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№ 293-06/06“05“червня2020 р.

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України
“Про статус народного депутата України” та статті 89 Регламенту Верховної
Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної
Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного
законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної
реформи».
Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної
Ради України буде народний депутат УкраїниАндрійович З.М.
Додатки:
1. Проект Закону України на 9 арк.
2. Порівняльна таблиця на 25 арк.
3. Пояснювальна записка на 2 арк.
4. Проект постанови Верховної Ради Українина 1 арк.

Народний депутат України З.М. Андрійович
посв. №293

Проект
вноситься народним депутатом України
З.М. Андрійовичем
“05” червня 2020 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у
зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи
___________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) такі зміни:
1. У статті 2:
1) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад
сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об'єднань» ;
2) виключити пункт 2-1 частини першої;
3) пункт 36 частини першоївикласти у такій редакції:
«36) місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до
законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих
бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних
коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого
бюджету. Для цілей цього Кодексу орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів»;
2. Частину 3 статті 5 викласти у такій редакції:
«3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних
громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об'єднань».
3. У статті 6:
1) частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів її районів та бюджетів
місцевого самоврядування.»;
2) частину 4 викласти у такій редакції:

«4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету,
бюджетів районів, бюджетів місцевого самоврядування»;
3) частину 5 виключити;
4. У статті 64:
1) назву викласти в такий редакції:
«Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування»;
2) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. До доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування
належать»;
пункт 4-1 виключити;
пункт 4-2 викласти у такій редакції:
«4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за
користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної
(морської) економічної зони України), що зараховується за місцезнаходженням
(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів»;
пункт 4-3 викласти у такій редакції:
«4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за
користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового
конденсату та бурштину), що зараховується за місцезнаходженням (місцем
видобутку) відповідних природних ресурсів»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів»;
пункт 18 викласти у такій редакції:
«18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради, зараховується до
відповідних бюджетів»;
пункт 21 викласти у такій редакції:
«21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад,
яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування»;
пункт 29 викласти у такій редакції:

«29) надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності,
засновником яких є сільські, селищні, міські ради»;
пункт 32 викласти у такій редакції:
«32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно
до бюджетів місцевого самоврядування»;
пункт 34 викласти у такій редакції:
«34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником
яких є сільські, селищні, міські ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу)»;
пункт 36-1викласти у такій редакції:
«36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі
державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування за місцем надання послуг»;
пункт 36-2викласти у такій редакції:
«36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що
здійснюється виконавчими органамисільських, селищних, міських рад,
районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання
послуг»;
пункт 36-3викласти у такій редакції:
«36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських,
селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг»;
пункт 40 викласти у такій редакції:
«40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як
забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування»;
пункт 41 викласти у такій редакції:
«41) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під
час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього

договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування»;
пункт 42 викласти у такій редакції:
«42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та
організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів місцевого
самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали
платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими
підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і
відходів срібло»;
пункт 44 викласти у такій редакції:
44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого
самоврядування відповідно до законодавства.
5. Доповнити статтею 64-1 такого змісту:
«Стаття 64-1. Склад доходів загального фонду районних бюджетів
1. До складу доходів загального фонду районних бюджетів належать:
1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності, засновником яких є районні ради;
2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
3) надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності,
засновником яких є районні ради;
4) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди районними державними адміністраціями,
районними радами;
5) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником
яких є районні ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини
першої статті 69-1 цього Кодексу);
6) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як
забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за
рахунок коштів районних бюджетів
7) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час
укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору,
які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення
закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;
8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та
організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у
вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами,
установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
9) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів районних
бюджетів відповідно до законодавства.»;
6. Частину 2 статті 67 викласти у такій редакції:

«2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64, 64-1 і 66 цього Кодексу, та трансферти місцевим
бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою
статті 71 цього Кодексу)».
7. Частину 1 статті 67-1 викласти у такій редакції:
«1. Для цілей цієї статті під місцевими бюджетами Автономної Республіки
Крим розуміються бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети її районів,
бюджети місцевого самоврядування».
8. Статтю 69 виключити.
9. У статті 69-1:
1) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів місцевого
самоврядування;»;
2) пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:
«4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів місцевого
самоврядування - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної
Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70
відсотків»;
3) пункт 4-1 частини першої викласти у такій редакції:
«4-1) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку,
визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому
числі: до бюджетів місцевого самоврядування - 25 відсотків, обласних
бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 відсотків, бюджетів
міст Києва та Севастополя - 55 відсотків»;
10. У пункт 4-2 частини першої статті 71 слова «3,5 відсотка - до районного
бюджету; 1,5 відсотка - до сільського, селищного або міського бюджету»
замінити на «5 відсотка - до відповідного бюджету місцевого самоврядування».
11. У статті 75:
1) частину 6 викласти у такій редакції:
«6. Районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають
відповідним міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів
відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої п'ятої цієї статті»;
2) у частини дев’ятій слова «міських (міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення) рад та виконавчим органам рад

