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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 1 червня 2016 року
USD 2514.1637 EUR 2804.2982 RUB 3.8096 / AU 304741.78 AG 4037.75 PT 247393.71 PD 137273.34

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ProZorro — взірець позитивних змін
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1 серпня вся країна в обов’язковому режимі 
перейде на систему публічних державних закупівель

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Зібрання уряду розпочало-
ся вітальним словом з наго-

ди Міжнародного дня захисту ді-
тей. Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман присвятив п’ять хви-

лин потребі турбуватися про най-
менших у нашій країні громадян, 
дбати про їхні права, створюва-
ти нормальні умови для життя й 
розвитку. Він вважає справедли-
вим наміром щодня присвячувати 
час для створення якісніших умов 
життя українських дітей. У цьо-

му розрізі головне — пам’ятати 
про особливі дитячі потреби, на-
приклад, гідні умови перебування 
в дитячому садку, якісну шкільну 
освіту, розвиток здібностей у ран-
ньому віці. У ході заходу увага мі-
ністрів фокусувалася на двох пи-
таннях: оздоровлення неповноліт-

ніх українців та успіхи й невдачі, 
які виникли в результаті запрова-
дження електронної системи пу-
блічних закупівель ProZorro.

Перед тим як надати слово до-
повідачам, глава уряду вирішив 
поговорити про наболіле. З одного 
боку, уряд має працювати на роз-

виток національної економіки, 
н аповнюючи держбюджет і че-
рез нього модернізуючи всі сфери 
життя включно із забезпеченням 
соціального захисту громадян, 
а з іншого — пам’ятати, 
що слід ще й раціональ-
но витрачати ці кошти. 
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Дані про видобуток 
газу стали 
доступними 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Оператор державної газотран-
спортної системи компанія «Укртрансгаз» розпочала публіка-
цію щодобових обсягів видобутку газу в Україні.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, поширеним 
УНІАН, «Укртрансгаз» на своєму сайті окремо вказує об’єми 
видобутку газу компаніями «Укргазвидобування» і «Укрнаф-
та». При цьому видобуток газу приватними компаніями пока-
зують загальною цифрою.

За інформацією «Укртрансгазу», 30 травня видобуток бла-
китного палива державною компанією «Укргазвидобування» 
становив 40 мільйонів кубометрів, а компанією «Укрнафта» — 
3,5 мільйона кубометрів. На приватні компанії припадає 11,1 
мільйона кубометрів.

Загалом обсяг видобутку газу в Україні 30 травня становив 
54,558 мільйона кубічних метрів.
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ЦИТАТА ДНЯ

ІВАН МІКЛОШ:

ЦИФРА ДНЯ

16,287 млн тонн 
видобуто, за попередніми даними, 

енергетичного та коксівного 
вугілля у січні—травні 2016 року. 

Це на 2% більше порівняно 
з торішнім аналогічним періодом 

«У разі реалізації 
реформ Україна вже 

через кілька років зможе 
домогтися постійного і 
стабільного зростання 

ВВП на 6–7% за рік».
Голова Стратегічної групи радників з питань реформ 
при Кабінеті Міністрів про досвід країн Балтії, 
Словаччини, Грузії 

Поверніть 
ефірам душу
ПІДТРИМАЙМО. Законопроект 
про квотування українських пісень 
відповідає європейським принципам 
захисту національної культури 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ

На Черкащині об’єднання 
територіальних громад 
цілком сприймається, проте 
людям не пояснюють, що 
конкретно дасть їм реформа

Як зробити 
меншими 
комунальні рахунки 
завдяки державним 
програмам

СУСПІлЬСТВО
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ФІНАНСИ

Держбанки не залишили групи найнадійніших
ТЕНДЕНЦІЇ. Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» 30 травня опублікувало 
черговий список надійності банківських депозитів за перший квартал

Вікторія БОРИСОВА  
для «Урядового кур’єра»

Під час оцінювання надій-
ності банківських депозитів 

рейтингове агентство аналізу-
вало понад 25 факторів включ-
но з показниками квартальної 
фінансової звітності банків, що 
підлягають публікації, і врахо-
вувало факт відкритості кінце-
вих власників банку перед НБУ. 
У рейтингу за підсумками пер-
шого кварталу цього року взя-
ли участь 58 із 109 платоспро-
можних банків. Згідно з даними 
рейтингового агентства «Стан-

дарт-Рейтинг», із 58 фінустанов, 
які увійшли до цього досліджен-
ня, депозити 20 банків отрима-
ли найвищий рівень оцінюван-
ня. У групу з найвищою оцінкою 
традиційно увійшли українські 
держбанки, фінустанови з учас-
тю іноземного капіталу і кілька 
банків з приватним вітчизняним 
капіталом.

