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ОФІЦІЙНО

Інформація Міністерства фінансів України 
про виконання Державного бюджету 

України за 2018 рік
У 2018 році Уряд виконав всі основні бюджетні зобов’язання, незважаючи на ве-

ликі виклики, які були перед фінансовою системою України. Основним викликом 
стала ситуація на міжнародному ринку капіталу, що затримало випуск Єврооблігацій 
минулого року, а також відсутні заплановані надходження від приватизації. Це змуси-
ло Уряд оперативно реагувати на поточні проблемні питання та вживати заходів що-
до виконання окремих бюджетних показників. Загалом, дефіцит державного бюдже-
ту у 2018 році було утримано у межах граничного показника затвердженого законом. 

Макроекономічні умови виконання бюджету 
За підсумком 2018 року вітчизняна економіка продемонструвала найвищі темпи 

зростання ВВП за останні 7 років. Реальний ВВП зріс на 3,2 відсотка за попередніми 
оцінками Мінекономрозвитку (3,3 відсотка за оцінками НБУ) порівняно із врахованим 
при розрахунках бюджету прогнозі приросту у 3 відсотки (таблиця 1). 

Зростання економіки відбувалось в умовах суттєвих зовнішніх викликів, зокрема:
погіршення доступу до ринків світового капіталу для країн з ринками, що форму-

ються, на фоні підвищення відсоткових ставок ФРС; 
зниження світових цін на найбільшу товарну групу вітчизняного експорту – чорні 

метали, починаючи з ІІ півріччя;
створення штучних перешкод для морського сполучення та агресія Російської Фе-

дерації в районі Керченської протоки;
 зростання цін на нафту протягом перших 10 місяців 2018 року.
В складних зовнішніх умовах драйвером економічного зростання у минулому ро-

ці залишався внутрішній попит, тоді як внесок зовнішньої компоненти (реального чи-
стого експорту) був від’ємним.

Зростання внутрішнього споживчого попиту, що формує найбільший додатній 
внесок у формування ВВП, спостерігається починаючи з ІІ кварталу 2016 року.

Чинниками розширення попиту з боку населення виступали:
зростання реальної заробітної плати на 12,5 відсотка у 2018 році на фоні продо-

вження політики Уряду щодо підвищення  мінімальної заробітної плати (на 16,3 від-
сотка), що вище ніж прогноз, врахований при розрахунках бюджету (9,6 відсотка). 
Cередньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2018 рік зрос-
ла на 24,8 відсотка порівняно з 2017 роком та становила 8865 гривень, що у 2,4 ра-
за вище рівня мінімальної заробітної плати. Для порівняння, в розрахунках бюджету 
прогноз середньої зарплати було враховано  у сумі 8650 гривень; 

зростання грошових переказів трудових мігрантів на 24,1 відсотка (11,3 млрд дол. 
США, або 8,7 відсотка від очікуваного ВВП);

покращання споживчих настроїв (за даними GFK у грудні 2018 року індекс спо-
живчих настроїв збільшився на 1,9 пункта до 62,2 пункта порівняно із груднем 2017 
року);

зростання обсягів споживчого кредитування (станом на кінець 2018 року залишки 
коштів за споживчими кредитами збільшились на 24,2 відсотка, загальний обсяг за-
лишків становить 151,6 млрд грн, або 16,3 відсотка від обороту роздрібної торгівлі).

Збільшення економічної активності в країні зумовило зменшення рівня безробіт-
тя – до 8 відсотків до економічно активного населення у віці 15-70 років (у ІІІ кварталі 
2018 року), що є найменшим показником починаючи з І кварталу 2014 року.

На фоні високої потреби в модернізації основних фондів та інвестицій в інфра-
структурні об’єкти, що підтримуються зростанням прибутку підприємств та збіль-
шенням капітальних видатків бюджету, вже 12 кварталів поспіль спостерігаєть-
ся збільшення інвестиційної компоненти ВВП. У ІІІ кварталі валове нагромадження 
основного капіталу зросло на 9,7 відсотка і мало додатній внесок у зростання ВВП на 
рівні 1,4 відсоткового пункту.

За підсумком 2018 року підприємствами та організаціями освоєно капітальних ін-
вестицій на суму 526,3 млрд грн, що на 16,4 відсотка більше порівняно з 2017 роком.

За даними НБУ чистий притік прямих іноземних інвестицій у 2018 році оцінюється 
в 2,4 млрд дол. США, п’яту частину з яких становили операції переоформлення бор-
гу в статутний капітал. Чистий притік прямих інвестицій до реального сектору стано-
вив 1,4 млрд дол. США, або 58 відсотків від загального обсягу.

З боку пропозиції майже всі галузі реального сектору економіки продемонстру-
вали зростання. 

Так, на фоні чергового рекорду валового збору зернових культур найбільші тем-
пи зростання серед агрегованих галузей реального сектору економіки спостеріга-
лись у сільському господарстві. За підсумком 2018 року, виробництво сільськогос-
подарської продукції зросло на 7,8 відсотка. Обсяги врожаю зернових культур ста-
новили майже 70 млн тон, соняшнику та сої – відповідно 14,2 млн  та 4,5 млн тонн.

