бюджетному
кодексі України, вони мають відмінності від видатків, які класифікуються як капітальні, згідно з економічною
класифікацією видатків. Насамкінець, місцеві органи влади можуть створювати три різні цільові фонди, зокрема
Цільовий фонд, Екологічний фонд і Транспортний фонд, кожен з яких має передбачені саме для них доходи й
видатки з метою використання їх як капітальних видатків. Таким чином, сума доходів і видатків цих чотирьох
окремих категорій (бюджету розвитку та трьох цільових фондів) відрізняється від обчислень капітальних доходів
і капітальних видатків, що відображені в основних Таблицях доходів і видатків.
27

У Бюджетному кодексі України (стаття 71, пункт 10, підпункт 3) зазначено: «Капітальні видатки бюджету розвитку
спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво,
капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво
газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі
метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання
шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх
навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням».
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Отже, точне обчислення обсягу капітальних видатків може бути дещо ускладненим. Проте прогноз бюджету
розвитку та трьох цільових фондів може свідчити про наявність коштів для виконання стратегічного плану,
зокрема на здійснення капітальних видатків.

Прогнозування бюджету розвитку
та інших цільових фондів
У Таблиці 8 подано прогноз доходів усього бюджету розвитку та його структурних складових. Прогнозування
найбільшої окремої статті доходів бюджету розвитку ― надходжень від сплати єдиного податку ― здійснюється
з урахуванням показника номінального обсягу виробництва, який зростатиме.

ТАБЛИЦЯ 8. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2011‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
130,8 250,5 249,8 262,3 305,7 341,3 380,0
61,2 150,7 150,9 154,6 183,5 210,6 241,1
0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

Доходи бюджету розвитку
Надходження від сплати єдиного податку
Надходження від продажу основного капіталу
Надходження від продажу землі і нематеріальних
активів
Капітальні трансферти (субвенції)
Місцеві запозичення

18,0

2,3

18,4
32,6

97,3
0,0

2,3

2,5

2,8

3,0

3,2

96,5 105,0 119,2 127,4 135,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Джерелa: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Крім того, є й інші цільові фонди, доходи яких можуть бути використані для капітальних інвестицій: Екологічний
фонд, Транспортний фонд і Цільовий фонд. У Таблиці 9 подано історичні та прогнозовані дані про обсяг доходів
цих трьох різних фондів.

ТАБЛИЦЯ 9. ДОХОДИ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ У БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
2011‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
2011
50,4
7,4
21,6
21,4

Доходи трьох цільових фондів
Транспортний фонд
Цільовий фонд
Екологічний фонд

2012
39,3
0,9
7,8
30,6

2013
38,4
0,0
7,7
30,6

2014
39,8
0,0
8,4
31,4

2015
46,8
0,0
9,5
37,2

2016
53,0
0,0
10,2
42,8

2017
59,8
0,0
10,8
48,9

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Сума цих чотирьох джерел доходів (бюджет розвитку та цільові фонди) відображена в Таблиці 10.

ТАБЛИЦЯ 10. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ТА ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ У БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2011‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
2011
Разом доходи трьох цільових фондів і бюджету
розвитку
Доходи трьох цільових фондів
Доходи бюджету розвитку

2012

2013

2014

2015

2016

2017

181,1 289,8 288,2 302,1 352,5 394,2 439,8
50,4 39,3 38,4 39,8 46,8 53,0 59,8
130,8 250,5 249,8 262,3 305,7 341,3 380,0

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Сума доходів бюджету розвитку та трьох цільових фондів відображає обсяг коштів, які можуть спрямовуватися на
виконання стратегічного плану або на здійснення капітальних видатків.
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8. КОШТИ НА ФІНАНСУВАННЯ
ДИСКРЕЦІЙНИХ ВИДАТКІВ
Як відомо із зазначеного вище, збільшення профіциту є свідченням наявності дискреційних коштів, що
використовуватимуться для забезпечення виконання стратегічного плану міста. Ці обсяги коштів за сценарієм
«статус кво» упродовж 2013–2017 рр. відображено на Діаграмі 28. Обсяг коштів трьох цільових фондів, бюджету
розвитку та чистий бюджетний баланс передбачено (кумулятивно) в обсязі 1,8 млрд грн на період упродовж
2013–2017 рр.