відповідних об’єднаних територіальних громад, районним
адміністраціям» замінити на «сільських, селищних, міських рад»;

державним

12. Пункт 3 частини першої статті 76 викласти у такій редакції:
«3) проект показників зведеного бюджету міста з районним поділом»;
13. Частину першу статті 78 викласти у такій редакції:
«1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують
виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи
здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного
місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з
питань виконання бюджету».
14. Частину другу статті 84 викласти у такій редакції:
«2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують
здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього
Кодексу».
15. У частині другій статті 85 виключити слова «сільські, селищні, міські
(міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не
створені згідно із законом)».
16. У статті 86:
1) частину 2 викласти у такій редакції:
«2. Видатки
самоврядування»;

першої

групи

здійснюються

з

бюджетів

місцевого

з

бюджетів

місцевого

2) частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Видатки другої групи здійснюються
самоврядування, а також районних бюджетів».
17. У статті 89:
1) у абзаці п’ятому підпункту "б" пункту 2 частини першої слова
«відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади» замінити на
«відповідної територіальної громади)»;
2) у підпункті "в" пункту 2 частини першої виключити слово «районна»;
3) у підпункті "ґ" пункту 2 частини першої виключити слово «районна»;
4) у підпункті "е" пункту 2 частини першої виключити слова «та бюджетів
об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення обласний центр»;
5) у підпункті "б" пункту 3 частини першої виключити слова «міські та
районні»;
6) у підпункті "ґ" пункту 3 частини першої виключити слова «або є
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні районних рад»;

7) у підпункті "д" пункту 3 частини першої виключити слова «або є
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні районних рад»;
8) у підпункті "а" пункту 4 частини першої замінити слова «відповідного
міста, району чи об’єднаної територіальної громади» на «відповідної
територіальної громади»;
9) підпункт "г" пункту 4 частини першої викласти у такій редакції:
«г) сільські, селищні та міські програми і заходи щодо реалізації державної
політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та
програми і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
10) у пункті 5 частини першої замінити слова «районні (міські) бібліотеки
або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної
системи» на «сільські, селищні, міські бібліотеки»;
18. Доповнити статтею 89-1 такого змісту:
«1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів належать видатки
на:
1) освіту:
а) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на
умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти
комунальної власності, засновником яких є районна рада);
б) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах
вищої освіти комунальної власності, засновником яких є районна рада);
2) охорону здоров’я:
а) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках
програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів
охорони здоров’я, засновником яких є районна рада;
б) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони
здоров’я, засновником яких є районна рада, і місцеві програми надання
населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних
гарантій медичного обслуговування населення».
19. У частині 5 статті 93 замінити слова «міста (республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення), району, відповідної
об’єднаної територіальної громади» на «територіальної громади».
20. У статті 99:
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів
місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та Севастополя»;
2) назву частини першої викласти у такій редакції:

«1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів
місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та Севастополя,
здійснюється з урахуванням таких параметрів»;
3) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень
податкоспроможності бюджету місцевого самоврядування порівняно з
аналогічним середнім показником по всіх бюджетах місцевого самоврядування
в Україні у розрахунку на одну людину.».
21. Частину другу статті 103-2 викласти у такій редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги
освітньої субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних і бюджетів місцевого самоврядування».
22. Частину другу статті 103-4 викласти у такій редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги
медичної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування».
23. У пункті 6 частини шостої статті 105:
1) абзац перший виключити;
2) абзац другий викласти у такій редакції:
«для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і бюджетів
місцевого самоврядування, крім бюджету міста Києва, - не менш як 3 відсотки
від обсягу такої субвенції»;
24. У частині першій статті 108 виключити слова «та міст обласного
значення і районним бюджетам, іншим».
25. У частині першій статті 115:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим значення та районних
бюджетів Автономної Республіки Крим»;
2) пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) обласними державними адміністраціями - щодо бюджетів місцевого
самоврядування та районних бюджетів»;
3) пункт 4 виключити;
4) у пункті 5 виключити слова «сіл, селищ чи міст районного значення, що
входять до складу цих міст»;
26. У статті 122:
1) частину другу викласти у такій редакції:
«2. У разі порушення вимог щодо складання бюджету згідно із цим
Кодексом та законом про Державний бюджет України в частині міжбюджетних