Рекордні обсяги валового збору зернових культур у поєднанні із високою ціно-
вою кон’юнктурою на світових товарних ринках сільськогосподарських культур (зо-
крема, пшениці та кукурудзи) позитивно впливали на зовнішньоторговельну динамі-
ку та стабільність валютного ринку.

У 2018 році спостерігалося зростання обсягу будівельної продукції – на 4,4 відсо-
тка, навіть на фоні високої порівняльної бази 2017 та 2016 років (зростання відповід-
но на 26,3 відсотка та 17,4 відсотка). 

Обсяги виробництва промислової продукції у 2018 році збільшились на 1,1 відсо-
тка порівняно із 2017 роком, у тому числі у добувній промисловості та розроблен-
ні кар’єрів – на 2,1 відсотка, переробній промисловості – на 0,2 відсотка, постачан-
ні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,8 відсотка. Зростання 
виробництва товарів інвестиційного спрямування становило 104,6 відсотка.

Внаслідок поступового покращання фінансового стану домогосподарств зростали 
галузі, спрямовані на задоволення потреб населення, зокрема товарообігу роздрібної 
торгівлі на 6,1 відсотка та пасажирообороту – на 5,1 відсотка.

Таблиця 1
Основні макроекономічні показники

Показники 
2015 2016 2017 2018

Рік Рік Рік Прогноз  
до бюджету Фактичний показник

Номінальний ВВП, 
млрд гривень

1988,5 2385,4 2983,9 3332,3 3562,9 (оцінка 
МЕРТ)

ВВП реальний, темп 
зростання, %

-9,8 2,4 2,5 3 3,2 (оцінка МЕРТ) 

Індекс споживчих цін, 
грудень до грудня по-
переднього року

143,3 112,4 113,7 109 109,8

Індекс споживчих цін, 
середній за рік

148,7 113,9 114,4 110,9 110,9

Середня заробітна 
плата, грн

4195 5183 7104 8650 8865

Зміна реальної заро-
бітної плати, %

-20,2 9 19,1 9,6* 12,5

Рівень безробіття, ме-
тодологія МОП, % до 
економічно-активного 
населення 

9,1 9,3 9,5 9,1 н/д

Зміна експорту това-
рів та послуг, у % до 
попереднього року

-26,9 -3,9 17,1 4 9,5

Зміна імпорту товарів 
та послуг, у % до по-
переднього року

-28,3 4,5 19,2 6,3 12,8

Обмінний курс, гри-
вень до долара США 
(середній)

21,8 25,6 26,6 29,3 27,2

* Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, скоригована на індекс 
споживчих цін.

Проведення Національним банком України політики таргетування інфляції та за-
безпечення Урядом фіскальної консолідації виступали чинниками підтримки макро-
економічної стабільності. Так, у 2018 році вперше за 5 років інфляцію вдалось зни-
зити до однозначного показника – 9,8 відсотка у розрахунку грудень 2018 року до 
грудня 2017 року, що є близьким до врахованого при розрахунках бюджету прогноз-
ного показника (9 відсотків).  

За даними Національного банку України, протягом 2018 року обмінний курс грив-
ні до долара США залишався переважно стабільним – 27,2 гривень за долар США у 
середньому за рік порівняно із закладеним у бюджеті курсом у 29,3 гривень за долар 
США. Це негативно вплинуло на надходження від оподаткування зовнішньоекономіч-
них операцій та інших доходів, які залежать від обмінного курсу, але і сприяло зни-
женню видатків на обслуговування номінованого в іноземній валюті боргу.

Рівень міжнародних резервів України збільшився з 18,8 млрд дол. США на 01 січ-
ня 2018 року до 20,8 млрд дол. США в еквіваленті станом на 1 січня 2019 року. Цей 
показник зріс до п’ятирічного максимуму та дорівнює 3,5 місяця майбутнього імпор-

ту, що є достатнім для виконання зобов’язань України і поточних операцій Уряду та 
Національного банку. 

Додатне сальдо платіжного балансу підтримувало відносну курсову стабільність. 
За підсумком 2018 року, платіжний баланс було зведено з профіцитом на рівні 2,9 
млрд дол. США (проти 2,6 млрд дол. США у 2017 році).

На динаміку платіжного балансу впливало збільшення профіциту фінансового ра-
хунку та зростання грошових переказів із-за кордону. Водночас зростання споживчо-
го та інвестиційного попиту на фоні порівняно слабкого зовнішнього попиту призве-
ло до розширення дефіциту торговельного балансу, що частково компенсувало по-
зитивну динаміку по інших статтях платіжного балансу.

Так, за попередніми даними Національного банку України, у 2018 році дефіцит 
балансу товарів та послуг зріс до 11,5 млрд дол. США (проти 8,6 млрд дол. США у 
2017 році).

Експорт товарів за 2018 рік збільшився на 9,2 відсотка до 43,3 млрд дол. США, 
причому найвищими темпами зростав експорт деревини та виробів з неї – на 19,4 
відсотка; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 16 від-
сотків; чорних й кольорових металів та виробів з них – на 15,3 відсотка; мінеральних 
продуктів – на 10,4 відсотка.

