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КАЗНАЧЕЙСТВО ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ

Перший модуль
• Ознайомлення з Казначейством
• Ознайомлення з Департаментом у справах
громад і місцевого самоврядування
• Контекст Великобританії – політичний,
економічний та фіскальний
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Контекст Великобританії
• Законодавча влада працює в палатах Парламенту:
– Палата Громад – основна палата; обирається на загальних
виборах кожні 5 років.
– Палата Лордів – члени палати призначаються; мають обмежену
роль, особливо у вирішенні фіскальних питань

• Виконавча влада формується зі складу Парламенту
• Підтримується постійною, неполітичною цивільною
службою
• Різноманітні обов’язки передані Парламентам Шотландії,
Уельсу і Північної Ірландії.
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Казначейство Великобританії - хто ми
• Казначейство є міністерством економіки і фінансів уряду Великобританії, яке
здійснює контроль над державними витратами, визначає напрями економічної
політики Великобританії і працює для досягнення міцного і стійкого економічного
зростання.
• Ми відповідаємо за наступні питання:
– Державні витрати: в тому числі витрати міністерств, зарплати та пенсії в
державному секторі, витрати і політика соціального забезпечення, які
затверджуються щорічно, а також капітальні інвестиції
– Політика в сфері фінансових послуг: в тому числі регулювання банківських і
фінансових послуг, фінансова стабільність і забезпечення
конкурентоспроможності фінансових інституцій
– Стратегічний нагляд за податковою системою Великобританії : в тому числі
прямі и непрямі податки, податки на підприємницьку діяльність і податки на
власність, податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки
– Виконання інфраструктурних проектів в державному секторі і залучення
приватних інвестицій в інфраструктуру Великобританії
– Забезпечення стійкого зростання економіки
4

Міністри Казначейства
Джордж Осборн (George Osborne)
Канцлер Казначейства

Денні Олександр (Danny Alexander)
Головний Секретар Казначейства

Девід Гаюк (David Gauke)
Секретар з фінансових питань

Лорд Дейтон (Lord Deighton)
Секретар з торгівельних питань

Прити Пател (Priti Patel)
Секретар Казначейства

Андреа Лідсом (Andrea Leadsom)
Секретар з економічних питань
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Казначейство в структурі уряду Великобританії
No. 10 – Прем’єр-Міністр

Казначейство
Управління з
бюджетної
відповідальності

Секретаріат
кабінету міністрів

Департаменти і
місцеві органи влади
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Огляд системи державних фінансів
Великобританії
• Фіскальна політика визначається Казначейством – Канцлер визначає систему
фіскальних правил, які оцінюються незалежним Управлінням з бюджетної
відповідальності
• Управління з бюджетної відповідальності складає 5-річні прогнози податкових
зборів і витрат для річного “Бюджету” і “Осінньої доповіді”, а Канцлер коригує
політику у відповідності з його фіскальними правилами
• В результаті визначається загальна сума витрат, яка розподіляється між
департаментами в рамках процесу “Огляду бюджетних витрат” (Spending Review)
• Зазвичай це відбувається з періодичністю у 3 роки, хоча ближче до виборів
розподіли можуть відбуватися з періодичністю в 1 рік
• В річному “Бюджеті” і “Осінній доповіді” Канцлер вносить будь-які подальші
корективи в податкову політику та витрати у відповідності зі своїми фінансовими,
економічними і політичними цілями
• Витрати департаментів, як правило, зазнають лише незначних змін в Бюджеті
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Роль Казначейства в системі державних фінансів
- Виконує закріплену в законодавстві роль, відповідає перед
Парламентом за контролювання державних витрат
- Проектує бюджет і структуру державних витрат
- Складає річний Бюджет (у тому числі податкові зміни); і призначає
багаторічні Огляди бюджетних витрат (наразі призначено на період
2015/16)
- Департаменти повинні отримати згоду Казначейства, перш ніж робити
будь-які витрати
- На практиці департаменти мають делеговані повноваження на
здійснення витрат до узгодженого ліміту без погодження
Казначейства
- Офіційний голова кожного департаменту також несе відповідальність
перед Парламентом за витрати свого департаменту (в якості
підзвітного посадовця)
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Департамент у справах громад і
місцевого самоврядування (ДСГМС)