трансфертів Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові
обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
надається право протягом місяця з дня набрання чинності рішенням про
районний, бюджет місцевого самоврядування звернутися до суду з одночасним
клопотанням про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий
бюджет до закінчення судового розгляду справи. Районні державні
адміністрації до запровадження інституту представника Президента України,
виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах Києві та
Севастополі рад, наступного дня після підписання керівником відповідної
місцевої ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін
надсилають його Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям»;
2) частину третю виключити.
27. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":
1) пункті 20-1:
абзац другий викласти у такій редакції:
«За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру)
обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких
видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та
затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з
обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного
центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів
визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у
додатку до рішення про обласний бюджет»;
абзац третій виключити;
2) пункт 39 виключити.
ІI. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у
відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із
завершенням адміністративно-територіальної реформи»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
16 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та
адміністративних центрів територіальних громад». На виконання цього закону
Кабінет Міністрів України вже завершує розробку пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів областей
із залученням органів місцевого самоврядування, регіональних (місцевих)
відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.
Очікується, що перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських
рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад,
території яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього
Закону, відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.
Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районних рівнів
потребує відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи
України, основи міжбюджетних відносин та відповідальності за порушення
бюджетного законодавства.
Цей законопроект розроблено з метою створення належної ресурсної бази
для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій
територіальній основі.
2. Цілі та завдання проекту
Цілями і завданням цього законопроекту є
- розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та
територіальних громад;
- встановлення складу доходів та видатків бюджетів територіальних
громад, які будуть сформовані за рішенням Кабінету Міністрів України,
в обсягах які були закріплені за бюджетами міст обласного значення та
об’єднаних територіальних громад;
- встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських
територіальних громад у бюджетному забезпеченні.
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу,
якими уніфікувати визначення терміну «бюджети місцевого самоврядування»;
визначити склади доходів та видатків окремо для бюджетів місцевого
самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об’єднань) та районних бюджетів.

4. Стан
регулювання

нормативно-правової

бази

у

даній

сфері

Питання, що відносяться до предмету правового
законопроекту, регулюються Бюджетним кодексом України.

правового

регулювання

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акту
Прийняття проекту Закону унормує розмежування доходів і видатків між
бюджетами районів та територіальних громад; встановить склад доходів та
видатків бюджетів територіальних громад, які будуть сформовані за рішенням
Кабінету Міністрів України, забезпечить стабільність функціонування
бюджетної системи України.
Народний депутат України

З.М. Андрійович

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо приведення у відповідність положень бюджетного
законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної
реформи»
Зміст положення (норми) чинного акта
Зміст відповідного положення (норми)
законодавства
проекту акта
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572)
Розділ I.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 2. Визначення основних термінів
Стаття 2. Визначення основних
1. У цьому Кодексі наведені нижче термінів
терміни вживаються в такому значенні:
1. У цьому Кодексі наведені нижче
…
терміни вживаються в такому значенні:
2) бюджети місцевого самоврядування –
…
бюджети територіальних громад сіл, їх
2)
бюджети
місцевого
об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у самоврядування
–
бюджети
містах), бюджети об’єднаних територіальних територіальних громад сіл, селищ, міст
громад;
(у тому числі районів у містах) та їх
об'єднань;
1
2- ) бюджети об’єднаних територіальних
Виключити
громад - бюджети об’єднаних територіальних
громад, створених згідно із законом та
перспективним планом формування територій
громад,
а
також
бюджети
об’єднаних
територіальних громад, визнаних Кабінетом
Міністрів України спроможними в порядку,
встановленому законом;
36) місцевий фінансовий орган 36) місцевий фінансовий орган установа, що відповідно до законодавства установа, що відповідно до законодавства
України здійснює функції з складання, України здійснює функції з складання,
виконання місцевих бюджетів, контролю за виконання місцевих бюджетів, контролю
витрачанням
коштів
розпорядниками за витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції, бюджетних коштів, а також інші функції,
пов'язані з управлінням коштами місцевого пов'язані
з
управлінням
коштами
бюджету. Для цілей цього Кодексу орган місцевого бюджету. Для цілей цього
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з Кодексу
орган
виконавчої
влади
питань фінансів віднесено до місцевих Автономної Республіки Крим з питань
фінансових органів. Сільський, селищний, фінансів
віднесено
до
місцевих
міський (міста районного значення) голова фінансових органів;
забезпечує виконання функцій місцевого
фінансового органу, якщо такий орган не
створено згідно із законом;
Стаття
України