У 2018 році продовжилась тенденція до зміни географічної структури українсько-
го експорту. Обсяг експорту до країн ЄС зріс на 15,5 відсотка порівняно з 2017 роком, 
а його питома вага становила 37,6 відсотка в загальному обсязі.

Імпорт товарів збільшився на 14 відсотків до 56,3 млрд дол. США, найбільше 
зростав імпорт промислових виробів – на 21 відсоток; чорних й кольорових мета-
лів та виробів з них – на 19,3 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів та 
приладів – на 17,8 відсотка. Імпорт товарів з країн ЄС збільшився на 12,4 відсотка, 
частка країн ЄС у структурі імпорту товарів становила 36,6 відсотка.

Отже, макроекономічні умови 2018 року можна охарактеризувати як в цілому 
сприятливі для виконання бюджету, за виключенням негативного впливу на дохо-
ди бюджету більш міцного курсу гривні до долара США, ніж було враховано в якості 
припущення при розрахунках бюджету. 

В свою чергу, продовження політики фіскальної консолідації у 2018 році та фор-
мування додатного сальдо (профіциту) первинного (без врахування видатків на об-
слуговування державного боргу) бюджетного балансу, хоча й мало стримуючий 
ефект по відношенню до сукупного попиту, однак сприяло макрофінансовій та ціно-
вій стабільності. Збільшення інвестиційної складової бюджету водночас підтримува-
ло розвиток економіки, у тому числі й у довгостроковому періоді.

Параметри бюджету 2018 року та його коригування 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» було затверджено  

7 грудня 2017 року за доходами у сумі 917,9 млрд грн, видатками – у сумі 991,7 млрд 
грн та граничним розміром дефіциту державного бюджету – у сумі 80,6 млрд грн, 
або 2,4 відсотка у ВВП (у розрахунках було враховано прогнозний обсяг номінально-
го ВВП у сумі 3332,3 млрд гривень).

Протягом року Верховна Рада України вносила зміни до державного бюджету чо-
тири рази, найсуттєвішими з яких були зміни від 6 грудня 2018 року, які передбача-
ли збільшення видатків на:

✓ виплату пенсій у сумі 10,8 млрд грн.;
✓ виплату доплат за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної випла-

ти щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою «Соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у сумі 227,4 млн 
грн.;

✓ продовження модернізації антарктичної станції «Академік Вернадський», про-
ведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури в рамках бю-
джетної програми «Дослідження на антарктичній станції «Академік Вернадський» у 
сумі 27,6 млн гривень.

Таке збільшення було забезпечене за рахунок економії та скорочення видатків за 
такими бюджетними програмами: 

✓ субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загаль-
ного пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догля-
ду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенса-
ційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалід-
ністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на 7,2 млрд грн за ра-
хунок економії, оскільки фінансування здійснювалося відповідно до фактично заре-
єстрованих зобов’язань; 

✓ «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління забезпе-
чення ремонту ряду автомобільних доріг державного значення» на 1,2 млрд грн;

✓ «Державна підтримка галузі тваринництва» на 1,0 млрд грн;
✓ «Фінансова підтримка фермерських господарств» на 0,9 млрд грн; 
✓ «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна» на 0,3 млрд 

грн;
✓ «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 0,3 млрд грн.
Крім того, у зв’язку з різницею прогнозного курсу валют, що використовувався 

при складанні проекту державного бюджету на 2018 рік та фактичного валютного 
курсу на дати платежів виникла економія та, відповідно, скорочено видатки за бю-
джетними програмами:

✓ «Обслуговування державного боргу» на 2,5 млрд грн;
✓ «Створення Національної супутникової системи зв’язку» на 30,0 млн грн;
✓ «Виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали 

кредити під державні гарантії» на 67,2 млн гривень.
З урахуванням схвалених Верховною Радою України змін до бюджету 2018 року 

планові показники доходів державного бюджету були збільшені на 119,5 млн грн до 
918,0 млрд грн, видатків – на 230,7 млн грн до 991,9 млрд грн, при цьому, граничний 
обсяг дефіциту державного бюджету залишився незмінним.

Виконання бюджетних показників 
Виконання бюджетних показників у 2018 році здійснювалося відповідно до показ-

ників, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». 
Доходи. Надходження до Державного бюджету України у 2018 році становили 

928,1 млрд грн, що на 134,7 млрд грн, або на 17 відсотків більше ніж у 2017 ро-
ці (таблиця 2). 

За 2018 рік до державного бюджету надійшло 928,1 млрд грн, що відповідає 101,1 
відсотка річного показника, затвердженого Верховною Радою України, зі змінами. 
Перевиконання річного затвердженого показника становило 10,1 млрд гривень.

Рівень виконання річного розпису з урахуванням змін, внесених розпорядниками 
коштів державного бюджету за спеціальним фондом (переважно через збільшення 
плану власних надходжень бюджетних установ) становив 98 відсотків.

Доходи загального фонду державного бюджету за 2018 рік порівняно із 2017 ро-
ком зросли на 19,4 відсотка, або на 135,2 млрд грн до 833,6 млрд грн. Основними 
чинниками зростання доходів були такі:

- поліпшення фінансової ситуації суб’єктів підприємницької діяльності сприяло 
підвищенню доходів від податку на прибуток підприємства;

- зростання заробітних плат сприяли збільшенню доходів від податку на дохо-
ди фізичних осіб.