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДСГМС – РОЛЬ У ФІНАНСУВАННІ
ТА ВИРОБЛЕННІ ПОЛІТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВЛАДИ

9

Сфери відповідальності Департаменту у
справах громад і місцевого самоврядування
Забезпечення житлом і регулювання житлових питань, питання місцевого економічного
зростання і місцевих громад, а також місцеве фінансування і політика місцевого
самоврядування
тобто деякі функції Міністерства фінансів України (планування та виконання місцевих
бюджетів) і деякі функції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Поточні міністерські пріоритети
• Доручення місцевим радам і підприємцям відповідальності за економічне зростання і
створення нових підприємств і робочих місць на їхніх територіях
• Забезпечення руху на ринку житла, щоби люди могли купувати і орендувати житло за
доступними цінами
• Забезпечення надання якісних послуг платникам муніципальних податків і
забезпечення підзвітності місцевих рад перед своїми платниками податків
• Підвищення рівня життя неблагополучних сімей, надаючи їм можливості для покращення
свого життя і зменшуючи навантаження на платників податків
• Об'єднання людей в сильні місцеві громади
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Департамент у справах громад і
місцевого самоврядування (ДСГМС)
Фінансування місцевих органів влади
Витрати місцевих органів влади складають приблизно чверть всіх державних витрат в Англії.
Органи місцевого самоврядування фінансуються за рахунок:
•
місцевий податок на комерційну нерухомість (на основі орендної вартості)
•
субсидії центрального уряду
•
муніципальний податок (податок з домашніх господарств на основі вартості житлової
нерухомості)
•
платежі та збори, доходи від орендної плати, продажу та інвестицій
Основні напрямки видатків місцевих органів влади в Англії:
• витрати на капітальні проекти, такі як будівництво доріг або шкіл
• поточні витрати, в основному на зарплати та інші витрати з надання послуг
• Поточні витрати на утримання муніципального житла;
Місцеві органи влади мають приблизно 1300 статутних обов'язків (наприклад, забезпечення
соціальної допомоги, захист дітей), а також надають різноманітні платні послуги, такі як
організація дозвілля
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Департамент у справах громад і
місцевого самоврядування (ДСГМС)
Встановлення бюджетів і розподіл коштів:
•

Кожні 1-3 роки ДСГМС узгоджує Бюджет місцевих органів влади (ліміт витрат Департаменту)
з Казначейством в кожному циклі витрат

•

Щорічно Розрахунок фінансування місцевих органів влади визначає як ці кошти будуть
розподілені серед 350 місцевих рад. Зазвичай це визначається на 2 роки вперед.

•

Типовий графік :
• Консультації з громадськістю влітку
• “Попередній” розрахунок подається на розгляд Парламенту в грудні і містить детальну
інформацію по кожній сфері державних субсидій і загальну “купівельну спроможність”
(загальну суму доступних коштів)
• Грудень/січень – міністри приймають подання від рад та інших зацікавлених сторін
• Початок лютого – остаточний розрахунок затверджується Парламентом
• Лютий: кожна місцева рада встановлює свій бюджет і рівень муніципального податку в
світлі цієї інформації [необхідно провести референдум, якщо рада бажає підняти
муніципальний податок до 2% або вище]
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• 1 квітня: початок фінансового року

Політичний контекст Великобританії
- Загальні вибори у травні 2010р. повернули
коаліційний уряд: консервативної партії
(Прем'єр-міністр - Девід Кемерон) і ліберальнодемократичної партії (Віце-прем'єр-міністр - Нік
Клегг).
- Коаліційна угода визначила тверде
зобов'язання по скороченню дефіциту –
переважно за рахунок зменшення витрат, а не
оподаткування.
- Загальні вибори мають відбутися в травні
2015р. – результати дуже важко передбачити.
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Економічний контекст: фінансова криза вразила
Великобританію сильніше, ніж більшість країн Великої Сімки
Рівень ВВП після 1 кварталу 2008 року