Три державні фінансові уста-
нови — Укрексімбанк, Укргаз-
банк та Ощадбанк — отрима-
ли найвищу з можливих оцін-
ку надійності. Станом на 1 квіт-
ня цього року група державних 
банків контролювала 30,1% ак-

тивів платоспроможних банків. 
А їхня частка на ринку зросла 
на три відсоткові пункти. Із гру-
пи держбанків найкраще справи 
йшли в Укргазбанку.

Срібним призером рейтин-
гу став «Альфа-Банк», що вхо-
дить до міжнародної групи ABH 
Holdings. Після завершення 
угоди з італійською UniCredit 
під контроль групи в Украї-
ні також перейде Укрсоцбанк. 
«Альфа-Банк» в Україні доміг-
ся певних результатів: у 2015 
році він заробив 1,9 мільярда 
гривень операційного доходу і 
залишався однією з небагатьох 

установ, які кредитували як 
населення, так і юридичні осо-
би. Торік банк видав кредитів 
юридичним особам на 217 міль-
йонів доларів США.

Також до десятки надійних 
увійшов банк з українським ка-
піталом — ТАСКОМБАНК. То-
рік перший квартал він закін-
чив з прибутком 368 тисяч гри-
вень, а також зумів нарости-
ти депозитний портфель фі-
зичних осіб на 255,991 мільйо-
на гривень — до 1,394 мільяр-
да. Національний банк України 
включив ТАСКОМБАНК у пе-
релік попередньо кваліфікова-
них осіб для виведення непла-
тоспроможних банків з рин-
ку як приймаючу фінустанову. 
Такі кроки НБУ опосередкова-
но вказують на те, що регуля-
тор довіряє цьому банку.

Свою позицію в рейтингу по-
ліпшив Forward Bank. На поча-
ток другого кварталу ця фін-
установа підтримувала над-
лишкову капіталізацію і ду-
же велику питому вагу креди-
тів фізичним особам в загаль-
ній статті балансу «кредити і 
заборгованість клієнтів» на рів-
ні 98,18%. В умовах падіння ді-
лової активності портфель фі-
зичних осіб не настільки схиль-
ний до негативного впливу ма-
кроекономічних тенденцій, як 
кредити юридичним особам. За 
перший квартал Forward Bank 
збільшив портфель вкладів фі-
зичних осіб на 11,59% — до 
816,386 мільйона гривень.

Десятку найнадійніших за-
микає фінустанова з україн-
ським капіталом — КСГ Банк. 
Перший квартал цього року він 
завершив з прибутком. Крім 
того, на початок другого квар-
талу банк підтримував хоро-
ший запас власного капіта-
лу і рівень поточної ліквіднос-
ті вище від встановленої нор-
ми в 2,5 раза, а також забезпе-
чив приріст чистого процент-
ного доходу в першому кварта-
лі на 3,34%. Торік прибуток бан-
ку становив 1,759 мільйона гри-
вень, він пройшов аудит у між-
народній аудиторській компа-
нії «Бейкер Тіллі Україна».

«Узагальнюючи тенденції в 
банківському секторі, можна 
стверджувати, що, незважаю-
чи на продовження кризи, на-
дійних банків, які працюють 
з фізичними особами, достат-
ньо для того, щоб забезпечи-
ти населення класичними бан-
ківськими продуктами. Втім, в 
Україні триває зниження від-
соткових ставок за депозита-
ми, що фактично вказує на ре-
алізацію сценарію МВФ, коли 
за зниженням ставок пожвав-
люються кредитування еконо-
міки і процеси її відновлення», 
— повідомив «УК» директор 
Рейтингового агентства «Стан-
дарт-Рейтинг» Андрій Нікі-
тін. Проте такі процеси повіль-
ніші, ніж очікувало агентство, 
тому сподіватись на швидке 
згортання банківської кризи не 
варто.

ТОП-20 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

№ 
п/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка 

№ 
п/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка 

1 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 11,613 11 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК rd.1 (pi) 6,281

2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,516 12 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 6,140

3 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,171 13 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 5,872

4 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 9,022 14 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 5,742

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 8,983 15 БТА БАНК rd.1 (pi) 5,166

6 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК rd.1 (pi) 8,956 16 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 4,484

7 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 8,714 17 ГЛОБУС rd.1 (pi) 4,346

8 БАНК ФОРВАРД rd.1 (pi) 6,664 18 КІБ rd.1 (pi) 4,264

9 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 6,576 19 АКОРДБАНК rd.1 (pi) 4,097

10 КСГ БАНК rd.1 (pi) 6,397 20 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 4,054

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»

Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбан-
ня банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцін-
ки проведено відносно середніх значень числових факторів, які брали до уваги під час оцінювання 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 травня 2016 р. № 390-р 
Київ

Про утворення Урядової комісії 
з розслідування причин виникнення 
надзвичайної ситуації, що склалася 

29 травня 2016 р. по вул. Молодіжній, 
1, у с. Літочки Броварського району 

Київської області 
1. Утворити Урядову комісію з розслідування причин виникнення надзвичай-

ної ситуації, що склалася 29 травня 2016 р. по вул. Молодіжній, 1, у с. Літочки 
Броварського району Київської області, у складі згідно з додатком.