Рівень виконання річного показника, затвердженого Верховною Радою України, зі 
змінами за загальним фондом державного бюджету становив 98,9 відсотка.

Недовиконання у сумі 9,2 млрд грн в основному обумовлене недонадходженням:
- акцизного податку у сумі 7,5 млрд грн;
- коштів, що перераховуються НБУ у сумі 5,9 млрд грн;
- ПДВ із вироблених товарів з урахуванням відшкодування у сумі 5,2 млрд грн;
- ПДВ із ввезених товарів у сумі 4,9 млрд грн;
яке було переважно компенсоване перевиконанням з:
- податку на прибуток підприємств у сумі 14,9 млрд гривень.

Таблиця 2
Доходи Державного бюджету України у 2018 році

млрд грн

Статті доходів
2018 Темп росту до 2017 

року, %
факт

РАЗОМ ДОХОДІВ 928,1 117,0
у тому числі:
Податок та збір на доходи фізичних осіб 91,7 122,3
Податок на прибуток підприємств 96,9 144,8
Рентна плата за користування надрами 39,8 90,8

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 71,1 107,3

Акцизний податок з ввезених на митну територію Украї-
ни підакцизних товарів (продукції) 47,7 113,6

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з ура-
хуванням бюджетного відшкодування 79,1 124,7

   Відшкодування ПДВ -131,7 109,7
ПДВ з ввезених на територію України товарів 295,4 117,9
Ввізне мито 26,6 111,1
Частина чистого прибутку (доходу) державних або кому-
нальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що ви-
лучається до відповідного бюджету, та дивіденди (до-
хід), нараховані на акції (частки) господарських това-
риств, у статутних капіталах яких є державна або кому-
нальна власність

39,7 161,3

Кошти, що перераховуються Національним банком Укра-
їни відповідно до Закону України «Про Національний 
банк України» 

44,6 100,5

Власні надходження бюджетних установ 46,7 130,8

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з загального фонду Державного 
бюджету України відповідно до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Бюджетного кодексу України (так званий експеримент) за 2018 рік становили 
3,2 млрд грн, у той час як у 2017 році відповідний показник становив 12,3 млрд гри-
вень. Це кошти в рамках так званого митного експерименту, відповідно до якого час-
тина надходжень від перевиконання митних платежів надходить до місцевих бюдже-
тів для фінансування будівництва доріг.

Національний банк України перерахував до бюджету прибуток у сумі 44,6 млрд 
грн, що відповідав показнику, схваленого рішенням Ради Національного банку 13 
квітня 2018 року, яка затвердила консолідовану фінансову звітність Національного 
банку України за 2017 рік. Це на 5,9 млрд грн нижче показника, визначеного у Дер-
жавному бюджеті України. 

За 2018 рік до загального фонду державного бюджету надійшло коштів від про-
дажу 4G ліцензій у сумі 7,9 млрд грн, що на 1,6 млрд грн більше від врахованих у бю-
джеті за вказаним джерелом. 

Видатки. Касові видатки Державного бюджету України за 2018 рік проведені в об-
сязі 985,8 млрд грн, що відповідає 95,3 відсотка річного показника, затверджено-
го Верховною Радою України, зі змінами. Рівень виконання річного розпису з ураху-
ванням змін, внесених розпорядниками коштів державного бюджету за спеціальним 
фондом, становив 99,4 відсотка.

За 2018 рік касові видатки загального фонду державного бюджету виконані в об-
сязі 884,2 млрд грн., що становить 97,6 відсотка річного показника, затвердженого 
Верховної Радою України, зі змінами. Проти 2017 року видатки державного бюдже-
ту зросли на 146,4 млрд грн, або на 17,4 відсотка (таблиця 3). Недовиконання річ-
ного затвердженого показника обумовлено економією видатків на обслуговування 
боргу, фінансуванням соціальних видатків відповідно до фактично зареєстрованих 
зобов’язань, та затримками головними розпорядниками із проведенням тендерів та 
інших необхідних процедур.

У 2018 році здійснювалась виважена політика видатків щодо фінансування пер-
шочергових видатків на оборону і безпеку, обслуговування боргу, підвищення роз-
мірів соціальних стандартів, здійснення у повному обсязі відповідно до плану ви-
датків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-кому-
нальних послуг.

У 2018 році на оборону і безпеку держави спрямовано загальний ресурс у сумі 
191,7 млрд грн, що на 47,3 млрд грн, або у 1,3 раза більше порівняно з 2017 роком. 
За оцінкою ці видатки були вищими за 5 відсотків до ВВП, як і планувалось. 

Видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу (за функці-
ональною класифікацією видатків) у 2018 році становили 115,4 млрд грн, що на 5 
млрд грн, або на 4,5 відсотка більше ніж у 2017 році. Економія видатків на обслуго-
вування боргу у сумі 12,3 млрд грн пояснювалась в основному відхиленням фактич-
ного курсу іноземних валют до гривні від прогнозних, що закладались в проекті дер-
жавного бюджету на 2018 рік. 