GDP levels after Q1 2008
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Результатом був найвищий дефіцит з часів
другої світової війни
Державні запозичення
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Необхідність податково-бюджетної консолідації
Витрати Великобританії: видатки і надходження
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Фіскальні правила
• В 2010 році коаліційний уряд розробив плани з оздоровлення державних
фінансів і запровадив випереджальний фіскальний мандат.
Дефіцит: профіцит поточного бюджету
•
•

Фіскальний мандат: досягнути циклічно-скоригованого поточного балансу до кінця
п'ятирічного прогнозного періоду (2015-16)
Відповідна фіскальна сукупність: профіцит поточного бюджету (ППБ) = поточні
надходження мінус поточні витрати, мінус амортизація

Борг: Державний борг
•
•

Фіскальний мандат: державний борг як % від ВВП має знижуватись на визначену дату
2015-16 рр.
Відповідна фіскальна сукупність: державний борг = державні фінансові зобов’язання
мінус ліквідні фінансові активи державного сектору
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Останній фіскальний прогноз
• Latest progress slides (AS14)
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Другий модуль
• Огляд структури державних витрат і фіскального циклу
• Огляд бюджетного процесу і механізму вироблення
податкової політики
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НЕЗАЛЕЖНІ
ОРГАНИ

ЗАКОНОДАВЧА
ВЛАДА

Інституційна структура Великобританії
Парламент
щороку затверджує податкову політику через Білль про Доходи і плани витрат через Кошториси

Управління з бюджетної
відповідальності
Незалежний прогнозувальник

Управління
національної
статистики
Збирає і публікує
статистику

Рахункова палата
перевіряє звітність і
проводить аудит
ефективності
використання ресурсів

Казначейство

УРЯД

Розробляє економічну та фіскальну політики і плани державних витрат

ВИТРАТИ

ПОДАТКИ

Управління податкових і
митних зборів

Департаменти
центрального уряду

Регіональні / місцеві органи
влади

Збирає податки

Забезпечення державних послуг
і соціального захисту

Відповідають за надання деяких
державних послуг + деякі податки
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Роль Казначейства в державних витратах
•

За встановленою традицією, Парламент
покладає на Казначейство функцію контролю
над всіма іншими департаментами в питаннях
фінансів і державних витрат.

•

Це досягається за допомогою:
o

o

o

Розробки параметрів бюджету (правила
викладені в Інструкції з консолідованого
бюджетування).
Встановлення бюджетів для департаментів
в процесі Огляду бюджетних витрат на
декілька років.
Контролю витрат департаментів на
постійній основі для того, щоби вони, і
державний сектор в цілому, вкладалися в
бюджет.

Інструкція з консолідованого
бюджетування на 2014-2015
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Структура державних витрат в 2015 році
• Бюджетування: в 2001р. відбувся перехід від
касового методу до обліку використання ресурсів
• Бюджети передаються департаментам, розділені на
ресурси і капітал, ліміти витрат департаментів і
витрати, які узгоджуються щорічно:
– Ліміти витрат департаментів (ЛВД): фіксовані
бюджети профільних міністерств, наприклад, охорона
здоров’я, освіта, оборона.
– Витрати, які узгоджуються щорічно (ВУЩ): витрати,
що обумовлені попитом, наприклад, соціальне
забезпечення, відсотки за боргом.

• Резерви департаментів для покриття
непередбачуваних витрат
• Обмеження на перерозподіли і залишки на кінець
року
• Відомчі нерозподілені забезпечення
• Суворе реагування на порушення лімітів
департаментів

ЛВД
51.5%

ВУЩ
48.5%

Загальний обсяг витрат на 2014/15 =
£732 млрд.
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На що витрачаються кошти?
Загальний обсяг витрат складе приблизно £732 млрд. в 2014-15 роках:
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Коротка історія Оглядів бюджетних витрат

До 1992

1992-1998

1998-2015

• Вивчення державних витрат.
• Щорічні двосторонні переговори між Казначейством і департаментами.