ДІАГРАМА 28. КОШТИ НА ФІНАНСУВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2011‒2017 РОКИ, МЛН ГРН
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2011

2012

2013
2014
2015
2016
Бюджет розвитку
Три цільові фонди

2017

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Бюджетні показники
З метою розроблення бюджетних рекомендацій важливим буде проаналізувати виконання бюджету
Дніпропетровська із застосуванням міжнародних бюджетних показників і цільових значень цих показників,
які дають можливість визначити, наскільки прийнятним є стан бюджету. Перелік цих показників і дані щодо
їх виконання в бюджеті Дніпропетровська порівняно з визначеними цільовими значеннями цих показників
відображено в Таблиці 11.
Профіцит бюджету міста був зафіксований у 2011 р., до того три роки поспіль Дніпропетровськ мав дефіцит,
що дає можливість визначити його як місто, що має високий рейтинг (Таблиця 11). Проте обсяг профіциту був
недостатнім для забезпечення високої рейтингової оцінки, тому місто отримало лише нейтральний рейтинг.
Частка обсягу гнучких доходів у структурі поточних доходів залишалася незмінною після податкової реформи
2011–2012 рр. на рівні, набагато нижчому, ніж 40 %, необхідному для визнання Дніпропетровська містом, що має
високий рейтинг, внаслідок чого місту присвоєно нейтральну позицію за цим показником. Однак співвідношення
поточних видатків і поточних доходів залишається меншим за 1, що дає можливість зберігати високий рейтинг
за цим показником з 2011 р. Співвідношення поточного профіциту та податкових надходжень (17,9 %) відводить Дніпропетровську високе місце в рейтингу за цим показником. Аналогічно, співвідношення обсягу
міжбюджетних трансфертів та обсягу поточних доходів зафіксовано на рівні 46,5 %, що дає можливість
Дніпропетровську зберігати нейтральний рейтинг, але ця позиція близька до 50,0 %. Перевищивши цю межу,
місто може отримати низьку рейтингову оцінку. Зменшення частки обсягу капітальних видатків у сукупних
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видатках упродовж 2009–2010 рр. змінилося збільшенням, хоча ця частка зафіксована на рівні 10,0 %, тобто є
на 5 % меншою, ніж межа, необхідна для присвоєння Дніпропетровську високої рейтингової оцінки, і тому місто
продовжує утримувати нейтральну рейтингову позицію за цим показником. Хоча в бюджеті міста є видатки,
спрямовані на обслуговування боргу, їх частка в поточних доходах настільки незначна, що впливає на збереження
містом високого рейтингу в цій категорії.

ТАБЛИЦЯ 11. ОСНОВНІ БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ В БЮДЖЕТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 2005‒2012 РОКИ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Критерії
Слабка Сильна

Обсяг дефіциту
8,6 -3,2 78,7 -22,3 -38,2 -83,6 80,0 148,0
<0
(профіциту) на 1 особу, грн
Співвідношення сукупного
обсягу видатків і доходів
99,2 100,2 96,1 100,8 101,4 102,8 97,8 96,5 >100
бюджету, %
Співвідношення обсягу
гнучких доходів та обсягу 20,5 15,8 11,7 19,4 22,8 20,1 19,7 21,1 <10
поточних доходів, %
Співвідношення обсягу
поточних видатків та
94,0 98,3 92,2 95,4 97,4 102,9 87,0 90,5 >100
обсягу поточних доходів, %
Співвідношення обсягу
поточного профіциту
8,7
2,6 12,1
6,9
3,8 -4,2 20,3 17,9
<2
та обсягу податкових
надходжень, %
Співвідношення обсягу
бюджетних трансфертів та 26,5 31,6 30,6 29,2 26,3 29,6 32,7 46,5 >50
обсягу поточних доходів, %
Частка обсягу капітальних
видатків у сукупному
11,3 8,8
9,5
9,7
6,1
5,5 13,4 10,0
<5
обсязі видатків, %
Співвідношення
обсягу видатків на
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 >15
обслуговування боргу та
обсягу поточних доходів, %
Обсяг видатків на
обслуговування боргу
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,1
4,9 н/д
на 1 особу, грн

Позиція
(2012)

>0

Сильна

<95

Нейтральна

>40

Нейтральна

<100

Сильна

>5

Сильна

<33

Нейтральна

>15

Нейтральна

<10

Сильна

н/д

н/д

Джерела: Проект РЕОП; Державна казначейська служба України.
Стосовно зазначеного вище, особливо у зв’язку з дефіцитом або профіцитом міського бюджету, важливо
зауважити таке. Попри наявність коштів на рахунках міста в державному казначействі (де мають знаходитися
рахунки міського бюджету), платіжні доручення міста не завжди виконуються, що призводить до зменшення
обсягу доходів, а отже, до накопичення кредиторської заборгованості. Неврахування такої кредиторської
заборгованості може призводити до того, що дефіцит/профіцит у розрахунку на 1 особу, відображений
у Таблиці 11, виявляється вищим, ніж насправді.