5. Структура

бюджетної

системи

Стаття 5. Структура бюджетної системи
України

3. Бюджетами місцевого самоврядування є
3. Бюджетами місцевого самоврядування
бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, є бюджети територіальних громад сіл, селищ,
селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети міст (у тому числі районів у містах) та їх

об’єднаних територіальних громад.
Стаття 6. Зведений бюджет
3. Зведений бюджет Автономної Республіки
Крим включає показники бюджету Автономної
Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та
бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим значення.

об'єднань;
Стаття 6. Зведений бюджет
3.
Зведений
бюджет
Автономної
Республіки
Крим
включає
показники
бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів її районів та бюджетів місцевого
самоврядування.

4. Зведений бюджет області включає показники
4. Зведений бюджет області включає
обласного бюджету, зведених бюджетів районів, показники обласного бюджету, бюджетів
бюджетів міст обласного значення і бюджетів районів,
бюджетів
місцевого
об’єднаних територіальних громад цієї області.
самоврядування.
5. Зведений бюджет району включає показники
районного бюджету, бюджетів міст районного
значення, селищних та сільських бюджетів цього
району.

Виключити

Розділ III.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Стаття 64. Склад доходів загального
Стаття
64. Склад
доходів
фонду бюджетів
міст
республіканського загального фонду бюджетів місцевого
Автономної Республіки Крим та обласного самоврядування
значення, міст Києва та Севастополя, районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
1. До доходів загального фонду
громад
бюджетів
місцевого самоврядування
1. До доходів загального фонду бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки належать:
Крим та обласного значення, міст Києва та
Севастополя, районних бюджетів, бюджетів
об’єднаних територіальних громад належать:
4-1) 2 відсотки рентної плати за
Виключити
користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату (крім
рентної плати за користування надрами в межах
континентального шельфу та/або виключної
(морської) економічної зони України), що
зараховується до районних бюджетів за
місцезнаходженням
(місцем
видобутку)
відповідних природних ресурсів;
4-2) 3 відсотки рентної плати за користування
4-2) 3 відсотки рентної плати за
надрами для видобування нафти, природного газу та користування надрами для видобування
газового конденсату (крім рентної плати за нафти, природного газу та газового
користування надрами в межах континентального конденсату (крім рентної плати за
шельфу та/або виключної (морської) економічної користування
надрами
в
межах
зони України), що зараховується до бюджетів міст
континентального
шельфу
та/або
республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного
значення,
бюджетів
об’єднаних виключної (морської) економічної зони
що
зараховується
за
територіальних громад за місцезнаходженням України),
місцезнаходженням
(місцем
видобутку)
(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
відповідних природних ресурсів;
4-3) 5 відсотків рентної плати за
4-3) 5 відсотків рентної плати за
користування
надрами
для
видобування користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення корисних копалин загальнодержавного
(крім рентної плати за користування надрами значення (крім рентної плати за
для видобування нафти, природного газу, користування надрами для видобування

газового конденсату та бурштину), що
зараховується
до
бюджетів
міст
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, бюджетів об’єднаних
територіальних громад за місцезнаходженням
(місцем видобутку) відповідних природних
ресурсів;
16) акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що зараховується до
бюджетів об’єднаних територіальних громад,
міських бюджетів;
…
18) податок на прибуток підприємств
фінансових установ комунальної власності.

нафти,
природного
газу,
газового
конденсату
та
бурштину),
що
зараховується за місцезнаходженням
(місцем
видобутку)
відповідних
природних ресурсів;
16) акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів;
…

та

18) податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності.

Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є районні, міські ради,
об’єднані
територіальні
громади,
зараховується відповідно до районних,
міських бюджетів, бюджетів об’єднаних
територіальних громад;
21) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати, що
видаються
районними
державнимиадміністраціями,
виконавчими
органами відповідних місцевих рад, яка
зараховується
відповідно
до
районних
бюджетів
та
бюджетів
місцевого
самоврядування;
29) надходження від орендної плати за
користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності,
засновником яких є районні, міські ради,
об’єднані територіальні громади;

Податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної
власності, засновником яких є сільські,
селищні, міські ради, зараховується до
відповідних бюджетів.