• Загальна “контрольна сума” встановлюється щороку на наступні три роки.
• Стійкі детальні плани публікуються на рік вперед.

• Стійкі багаторічні бюджети департаментів встановлюються в Оглядах
бюджетних витрат.
• Витрати розподіляються на ліміти департаментів/витрати, які узгоджуються
щорічно і на поточні/капітальні витрати.
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Процес Огляду бюджетних витрат

Початок

• Встановлення розміру “конверту витрат” на період Огляду бюджетних витрат
• Оголошення ключових політик: наприклад, зарплати в державному секторі
• Огляд основних фондів з урахуванням і обґрунтуванням всіх витрат і потреб
• Визначенні пріоритетів – наприклад, для нинішнього уряду - витрати на
охорону здоров'я, освіту та міжнародну допомогу.

місяці

• Інструкції для профільних міністерств, у тому числі припущення для
планування
• Двосторонні обговорення між Казначейством і Державними секретарями
департаментів
• Обговорення в Кабінеті міністрів

День
Огляду

• Огляд бюджетних витрат публікується і оголошується перед Парламентом
• Дебати в Парламенті і розгляд Спеціальною комісією Казначейства – але
голосування не відбувається до щорічного Кошторисного процесу

1-2
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Завдяки процесу Огляду бюджетних витрат,
Великобританія змогла досягти значного скорочення
витрат протягом роботи нинішнього Парламенту
10

8

% pts of GDP

6

4

2

0

-2
Зменшення циклічно-скоригованих первинних витрат як % від ВВП, 2009-2015.

Джерело: Європейська комісія
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Зменшення бюджетів департаментів відображає пріоритети
уряду
Освіта, охорона здоров’я, гуманітарна
допомога (бюджет на гум. допомогу
збільшено до 0.7% ВНД у порів. з
2013)

International Development
Education
Scotland
Single Intelligence Account
HM Revenue and Customs
Small and Independent Bodies
Culture, Media and Sport
Foreign and Commonwealth Office
Law Officers' Departments
Justice
Transport “Купівельна спроможність”
місцевих органів влади
Cabinet Office має зменшитись приблизно
на 15% з 2010-11 до
2015-16.
CLG Communities
-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Базове зниження лімітів витрат
департаментів з 2010-11 до 2015-16,
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сумарний відсоток в реальному обчисленні

20%

Багато заощаджень було досягнуто завдяки комплексним заходам
Соціальне забезпечення £18 млрд. заощаджень до 2014-15 (оголошено в Огляді
бюджетних витрат в 2010) і £3.6 млрд. заощаджень в 2015-16
Зарплати в державному
секторі

2-річне замороження зарплат і подальше збільшення на ≤1%
має заощадити £12 млрд. до 2014-15

Пенсії в державному
секторі

Незалежний перегляд; розробка нових схем, зміна
розрахункових індексів і збільшення внесків має заощадити
£430 млрд. протягом 50 років

Ефективність витрат

£14 млрд. щорічних заощаджень за рахунок ефективності
витрат було досягнуто в квітні 2014р. за участі Групи з
ефективності і реформування при Кабінеті міністрів

Адміністрація
центрального уряду

До кінця 2015-16, видатки адміністрації центрального уряду
мають скоротитися на більш ніж 40% в реальному
обчисленні від 2010-11, тобто приблизно на £7 млрд.
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Парламентська авторизація і контроль державних витрат
• Процес Кошторису – це давнішній парламентський
процес для надання юридичних повноважень
департаментам на здійснення витрат і збереження
доходів
• Парламент уважно розглядає, проводить дебати і
голосування по видатках в щорічних Кошторисах
• Враховуються всі витрати в бюджеті департаменту
(фіксовані ліміти і витрати, які узгоджуються щорічно) –
як витрати самого департаменту, так і витрати зовнішніх
структур
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Контроль витрат протягом року
•
•