У Державному бюджеті України на 2018 рік субвенція з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату жит-
лово-комунальних послуг була передбачена у сумі 71,3 млрд гривень. Касове вико-
нання за вищезгаданою субвенцією у 2018 році становило 70 млрд грн, або майже у 
повному обсязі (98,6 відсотка) до зареєстрованих протягом 2018 року у органах Каз-
начейства фінансових зобов’язань фактично нарахованих пільг і субсидій населенню 
на оплату житлово-комунальних послуг. Із цієї суми у повному обсязі погашено про-
строчену кредиторську заборгованість 2017 року, яка на початок 2018 року станови-
ла понад 16 млрд гривень.

Таблиця 3
Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією 

 у 2018 році
млрд грн.

Статті видатків 2018 рік, 
факт 

темпи росту  
до 2017 року, %

Всього видатків, у тому числі: 985,8 17,4
Загальнодержавні функції (без урахування видатків 
на обслуговування державного боргу)

47,5 48,3

Обслуговування боргу 115,4 4,5
Оборона 97,0 30,5
Громадський порядок, безпека та судова влада 116,9 33,0
Економічна діяльність 63,6 35,3
Охорона навколишнього природного середовища 5,2 10,6

Житлово-комунальне господарство 0,3 у 17,5 р.б.

Охорона здоров’я 22,6 35,2
Духовний та фізичний розвиток 10,1 28,0
Освіта 44,3 7,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 163,9 13,4
Міжбюджетні трансферти 298,9 9,7

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної 
сфери у 2018 році становили 171,3 млрд грн, що на 36,5 млрд грн, або на 27,1 від-
сотка більше ніж у 2017 році (таблиця 4). Зростання відповідних видатків пов’язано 
із підвищенням мінімальної заробітної плати, окладів відповідно до Єдиної тарифної 
сітки, а також поступового запровадження закону про Державну службу. Так, розмір 
І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлювався у розмірі прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1762 грн (підви-
щення становило 10,1 відсотка порівняно з 2017 роком). 

Таблиця 4
Видатки Державного бюджету України 

за економічною класифікацією у 2018 році
млрд грн

Статті видатків 2018 рік, факт темпи приросту  
до 2017 року, %

Всього видатків, у тому числі: 985,8 17,4
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 171,3 27,1

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 9,9 19,0
Продукти харчування 5,5 9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8,9 15,1

Поточні трансферти з (підприємствам, орга-
нам державного управління інших рівнів та уря-
дам іноземних держав та міжнародним орга-
нізаціям)

297,7 8,4

Соціальне забезпечення 166,6 11,8
Капітальні видатки 69,8 70,8

Пенсійне забезпечення у 2018 році здійснювалося відповідно до норм чинного 
законодавства своєчасно та у повному обсязі. За 2018 рік касові видатки держав-
ного бюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду становили 150,1 
млрд грн, або 100 відсотків від затвердженого показника. Середній розмір мінімаль-
ної пенсії у 2018 році становив 1455,8 грн, що на 160,8 грн більше ніж у 2017 році.
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ОФІЦІЙНО
Станом на 1 січня 2019 року середній розмір пенсійних виплат становив 2646 грн, 

що на 167 грн більше, ніж станом на 1 січня 2018 року.
Крім того, у 2018 році було запроваджено поетапний перерахунок пенсій військо-

вослужбовцям, видатки на реалізацію якого здійснювались у межах коштів, що були 
передбачені у державному бюджеті та у бюджеті Пенсійного фонду України на 2018 рік.

Для забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 
2018 році було здійснено поетапне підвищення розмірів прожиткового мінімуму з 1 
липня та з 1 грудня. Порівняно з 2017 роком розміри прожиткового мінімуму на одну 
особу зросли грудень до грудня попереднього року на 9 відсотків  до 1853 грн.

Так, прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населен-
ня додатково зріс грудень до грудня попереднього року та становив:

для дітей віком до 6 років – на 134 грн до 1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років – на 167 грн до 2027 гривень;
працездатних осіб – на 159 грн до 1921 гривень;
осіб, які втратили працездатність, – на 124 грн до 1497 гривень.
Оскільки прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соці-

альні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на 
основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2018 
році, відповідно, зростали розміри пенсій і державних допомог. 

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не ма-
ють права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової держав-
ної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, ком-
пенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інва-
лідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, у 2018 році спрямо-
вано 51,8 млрд гривень.

За рахунок зазначених коштів було забезпечено виплату:
1. Допомоги при народженні дитини.
Розмір допомоги при народженні дитини у 2018 році, як і у минулому році, встанов-

лено єдиний для усіх одержувачів – 41280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здій-
снюється одноразово у сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачуватиметься про-
тягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України, у сумі 860 гривень.

2. Допомоги по вагітності та пологах.
Мінімальний розмір у 2018 році допомоги по вагітності та пологах незастрахованим 

особам в середньому за рік становив 1899 грн, що більше ніж у 2017 році на 153 гривні.
3. Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуван-

ня, залежно від віку дитини становив 3062 грн та 3818 грн у 2018 році проти 2816 грн 
та 3509 грн у 2017 році.

