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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

БЮДЖЕТУ

2018

В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ «ЄДИНИЙ ГОЛОС»

ПРІОРИТЕТИ

зростання національної економіки та підвищення
доходів населення

ІНФРАСТРУКТУРА,
ДОХОДИ

ВИДАТКИ

913,6

988,6

на 142,3 млрд грн (18,5%)
більше порівняно із
2017 роком

на 147,2 млрд грн (17,5%)
більше порівняно із
2017 роком

посилення обороноздатності країни
підтримка аграрного сектору та  будівництва доріг
децентралізація та енергоефективність

млрд грн

розвиток людського капіталу: освіти, науки,
медицини, культури

млрд грн

МАКРОПОКАЗНИКИ
зростання реального ВВП – 3%;

ДЕФІЦИТ

номінальний ВВП – 3 332,2 млрд грн;
індекс споживчих цін (грудень до грудня
попереднього року) – 109%;

ДЕРЖБОРГ

81,8

1999,3

(2,4% ВВП)

(60% ВВП проти
63% у 2017)

млрд грн

індекс цін виробників (грудень до
грудня попереднього року) – 110,3%;

млрд грн

БЮДЖЕТ 2018 ПЕРЕДБАЧАЄ
Прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі

Обсяг видатків, що
буде спрямований
Пенсійному фонду
України –

3 723 грн,

139,3 млрд грн

а після 1-го кварталу
можливість її підвищення

Загальний обсяг субвенції з державного
бюджету на виплату допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам
з дитинства і дітям-інвалідам та допомоги
на догляд за інвалідом I чи II групи у сумі
59,9 млрд грн, що більше показника 2017
року на 6 млрд грн.

Зростання
прожиткового
мінімуму

на 9%

з 1 січня – 1

700 грн;
з 1 липня – 1 777 грн,
з 1 грудня – 1 853 грн

Надання допомоги в оплаті за житлово-комунальні
послуги, придбання твердого палива та скрапленого
газу передбачено субвенції з держбюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату житлово-комунальних послуг
71 млрд грн та на придбання твердого палива і
скрапленого газу 2,7 млрд грн.

1

млрд

на централізоване
придбання медикаментів
та лікувального харчування

млрд

субвенція місцевим бюджетам
на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування
окремих захворювань

46,7

млрд

на дорожній фонд

2

млрд

7,3

млрд

2,9

млрд

1,8

млрд

підтримка розвитку
агропромислового комплексу,
в тому числі 4 млрд - підтримка
тваринництва

на підтримку вугільної галузі

розроблення та реалізація 11
державних інвестиційних проектів

ОБОРОНА
ТА БЕЗПЕКА

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

5,9

ЕНЕРГЕТИКА

з них 1,6 млрд грн на функціонування
фонду енергоефективності і 0,4
млрд грн на реалізацію Державної
цільової економічної програми з
енергозбереження

рівень безробіття населення
віком 15-70 років – 9,1%.

Підвищення
мінімальної заробітної
плати та встановлення
її з 1 січня у розмірі

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО,

150

млн

субвенція для
забезпечення кожної
області ангіографічним
обладнанням

165,3

млрд

(5% ВВП) порівняно з 2017 роком
більше на 28,8 млрд грн

ДИПЛОМАТІЯ

4,5

В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

6,7

900

млрд

млн

Підвищення заробітної
плати педагогічним
працівникам

119,6

Здобуття повної загальної
середньої освіти у
навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації

100

млн

Модернізація та

Підготовка кадрів у
професійно-технічних
навчальних закладах
за професіями
загальнодержавного
значення

оновлення матеріальнотехнічної бази
професійно-технічних
навчальних закладів

925,7

3,6

млн

Виплата державної соціальної допомоги
за принципом “гроші ходять за
дитиною”, оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

556,1

млрд

Обсяг фінансового ресурсу
місцевих бюджетів, що на
73 млрд грн (15,1%) більше
в порівнянні з 2017 роком.

253,1

млрд

Становитимуть доходи
місцевих бюджетів, що на
46,1 млрд грн (22,3%) більше,
ніж у 2017 році.

млн

млрд

Виплата
академічних
стипендій

386,6

млн

Підвищення кваліфікації
вчителів початкових
класів

1

млрд

Модернізація
початкової школи

373,3

млн

Придбання підручників
для учнів перших класів

млрд

на фінансування дипломатичної
служби, що на 0,5 млрд більше
ніж у 2017 р.  

ІНФОРМАЦІЙНА
ПОЛІТИКА ТА
КУЛЬТУРА

362,5

млн

483,2

млн

Заходи у сфері національного
інформаційного простору
(+330 млн у порівнянні з 2017 р.)

на фінансування системи
державного іномовлення України,
або у 2,2 рази більше 2017 р.

990

млн

підтримка суспільної національної
телерадіокомпанії

ТРАНСФЕРТНА
ПОЛІТИКА

308,4

млрд

Передбачена сумма
трансфертів, з яких:

8,2

млрд базова дотація

62,15
0,2

млрд освітня субвенція

млрд стабілізаційна дотація

57,4

млрд медична субвенція

133,6
28,4

млрд соціальні субвенції

млрд інші додаткові дотації

та субвенції

ДЕРЖАВА ДОДАТКОВО
НАДАСТЬ МІСЦЕВИМ
БЮДЖЕТАМ

6

млрд

Державний фонд
регіонального розвитку

5

млрд

Субвенція на здійснення
заходів щодо соціальноекономіного ровитку
окремих територій

1,9

млрд

Субвенції на формування
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад

1

млрд

державна підтримка
вітчизняного кінематографу

300

млн

200

млн

11,5

млрд

16,5

млрд

забезпечення будівництва другої
черги Національного музею
“Меморіал жертв Голодомору”

проектування та будівництво
Національного меморіального
комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції гідності

субвенція на будівництво, ремонт
і утримання доріг

додаткова дотація на здійснення
переданих з держбюджету видатків
з утриманння закладів освіти на
охорону здоров’я