•
•

•

Казначейство встановлює стандарти для контролю витрат в документі під
назвою Управління державними коштами.
Формально, департаменти повинні отримати згоду Казначейства, перш ніж
здійснювати витрати або споживати ресурси.
На практиці, встановлюються ліміти делегованих повноважень, вище яких
потрібне схвалення Казначейства.
Але:
• Будь-яке законодавство, яке передбачає здійснення витрат, має
отримати підтримку Казначейства перед його запровадженням.
• Політичні рішення з фінансовими наслідками мають бути узгоджені з
Казначейством перед поданням для колективного затвердження
Кабінетом міністрів
• Казначейство повинно схвалювати будь-які нові, спірні або
відображені видатки
Потреба у схваленні Казначейства розповсюджується на всі способи, в які
департаменти можуть робити публічні зобов’язання за видатками (виступи,
публікації), а не тільки на Кошториси або законодавство.
30

Резерв в ліміті витрат департаментів
•

Резерв в ліміті витрат – це невелика нерозподілена сума в
загальному ліміті витрат департаментів, який було виділено в
Огляді бюджетних витрат.

•

Він доступний для дійсно непередбачуваних обставин, які є
неминучими, і які департаменти не можуть покрити
самостійно.

•

Вимоги стосовно Резерву задовольняються тільки у
виняткових обставинах і повинні отримати схвалення
Головного секретаря.

•

Вимоги стосовно Резерву є одноразовими і підлягають
поверненню Казначейству.
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Що станеться, якщо департамент
перевитрачає кошти?
• Перевищення конкретних лімітів, затверджених і проголосованих
Парламентом, розглядається як перевищення голосів
• Будь-які перевищення визначаються наприкінці фінансового року,
коли результати виконання бюджету порівнюються з поданням в
Кошторисі, і публікуються в Річному звіті.
• Міжпартійний парламентський Комітет з контролю над
витрачанням державних коштів звітує про будь-які перевищення
голосів.
• Парламент дає офіційне ретроспективне схвалення будь-яких
несанкціонованих витрат.
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Межа соціальних видатків
• Нові механізми контролю витрат продовжують розроблятися:
Межа соціальних видатків була запроваджена нинішнім урядом,
починаючи з 2015-16рр.
• Межа соціальних видатків – це номінальний ліміт витрат на
соціальне забезпечення для кожного року в прогнозному періоді.
• Межа соціальних видатків не розповсюджується на державні
пенсії і анти-циклічну допомогу по безробіттю. Всі інші видатки по
соціальному забезпеченню підлягають обмежуванню.
• Існує 2% прогнозний діапазон для корегування прогнозних
значень.
• Якщо витрати перевищать межу в будь-який рік, будуть задіяні
Парламентські заходи підзвітності.
• Щороку уряд повинен звітувати про дотримання межі соціальних
видатків.
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Управління грошовими коштами
• Служба з управління боргом управляє державними
грошовими потоками.
• Департаменти готують щоденні прогнози витрат і
надходжень, а Управління податкових і митних зборів готує
прогнози податкових надходжень.
• Грошові потреби департаментів розраховуються на
щомісячній основі і виплачуються в перший робочий день
кожного місяця.
• Казначейство контролює точність прогнозів департаментів,
і річні показники повідомляються Парламенту.
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Система планування і виконання

1988 - 1998
Наступні кроки
• Оцінка виконання в
порівнянні з цільовими
показниками міністерств

1998 - 2010
Угоди про державну службу
• Встановлюють довгострокові
пріоритети і приводять у відповідність
центральні і міністерські результати

2010 - дотепер
Бізнес плани
• Коаліційні пріоритети
пов'язані з результатами
впровадження політики

Хартія громадян
• Встановлює права на
стандарти послуг
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Бюджет
• Найважливіша фінансова та економічна доповідь, яку Канцлера Казначейства робить
щороку.
• Ключова роль бюджету полягає в контролюванні державних фінансів – шляхом
встановлення загальної податково-бюджетної політики (надходження, витрати,
позики).