4. Допомоги на дітей одиноким матерям.
У 2018 році максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у серед-

ньому за рік становив: 
1531 грн для дітей віком до 6 років, проти 1408 грн у 2017 році;
1909 грн для дітей віком від 6 до 18 років проти 1755 грн у 2017 році; 
1808 грн для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, проти 1663 грн у 2017 

році. 
5. Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
У 2018 році було продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожит-

кового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Так, у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому спів-
відношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп 
населення становив: для працездатних осіб – 21 відсоток; для дітей – 85 відсотків; для 
осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожитко-
вого мінімуму.

При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у то-
му числі і максимальний) збільшувався  на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 
гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

6. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інва-
лідністю  становила:

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи разом з над-
бавкою на догляд за ними – 2928 грн проти 2682 грн у 2017 році;

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи В І групи разом з над-
бавкою на догляд за ними – 2184 грн проти 1988 грн у 2017 році;

розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою 
на догляд за ними – 1456 грн проти 1325 грн у 2017 році;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком до 6 років у разі призначення надбавки 
на догляд за ними – 2550 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А та 1785  грн для інших 
дітей з інвалідністю проти 2336 грн та 1632 грн у 2017 році;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років у разі призначення над-
бавки на догляд за ними – 2928 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А та 1973  грн для 
інших дітей з інвалідністю проти 2682 грн та 1805 грн у 2017 році.

7. Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок пси-
хічного розладу в середньому за рік становив 1745 грн проти 1604 грн у 2017 році.

8. Тимчасової державної допомоги дітям.
У 2018 році максимальний розмір зазначеної допомоги у середньому за рік ста-

новив:

766 грн для дітей віком до 6 років проти 704 грн у 2017 році;
954 грн для дітей віком від 6 до 18 років проти 877 грн у 2017 році. 
9. Одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дити-

ни, яка запроваджена з 1 вересня 2018 року відповідно до постанов Кабінету Міні-
стрів України від 30.05.2018 № 427 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із 
соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьків-
ства», від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надан-
ня при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 
та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 445-р «Про підпи-
сання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організа-
ції Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки роз-
витку відповідального батьківства».

10. Розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, ста-
новив 1409 гривень.

Видатки на надання пільг та субсидій населенню у 2018 році становили 73,5 
млрд грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 70 млрд грн, на 
придбання твердого палива і скрапленого газу – 2,7 млрд грн та на виплату дер-
жавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування – 0,8 млрд гривень.

В цілому у 2018 році видатки на здійснення державних програм соціального за-
хисту щодо надання пільг, субсидій та допомог населенню, які фінансуються за 
рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 125,3 
млрд гривень.

У 2018 році було значно покращено фінансування капітальних видатків порівня-
но з минулими роками. Так, касові капітальні видатки державного бюджету у 2018 
році становили 69,8 млрд грн, що у 1,7 раза, або на 29 млрд грн. більше ніж у 2017 
році, та у 2,6 раза, або на 43,2 млрд грн. більше ніж у 2016 році. 

Бюджетна децентралізація та її результати. Міжбюджетні трансферти
За чотири роки реформування бюджетної системи в контексті децентралізації 

досягнуто важливих результатів – зміцнено фінансову спроможність місцевих бю-
джетів, забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки роз-
ширенню видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.

Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства спри-
яли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів та забезпечи-
ли формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами, 
а також створили умови для мотивацій органів місцевого самоврядування до наро-
щування дохідної бази місцевих бюджетів.

Так, до загального фонду місцевих бюджетів за 2018 рік надійшло 234,1 млрд 
грн, або 102,8 відсотка до річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими 
радами. Порівняно з 2017 роком надходження збільшилися на 41,4 млрд грн, або 
на 21,5 відсотка.

Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне збільшен-
ня інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. У 2018 році обсяг капітальних видат-
ків становив 91,2 млрд грн, що на 16,8 млрд грн, або на 22,6 відсотка більше по-
рівняно з 2017 роком.

Частка капітальних видатків у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів 
(загальний та спеціальний фонд разом) збільшилась проти 2017 року на 1 відсо-
тковий пункт та становить 16 відсотків (для порівняння: у 2016 –2017 роках частка 
капітальних видатків становила 15,0 відсотків, у 2015 році – 11,5 відсотка, а у 2013 
– 2014 роках – лише 6,5 та 6,2 відсотка відповідно).

В цілому у 2018 році Урядом забезпечувалося виконання усіх зобов’язань згід-
но з бюджетним законодавством, зокрема в частині перерахування міжбюджет-
них трансфертів.

У 2018 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фак-
тично надано трансфертів на загальну суму 298,9 млрд грн, що на 26,3 млрд грн, 
або на 9,7 відсотка більше ніж у 2017 році, у тому числі трансфертів із загально-
го фонду – 285,0 млрд грн, що на 23,8 млрд грн, або на 9,1 відсотка більше порів-
няно з 2017 роком, з яких:

- субвенції соціального захисту – 125,2 млрд грн.;
- медична субвенція – 61,7 млрд грн.;
- освітня субвенція – 60,4 млрд грн.;
- базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності місцевих 

бюджетів – 8,2 млрд гривень.
Дефіцит бюджету та державний борг

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами було 
визначено граничний обсяг дефіциту державного бюджету у сумі 80,6 млрд гривень.