Надати голові Урядової комісії право вносити у разі потреби зміни до її скла-
ду, залучати до роботи Урядової комісії в установленому порядку працівників 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, 

ДокумЕНТи

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення 
видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до додатків № 3 та № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості 

Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 54, № 17, ст. 189) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1360-VIII

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також 
одержувати необхідні документи і матеріали.

2. Урядовій комісії, утвореній згідно з цим розпорядженням, подати у місяч-
ний строк Кабінетові Міністрів України звіт про результати її роботи.

3. Голові Урядової комісії поінформувати Кабінет Міністрів України на черго-
вому засіданні про попередні результати розслідування причин виникнення за-
значеної надзвичайної ситуації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2016 р. № 390-р

СКЛАД 
Урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної  

ситуації, що склалася 29 травня 2016 р. по вул. Молодіжній, 1,  
у с. Літочки Броварського району Київської області 

ЗУБКО Геннадій Григорович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, го-
лова Урядової комісії

ШЕВЧЕНКО Василь Васильович — перший заступник Міністра соціальної по-
літики, перший заступник голови Урядової комісії

ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович — Голова ДСНС, заступник голови Уря-
дової комісії

МЕЛЬНИЧУК Максим Дмитрович — голова Київської облдержадміністрації, 
заступник голови Урядової комісії

ВАКУЛЕНКО Олександр Федорович — заступник Голови Національної полі-
ції — начальник Головного слідчого управління

ВАСИЛИШИН Роман Йосифович — заступник Міністра охорони здоров’я — 
керівник апарату

КАПІНУС Євгеній Валерійович — заступник Міністра фінансів — керівник 
апарату

КРАВЧЕНКО Людмила Миколаївна  — директор департаменту публічного 
права Мін’юсту

КУДРЯВЦЕВ Олексій Віталійович — Голова Держархбудінспекції
МАЛАШКІН Максим Анатолійович — заступник Міністра регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комунального господарства — керівник апарату
НАСІРОВ Роман Михайлович — Голова ДФС
ПЛАХУТА Віктор Олександрович — директор департаменту оборони та без-

пеки Мінекономрозвитку
ФЕДОРЧУК Володимир Ярославович — заступник Міністра Кабінету Міні-

стрів України
ШКЛЯР Сергій Володимирович — заступник Міністра юстиції з питань ви-

конавчої служби
Представник органів прокуратури (за згодою) 

Додаток № 1  
до Закону України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 6  

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків  
на проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

Зміни до додаткa № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік»

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
державного 

бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування 

державного бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом:
Всього видатки  

споживання

з них:
видатки  
розвитку Всього видатки  

споживання

з них:
видатки  
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

ВСЬОГО: 633 587 015,4 594 893 329,5 78 232 725,9 5 337 834,3 37 193 685,9 34 228 491,8 19 636 966,2 2 079 580,9 1 295 792,3 14 591 525,6 667 815 507,2
2200000 Міністерство освіти і науки України 17 462 212,3 16 842 108,3 372 307,6 34 055,4 620 104,0 8 532 853,7 7 614 405,2 23 082,9 6 430,7 918 448,5 25 995 066,0
2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 17 458 317,2 16 838 213,2 369 382,6 33 856,4 620 104,0 8 532 853,7 7 614 405,2 23 082,9 6 430,7 918 448,5 25 991 170,9

2201470 0990 Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським 
центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами 152 264,0 142 264,0 84 009,5 2 044,5 10 000,0 24 725,7 24 156,6 11 501,9 223,3 569,1 176 989,7

2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати) 44 753 977,2 44 753 977,2 44 753 977,2
2211000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати) 44 753 977,2 44 753 977,2 44 753 977,2
2211190 0180 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 753 977,2 44 753 977,2 44 753 977,2

Додаток № 2 
до Закону України «Про внесення змін до додатків  

№ 3 та № 6 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»  

щодо збільшення видатків на проведення  
зовнішнього незалежного оцінювання»

Зміни до додатка № 6  
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»   

«Міжбюджетні трансферти  
(базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам) на 2016 рік»
тис. грн

Код бюджету Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці  

Міжбюджетні трансферти
Освітня субвенція 

ВСЬОГО 44 753 977,2

(тис. грн)