• Загальна податково-бюджетна політика складається з багатьох окремих податкових і
витратних заходів.
• Вони також повинні підтримувати загальні економічні цілі уряду - друга ключова роль
бюджету.
• Бюджетні заходи вводяться в дію через Білль про Доходи,
який починає свій щорічний процес відразу після Бюджету.

• Бюджет, як правило, оголошується в березні, а згодом
проголошується Осіння доповідь.
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День представлення Бюджету
• В день представлення Бюджету Канцлер проголошує промову перед
Парламентом. Бюджетний документ (а також додаткові документи) публікуються в
друкованому вигляді і на сайті.
• Бюджет, як правило, містить більше 250 окремих заяв стосовно політики
• Поряд з Бюджетом, Управління з бюджетної відповідальності публікує економічні
та фінансові прогнози.

• Бюджет отримує багато уваги і критики з боку Британських ЗМІ.
• Після оголошення Бюджету відбуваються дебати в Палаті Громад і Палаті Лордів,
а також слухання Спеціальної комісії Казначейства.
• Парламент голосує за Законопроект про збір податків і Бюджетну резолюцію.
• Прес-служба координує медіа-брифінги .
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Система показників
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Управління з бюджетної відповідальності
• Складає незалежні 5-річні прогнози для економіки і
державних фінансів, а також готує коментар до свого
Економічного і фінансового прогнозу.
• Уважно перевіряє і оцінює витрати на впровадження
всіх політик, які впливають на державні фінанси.
• Прогнози і кошториси витрат передбачають
проведення неодноразових обговорень з
чиновниками Казначейства, Управління податкових і
митних зборів та Департаменту праці і пенсій.
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Цілі податкової політики
• Цілі Казначейства:
• Забезпечення стабільних і стійких податкових
надходжень для фінансування державних витрат в
найменш деформуючий спосіб.

• Принципи Канцлера для податкової системи:
•
•
•
•

Ефективність і підтримка зростання;
Впевненість і передбачуваність;
Легко розуміти і легко дотримуватися;
Справедливість, винагорода за працю, підтримка
прагнень, найбільші вимоги до тих, кому це по кишені.
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Як ми виробляємо податкову політику
Казначейство і Управління податкових і митних зборів несуть спільну
відповідальність за вироблення податкової політики.
Згідно з порядком, розробленим в 2010р., податкова політика має
поліпшувати передбачуваність, стабільність і простоту податкової
системи.
Основні аспекти:
• Раннє оголошення намічених змін у політиці – довший цикл
впровадження політики
• Менші за кількістю і кращі за якістю зміни податкової системи –
користуючись довшим циклом, проводимо ретельний аналіз
наслідків, консультуємось стосовно можливих варіантів політики і
розробляємо якісне законодавство
• Робимо менше змін, працюємо з Управлінням спрощення
оподаткування для визначення шляхів спрощення податкової системи
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Цикл вироблення податкової політики в
Великобританії
Весна

Прогноз

Фіскальна подія

Білль про Доходи

Економічний та
фінансовий прогноз
Управління з бюджетної
відповідальності

БЮДЖЕТ
Оголошення політики (можуть
містити податки, витрати,
надходження, фінансові
послуги і т.д.)

Підтвердження політики для
включення в майбутній Білль
про Доходи.

Літо

Осінь

Зима

Економічний та
фінансовий прогноз
Управління з бюджетної
відповідальності

ОСІННЯ ДОПОВІДЬ
Оголошення політики (можуть
містити податки, витрати,
надходження, фінансові
послуги і т.д.)

Ухвалення законодавства.