З урахуванням внесених змін до плану за спеціальним фондом, що включає вне-
сені розпорядниками бюджетних коштів зміни до планових показників, річний пла-
новий показник дефіциту державного бюджету становив 94,1 млрд гривень.

Фактично, державний бюджет у 2018 році було виконано з дефіцитом у сумі 59,3 
млрд гривень, що відповідає 63 відсотка річного планового показника зі змінами.

Загальний фонд державного бюджету було виконано з фактичним дефіцитом у 
сумі 45,1 млрд грн, що знаходиться в межах затвердженого річного показника де-
фіциту у сумі 58 млрд гривень.

Продовження Урядом політики фіскальної консолідації, спрямованої на стабі-
лізацію публічних фінансів, дало можливість не лише утримувати показник дефі-

циту бюджету у затверджених законом обсягах, а й послідовно виконувати цільові 
показники дефіциту, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду 
до 2020 року, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», програмою співпраці з 
Міжнародним валютним фондом.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалося вчасно та в 
повному обсязі. Державних запозичень у 2018 році до державного бюджету здій-
снено на суму 286,5 млрд гривень, тоді як на погашення основної суми державно-
го боргу було спрямовано 234,5 млрд гривень.

На внутрішньому ринку протягом року регулярно проводилися аукціони з розмі-
щення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих як в національній, так і в 
іноземній валютах. Як підсумок, державні внутрішні запозичення за 2018 рік стано-
вили 174,2 млрд гривень, кошти від яких надходили до загального фонду держав-
ного бюджету і спрямовувалися на фінансування дефіциту державного бюджету.

Загалом у 2018 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП 
становила 10,3 відсотка проти 11,8 відсотка у 2017 році.

Надходження від державних зовнішніх запозичень за 2018 рік становили 112,3 
млрд грн, з яких 9 млрд грн. надійшло до спеціального фонду на впровадження 
спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, а решта коштів – 
103,2 млрд грн. – була залучена до загального фонду на фінансування дефіциту 
державного бюджету.

Нестабільна ситуація на зовнішніх ринках капіталу, а також триваючий діалог з 
МВФ робили недоцільним здійснення зовнішніх запозичень в першій половині ро-
ку. З метою покриття потреб у валютній ліквідності у серпні 2018 року Міністерство 
фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зо-
внішніх державних позик номінальним обсягом 725 млн дол. США, які були достро-
ково погашені ще у 2018 році за рахунок коштів публічного розміщення довгостро-
кових облігацій зовнішніх державних позик, здійсненого в кінці жовтня 2018 року 
загальною номінальною вартістю 2 млрд дол. США.

Після успішного підписання з МВФ нової програми «Стенд-бай» до державного 
бюджету було залучено перший транш четвертої програми макрофінансової допо-
моги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро та кредит, залучений під гарантії Сві-
тового банку, у сумі 349,3 млн євро. 

У цілому, середньозважена відсоткова ставка за державними зовнішніми запо-
зиченнями, що надійшли на фінансування загального фонду державного бюджету 
у 2018 році становила 7,5 відсотка.

Від приватизації державного майна до загального фонду державного бюдже-
ту у 2018 році фактично надійшло 268,8 млн грн внаслідок продажу об’єктів ма-
лої приватизації. Початковий план надходжень від приватизації державного майна 
у сумі 18,8 млрд грн, що включав і надходження від продажу великих об’єктів дер-
жавної власності, наприкінці року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
18.12.2018 № 1006-р був скоригований у бік зменшення до 355 млн гривень. Ра-
зом із зменшенням планових надходжень від приватизації державного майна було 
збільшено планові надходження за показником «Запозичення».

У 2018 році Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснено достроко-
ве погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої держав-
ної позики, випуск яких здійснено для надання кредитів у 2014 – 2016 роках (від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 559), на суму 1 
млрд гривень. 

Статтею 5 Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» визначено гра-
ничний обсяг державного боргу в сумі 2001,8 млрд грн та граничний обсяг гаран-
тованого державою боргу в сумі 747,6 млрд гривень.

Станом на 31 грудня 2018 року державний борг становив 1860,5 млрд грн (в ек-
віваленті 67,2 млрд дол. США), у тому числі державний зовнішній борг становив 
1099,4 млрд грн (в еквіваленті 39,7 млрд дол. США), державний внутрішній борг – 
761,1 млрд грн (в еквіваленті 27,5 млрд дол. США).

Гарантований державою борг на кінець 2018 року становив 308,1 млрд грн (в 
еквіваленті 11,1 млрд дол. США), в тому числі: гарантований державою зовнішній 
борг – 297,8 млрд грн (в еквіваленті 10,8 млрд дол. США); гарантований державою 
внутрішній борг – 10,3 млрд грн (в еквіваленті 0,4 млрд дол. США).

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2018 ро-
ку становив 2168,6 млрд грн (в еквіваленті 78,3 млрд дол. США), в тому числі: дер-
жавний та гарантований державою зовнішній борг – 1397,2 млрд грн (в еквівален-
ті 50,5 млрд дол. США); державний та гарантований державою внутрішній борг – 
771,4 млрд грн (в еквіваленті 27,9 млрд дол. США).

Протягом 2018 року сума державного та гарантованого державою бор-
гу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,9 млрд грн, а у дола-
ровому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 
2 млрд дол. США.