Рекомендовані заходи
1. Владі міста варто проаналізувати всі джерела доходів, які можна використати в межах чинного законодавства, і виявити будь-які невикористані джерела коштів. Якщо буде знайдено потенційні невикористані сфери
оподаткування, у місті слід створити комісію для вирішення питання щодо їх використання.
2. Частка обсягу гнучких доходів у структурі доходів міського бюджету є незначною. За результатами
бенчмаркінгового дослідження, відображеними в Таблиці 11, ця частка в структурі сукупних доходів є значно
меншою, ніж та, яку хотілося б отримати. Таким чином, владі міста варто проаналізувати всі гнучкі джерела
доходів, які можна використовувати відповідно до чинного законодавства, і виявити будь-які невикористані
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джерела коштів. Що стосується потенційних сфер оподаткування, було б доречним створити комісію для
дослідження всіх потенційних додаткових джерел доходів з метою визначення процедури їх використання.
Нарешті, владі міста було б доцільним співпрацювати з Асоціацією міст України (АМУ) над зміною чинної
законодавчої бази, використання якої дасть можливість міській владі Дніпропетровська мати більші
повноваження з точки зору оподаткування.
3. Було б доречним розробити стратегію капітальних інвестицій міста з метою підтримання його економічного
розвитку. Одним зі шляхів досягнення цього є заснування окремого цільового фонду економічного розвитку
в межах спеціального фонду міського бюджету для фінансування видатків на розвиток муніципальної
економіки, соціальної інфраструктури та вирішення важливих проблем міста. Фінансування цього фонду
може також здійснюватися за рахунок добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, організацій, установ,
підприємств тощо.
4. Владі міста варто розробити ефективну політику управління доходами бюджету розвитку від продажу майна
та землі. У зв’язку з цим слід не тільки удосконалити процедури продажу майна та землі, але й інвестувати
надходження від цього продажу з метою максимізації прибутків у майбутньому.
5. Враховуючи стабільну бюджетну ситуацію міста та можливість мати профіцит, варто розглянути можливість
залучення додаткових джерел доходів шляхом випуску облігацій місцевої позики або отримання кредитів від
комерційних банків. Відповідно до статті 18 Бюджетного кодексу України, загальний обсяг місцевого боргу та
гарантованого територіальною громадою міста боргу до кінця бюджетного періоду не може перевищувати
200 % річного середнього обсягу доходів бюджету розвитку (за винятком місцевих запозичень і капітальних
субвенцій, визначених відповідними прогнозами місцевих бюджетів) на наступні три роки. Згідно з цим
прогнозом, можна отримати позики на суму до 600,4 млн грн і 655,4 млн грн у 2015 р. та 2016 р. відповідно. Ці
кошти можна буде використати на фінансування масштабних соціально-культурних проектів, подібних до тих,
які було здійснено в Донецьку, Запоріжжі та Луцьку, або на фінансування міської транспортної інфраструктури,
як це було зроблено в Краматорську.
6. Слід якнайшвидше ефективно використовувати нововведений податок на нерухоме майно (код бюджетної
класифікації 18010000), а це, своєю чергою, потребує створення та впровадження відповідної податкової
бази. Доцільною буде співпраця влади міста та Державної фіскальної служби України, яка визначає податкові
ставки, виходячи з даних Державного реєстру прав власності на нерухоме майно. Владі міста також варто
забезпечити неухильне та послідовне дотримання процедури стягнення податку.
7. Слід провести аудит діяльності комунальних підприємств з метою аналізу їх ефективності та виявити ті з
них, що потребують інвестицій, а також компанії, які можуть бути передані в концесію, можливо, за участі
приватного сектору. Важливо забезпечити достатній рівень капіталізації компаній, які залишатимуться
в комунальній власності. Це можна зробити шляхом залучення зовнішнього фінансування (позики від
міжнародних організацій і банків) та підвищення тарифів. Різниця в тарифах компенсуватиметься державою
шляхом надання субвенцій з державного бюджету. Це допоможе зробити комунальні підприємства більш
рентабельними та збільшить доходи бюджету за рахунок сплати податку на прибуток підприємств.
8. Спільно з АМУ запровадити практику порівняння окремих статей доходів і видатків бюджетів різних міст, а
також виявити кращі практики, що застосовуються в містах, з метою забезпечення ефективності їх діяльності.
У межах Проекту РЕОП здійснюється співпраця з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України щодо запровадження такої системи бенчмаркінгу.
9. У співпраці з місцевими підприємцями запровадити практику постійної участі підприємств у розвитку
найбільш пріоритетних напрямів розвитку міської інфраструктури.
10. Розробити систему податкових пільг (наприклад, податкових пільг на випадок оренди земельних ділянок)
для стимулювання виробництва. Це особливо важливо для таких пріоритетних галузей, як інформаційні
технології. Такий підхід також стимулюватиме розвиток кластерів подібних підприємств і такі додаткові
переваги, як створення нових робочих місць з відповідним збільшенням надходжень від сплати податку на
доходи фізичних осіб.
11. Відповідно до демографічного прогнозу, чисельність дітей шкільного віку (тобто учнів початкової та середньої
школи) поступово збільшуватиметься ― з 82 160 осіб у 2014 р. до 110 802 осіб (пікове значення) у 2025 р.,
що потребуватиме збільшення обсягів фінансування системи освіти. Органам місцевої влади слід розробити
відповідні плани щодо виділення бюджетних коштів на утримання шкіл, фінансування заробітної плати
вчителів, допоміжного персоналу та забезпечення навчального процесу загалом.
12. Також очікується збільшення чисельності дітей дошкільного віку, пікове значення якої спостерігатиметься
у 2017 р. (61 742 осіб) з подальшим поступовим зменшенням. Таким чином, мережу дошкільних закладів
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слід оптимізувати з урахуванням цього очікуваного зменшення рівня попиту на їх послуги. Це передбачатиме
вивільнення певного обсягу бюджетних коштів, які можна буде використати в інших сферах.
13. Керівництву міста також було б доречним передбачити можливість запровадження додаткових програм з
основ комп’ютерної грамотності та інформаційних технологій для учнів початкової та середньої школи. Це
допоможе створити в Дніпропетровську кластер інформаційних технологій, що входить до переліку пріоритетів
економічного розвитку міста. Такі додаткові програми могли б фінансуватися за рахунок коштів підприємств
у сфері інформаційних технологій, установ та організацій, зацікавлених у залученні нових працівників28.
14. При прогнозуванні майбутніх потреб у наданні пільг і соціальної допомоги було б доречним, щоб фахівці
фінансово-економічного департаменту та управління соціального захисту та соціального забезпечення
Дніпропетровської міської ради системно та в повному обсязі скористалися даними економічного,
демографічного та бюджетного прогнозів, які розроблені в межах Проекту РЕОП. Слід ретельно враховувати
зменшення чисельності певних категорій пільговиків з тим, щоб використовувати відповідні кошти для
фінансування альтернативних програм.
15. З урахуванням старіння населення та необхідності фінансування послуг, що надаються особам літнього віку
(через територіальні центри) з міського бюджету, відділ планування міської адміністрації має використовувати дані демографічного прогнозу для підготовки до очікуваного зростання попиту на відповідні соціальні
послуги. Така підготовка передбачатиме складення списків громадян, які потребуватимуть соціальної
допомоги, та надання запитів щодо збільшення обсягів співфінансування з державного бюджету (у формі
дотації вирівнювання) для фінансування діяльності територіальних центрів соціального обслуговування,
через які будуть надаватися відповідні послуги.
16. З урахуванням старіння населення владі Дніпропетровська варто сприяти розширенню мережі територіальних центрів та інфраструктури для обслуговування громадян літнього віку, а також розробляти програми
для кращого інтегрування осіб літнього віку до ринку робочої сили. Ця рекомендація спрямована на те, щоб
зменшити навантаження на міський бюджет і забезпечити додаткові надходження від сплати податку на
доходи фізичних осіб та єдиного податку.