Консультації з питань
податкової політики,
оголошеної в Бюджеті.
Публікація законопроекту для
наступного Білля про Доходи.
Публікація перерахункових
таблиць.
Консультації з питань
податкової політики,
оголошеної в Осінній доповіді.
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Білль про Доходи
•
•
•
•

Білль про Доходи перетворює Бюджет на закон
Принаймні, один раз на рік, або не буде податку на прибуток
Базується на бюджетних резолюціях
Ведучий міністр - Секретар Казначейства з фінансових питань.
•
•
•
•
•

Доповідь про Бюджет і перше читання
Дебати про бюджет – 4 дні дебатів
Друге читання – 1 день дебатів
Комітет всієї палати – 2 дні дебатів
Громадський комітет – 5-6 тижнів
(детальний розгляд)
• Стадія звітування і третє читання – 2 дні
дебатів
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Четвертий модуль
• Підзвітність і прозорість
• Комунікації з громадськістю
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Управління державними коштами
• Публікація Казначейства містить інструкції про те, як
потрібно розпоряджатися державними коштами для
забезпечення відповідального витрачання коштів
платників податків.
• Деякі з них базуються на принципах здорового глузду і
раціонального управління фінансами.
• Існують також деякі правила і угоди про те, як потрібно
розпоряджатися певними речами, для забезпечення
узгодженості і результативності політик, програм і
проектів.
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Річна звітність
• За законом, кожен департамент має підготувати річну звітність і
подати її на розгляд Парламенту до визначеного терміну.
• Ця звітність має бути підготовлена у відповідності з
міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
• Незалежна рада здійснює контроль і консультує з питань
внесення поправок в МСФЗ для використання в державному
секторі, і звітує перед Парламентом про те, які поправки були
зроблені.
• Парламент розглядає звітність департаментів і здійснює нагляд
через структуру комітетів.
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Національний Аудиторський Офіс
• Звітність департаментів підлягає незалежному аудиту, який
проводить Національний Аудиторський Офіс (НАО).
• Генеральний Контролер та Аудитор (Comptroller and Auditor
General) звітує перед Парламентом про те, чи є звітність
“достовірним і точним” відображенням фінансової діяльності і
чи є витрати “регулярними” – тобто чи відповідають вони тому,
що затвердив Парламент.
• Якщо департаменти перевищили суми, які були затверджені для
них Парламентом, НАО готує окремий звіт і передає його до
Комітету з контролю над витрачанням державних коштів.
• НАО також готує звіт про ефективність використання ресурсів
департаментами.
OFFICIAL - SENSITIVE
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Система загальнодержавної звітності
• Система загальнодержавної звітності об’єднує перевірену
звітність 3800 організацій державного сектору, для того щоб
скласти всебічну бухгалтерську картину фінансового стану
державного сектору Великобританії.
• Система загальнодержавної звітності базується Міжнародних
стандартах фінансової звітності (МСФЗ) - системі рахунків, що
використовуються приватним сектором в усьому світі. Ті самі
стандарти застосовуються до ресурсних рахунків
департаментів.
• Це великий крок вперед до забезпечення прозорості та
підзвітності, і представляє собою найбільш амбітну
консолідацію державного сектору в світі.
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Ключова роль НГО
• Інститут фіскальних досліджень – незалежний
дослідницький інститут, який інформує
громадські обговорення з питань економіки з
метою розробки ефективної фіскальної політики.
• Інститут врядування – незалежний орган, який
працює над поліпшенням ефективності роботи
уряду шляхом проведення досліджень,
навчання, заходів та консультацій.
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Прозорість фінансування та
місцевих видатків
Приклад: Фінансування міської ради Ліверпуля