За попередніми розрахунками, відношення державного та гарантованого дер-
жавою боргу до ВВП на кінець 2018 року становило 60,9 відсотка, при цьому дер-
жавного боргу до ВВП – 52,2 відсотка.

До відома
15 березня 2019 року о 15:00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 

11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюдже-
ту України за 2018 рік. 

Детальну інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів 
(www.minfin.gov.ua).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 лютого 2019 р. № 120 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Положення  
про Міністерство економічного розвитку  

і торгівлі України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 
2014 р. № 459 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183), доповнивши підпункт 152 після слів «дого-
вірних відносин з ЄС» словами і цифрами «, здійснює захист прав та інтересів Украї-
ни під час вирішення спорів щодо положень розділу IV Угоди про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, за винятком спорів із 
питань, пов’язаних з торгівлею енергоносіями».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 лютого 2019 р. № 121 
Київ

Про внесення зміни до пункту 21 додатка  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від  

11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 80, ст. 2441; 2018 р., № 10, ст. 360, 
№ 37, ст. 1301, № 50, ст. 1756), доповнивши його після слів «театрально-видовищному  
закладу культури «Київський академічний Молодий театр» словами «, Миколаївсько-
му академічному українському театру драми та музичної комедії».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1009-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання державного бюджету у сумі 5 377,9 тис. гривень шляхом змен-

шення їх обсягу за бюджетною програмою 2301080 «Підвищення кваліфікації медич-
них та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у 
сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання доме-
дичної допомоги» та збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301070 «Під-
готовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науко-
во-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації».

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 лютого 2019 р. № 85-р 
Київ

Про виділення коштів для надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) 

під час участі в антитерористичній операції, та особам, 
які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

участі в зазначеній операції
1. Виділити Міністерству соціальної політики 17 512,4 тис. гривень для надання 

одноразової грошової допомоги членам сімей 10 осіб, які загинули (померли) під час 
участі в антитерористичній операції, та 13 особам, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час учас-
ті в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству соціальної політики:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням до-
помоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 29 березня 2019 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, 
виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 лютого 2019 р. № 88-р 
Київ

Про підписання Рамкової угоди між Урядом України  
та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов  

та процедур, організаційних заходів та фінансових умов 
реалізації програми Danida Business Finance в Україні

Схвалити проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія 
щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалі-
зації програми Danida Business Finance в Україні.

Уповноважити Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати зазначе-
ну Рамкову угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 лютого 2019 р. № 89-р 
Київ

Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України 
видатним тренерам, які забезпечують підготовку 

спортсменів до участі в Олімпійських іграх
Призначити стипендію Кабінету Міністрів України видатним тренерам, які забез-

печують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх, строком на один рік 
згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 20 лютого 2019 р. № 89-р

СПИСОК  
видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів  

до участі в Олімпійських іграх, яким призначена стипендія  
Кабінету Міністрів України

БАСОВ 
Олександр Олександрович

— тренер Басової Любові, яка входить до складу 
кандидатів елітної групи з велосипедного спор-
ту на участь в Іграх XXXII Олімпіади у м. Токіо 
(Японія)

ДАНІЛЕНКО 
Валерій Олексійович

— тренер Шестака Юрія, який входить до складу 
кандидатів елітної групи з боксу на участь в Іграх 
XXXII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

ЗОЦ 
Микола Миколайович

— тренер Петренко (Варвинець) Ірини, яка входить 
до складу кандидатів елітної групи з біатлону на 
участь в XXIV зимових Олімпійських Іграх у м. Пе-
кіні (Китайська Народна Республіка)

КИСЕЛИЦЯ 
Віталій Олександрович

— тренер Беленюка Жана, який входить до складу 
кандидатів елітної групи з боротьби греко-рим-
ської на участь в Іграх XXXII Олімпіади у м. То-
кіо (Японія)

МЕЛЬНИК 
Олексій Олексійович

— тренер Черкасової Алли, яка входить до скла-
ду кандидатів елітної групи з боротьби вільної на 
участь в Іграх ХХХII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

ПІКУЛІН 
Олександр Сергійович

— тренер Чоботаря Валерія, який входить до складу 
кандидатів елітної групи з карате на участь в Іграх 
XXXII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

СМОРОДСЬКИЙ 
Іван Юхимович

— тренер Ляхової Ольги, яка входить до складу кан-
дидатів елітної групи з легкої атлетики на участь в 
Іграх ХХХII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

СТАДНІК 
Андрій Володимирович

— тренер Лівач Оксани, яка входить до складу кан-
дидатів провідної групи з боротьби вільної на 
участь в Іграх ХХХII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

ТКАЧ 
Олександр Леонідович

— тренер Ткач Юлії, яка входить до складу канди-
датів елітної групи з боротьби вільної на участь в 
Іграх ХХХII Олімпіади у м. Токіо (Японія)

ФРАНЦУЗ 
Віра Василівна

— тренер Гриня Сергія, який входить до складу кан-
дидатів перспективної групи з веслування акаде-
мічного на участь в Іграх XXXII Олімпіади у м. То-
кіо (Японія)

 ДОКУМЕНТИ

https://www.minfin.gov.ua/