28

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060 XII (h p://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12).
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ДЛЯ НОТАТОК
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Проект «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст
України» (Проект РЕОП, www.ebed.org.ua) розрахований на п’ять років (2010–2015 рр.) та впроваджується
Конференційною радою Канади (www.conferenceboard.ca) за фінансової підтримки Уряду Канади.
Метою Проекту РЕОП є сприяння стійкому розвитку областей і міст України шляхом розбудови спроможності
місцевої влади до планування соціально-економічного розвитку територій з використанням інструментів
кількісного аналізу та прогнозування.
Пілотними територіями Проекту РЕОП є Дніпропетровська та Львівська області, а також шість міст України
(Львів, Червоноград, Дрогобич, Нікополь, Кривий Ріг та Дніпропетровськ).
Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку на основі результатів демографічного, економічного
та бюджетного прогнозування, кластерного аналізу економіки та бенчмаркінгу (порівняльного аналізу), що
виконується в межах Проекту РЕОП, дає можливість визначати обґрунтовані пріоритети та складати реалістичні
плани економічного розвитку вищезазначених міст та областей України, що, зрештою, сприятиме підвищенню
їхньої конкурентоспроможності.
У межах Проекту РЕОП представники органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної
виконавчої влади вивчають кращий досвід Канади щодо місцевого та регіонального розвитку. Завдяки
напрацюванням Проекту місцева влада може обґрунтовано відстоювати інтереси територіальних громад
перед Урядом України та підвищувати ефективність їхньої роботи із залучення інвестицій, кредитів та ресурсів
міжнародної технічної допомоги для забезпечення сталого розвитку областей та міст України.
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