Кодекс прозорості 2014

PROVISIONAL 2015-16 SPENDING POWER
liverpool
2014-15
adjusted

2015-16

£m
£m

124.86
350.83

124.96
294.43

£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m

1.67
0.00

2.34
0.00
0.00
0.00
0.05
0.04

5.39
0.53
0.34
5.78
0.00
0.00
0.00
0.53
41.44
2.30

0.00
0.00
0.72
41.44
2.30

£m

19.84

39.83

£m
£m

553.65

521.00
-32.66
-5.9%

Spending Power Components

1 Council Tax Requirement excluding parish precepts
2 Settlement Funding Assessment
SFA: Adjustment to reflect Section 31 grants for business rates
3 initiatives
4 minus Council Tax Support Funding to Parishes
Efficiency Support Grant
Commons Registration Authorities
Inshore Fisheries Conservation Authorities
Lead Local Flood Authorities
Community Right to Challenge
Community Right to Bid
Fire Revenue Grant (FireLink and New Dimension elements)
5 Council Tax Freeze Grant 2015-16
6 New Homes Bonus
New Homes Bonus: returned funding
Council Tax Support New Burdens Funding
7 Local Council Tax Support and Housing Benefit Admin Subsidy
Social Housing Fraud
City of London Offset
GLA Transport Revenue Grant
8 Department of Health Revenue grant
Public Health Grant (Ring-fenced)
9 Adult Social Care New Burdens
1 Better Care Fund
0

0.00
0.05
0.07
0.01
0.01
0.00

0.00
1.73
7.38
0.52
0.16
5.08

Provisional Revenue Spending Power including Better Care Fund
Change in Provisional Revenue Spending Power 2015-16
Change in Provisional Revenue Spending Power 2015-16

Місцеві органи влади повинні публікувати
детальну інформацію про кожну окрему статтю
витрат, яка перевищує £500. Це включає в себе:
• Індивідуальні рахунки
• Виплати субсидій
• Витрати
• Платежі за товари та послуги
• Соціальні виплати
• Оренда
• Кредитні ноти на суму більше £500
• Операції з іншими державними органами
Для кожної окремої статті витрат має бути
опублікована наступна інформація:
• Дата здійснення витрат
• Департамент, який здійснював витрати
• Отримувач
• Короткий опис мети витрат
• ПДВ, який не може бути повернений
• Товарна категорія (напр., комп'ютери,
програмне забезпечення)
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Комунікації навколо фіскальної події
• Офіційна документація: Червона
книга Бюджету, додаткові
документи, матеріали для
спеціалістів з податкових питань
• Цифрові комунікації: сайт,
інфографіка, Facebook
• Виступи міністрів, виступи в ЗМІ,
візити
• https://www.gov.uk/government/t
opical-events/budget-2014
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Також публікується аналіз результатів розподілу
Загальний рівень виплат допомоги, податкових пільг і витрат державної служби, після оподаткування домогосподарств в
2015-16рр. як % чистих надходжень 2010-11рр. (в тому числі допомога домогосподарствам в натуральній формі від
державних послуг) до і після консолідації.
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Сайт Казначейства – Бюджет 2014
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Інформаційний
листок про
гербовий збір
земельного
податку – Осіння
доповідь 2014
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Twitter-канал Казначейства
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Цифрові продукти Казначейства, які використовуються BBC та іншими ЗМІ

Взаємодія із зацікавленими сторонами
• Публікація “заклику до забезпечення репрезентативності”
зацікавлених сторін (у тому числі бізнес-структур, фахівців з
податкових питань, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій і т.д.) перед оголошенням Бюджету.
• Канцлер та інші міністри Казначейства проводять зустрічі з
найвищим колом зацікавлених сторін, напр., Конфедерацією
британської промисловості; чиновники зустрічаються з іншими
зацікавленими сторонами, щоб обговорити їхні ідеї та “прохання”.
• Деякі з них можуть бути запрошені до Казначейства для участі в
круглих столах з конкретних тем.
• В день представлення Бюджету - телефонні дзвінки від міністрів і
старших посадових осіб ключовим зацікавленим сторонам.
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Бюджет 2015 – заклик до подання ідей
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Комунікації навколо Огляду бюджетних витрат в 2010р.
• Виклик: працівники державного сектору і громадськість
подали близько 40,000 ідей через сайт, що знайшло
відображення в 25 стратегічних рекомендаціях для
Огляду бюджетних витрат
• Незалежна робоча група: зовнішні експерти і лідери
цивільної служби працювали з Казначейством і
департаментами над розробкою інноваційних ідей для
реформи державних витрат
• Група постійних секретарів з Огляду бюджетних витрат:
працює над вирішенням скрізних питань (наприклад,
локалізація, ефективність витрат)
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