32) орендна плата за водні об’єкти (їх
частини), що надаються в користування на
умовах оренди районними, Київською та
Севастопольською
міськими
державними
адміністраціями,
місцевими
радами,
яка
зараховується
відповідно
до
районних
бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;
34) концесійні платежі щодо об’єктів
комунальної власності, засновником яких є
районні, міські ради, об’єднані територіальні
громади
(крім
концесійних
платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті 691
цього Кодексу);
…
36-1) адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень, що здійснюється виконавчими

21) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати,
що видаються виконавчими органами
відповідних
місцевих
рад,
яка
зараховується відповідно до бюджетів
місцевого самоврядування;
29) надходження від орендної
плати
за
користування
майновим
комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності,
засновником яких є сільські, селищні,
міські ради;
32) орендна плата за водні об’єкти
(їх
частини),
що
надаються
в
користування
на
умовах
оренди
Київською
та
Севастопольською
міськими державними адміністраціями,
місцевими радами, яка зараховується
відповідно до бюджетів місцевого
самоврядування;
34) концесійні платежі щодо
об’єктів
комунальної
власності,
засновником яких є сільські, селищні,
міські ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої
статті 69-1 цього Кодексу);
…
36-1) адміністративний збір за
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, що

органами міських рад міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районними, районними у містах
Києві
та
Севастополі
державними
адміністраціями, виконавчими органами рад
об’єднаних
територіальних
громад,який
зараховується до місцевих бюджетів за місцем
надання послуг;

36-2) адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань, що
здійснюється виконавчими органами міських рад
міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, районними,
районними у містах Києві та Севастополі
державними
адміністраціями,
виконавчими
органами рад об’єднаних територіальних громад,
який зараховується до місцевих бюджетів за
місцем надання послуг;

36-3) плата за скорочення термінів
надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних послуг,
пов’язаних з такою державною реєстрацією, що
здійснюється виконавчими органами міських
рад міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення,
районними, районними у містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями,
виконавчими органами рад об’єднаних
територіальних громад, яка зараховується до
місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
…
40) кошти, отримані від надання
учасниками
процедури
закупівель
як
забезпечення
їх
тендерної
пропозиції
(пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в
частині здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджетів об’єднаних територіальних громад,
районних, міських бюджетів;
41) кошти, отримані від учасника - переможця
процедури закупівлі під час укладання договору про
закупівлю як забезпечення виконання цього
договору, які не підлягають поверненню учасникупереможцю, в частині здійснення закупівель за
рахунок
коштів
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад, районних, міських
бюджетів;

42) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами, установами та організаціями,

здійснюється виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад,
районними
у
містах
Києві
та
Севастополі
державними
адміністраціями, який зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг;
36-2) адміністративний збір за
проведення
державної
реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,
що
здійснюється
виконавчими
органамисільських, селищних, міських
рад, районними у містах Києві та
Севастополі
державними
адміністраціями, який зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування за
місцем надання послуг;
36-3) плата за скорочення термінів
надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань,
а також плата за надання інших платних
послуг, пов’язаних з такою державною
реєстрацією,
що
здійснюється
виконавчими
органами
сільських,
селищних, міських рад, районними у
містах
Києві
та
Севастополі
державними адміністраціями, який
зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування за місцем надання
послуг;
…
40) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівель як
забезпечення їх тендерної пропозиції
(пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів
бюджетів
місцевого
самоврядування;
41) кошти, отримані від учасника переможця процедури закупівлі під час
укладання договору про закупівлю як
забезпечення виконання цього договору,
які не підлягають поверненню учасникупереможцю,
в
частині
здійснення
закупівель за рахунок коштів бюджетів
місцевого самоврядування;
42) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами,
установами
та

що утримуються за рахунок бюджетів
об’єднаних територіальних громад, районних,
міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і
відходів золото, платину, метали платинової
групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків
коштів, отриманих цими підприємствами,
установами та організаціями за здане у вигляді
брухту і відходів срібло;

організаціями, що утримуються за
рахунок
бюджетів
місцевого
самоврядування, за здані у вигляді брухту
і відходів золото, платину, метали
платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих цими
підприємствами,
установами
та
організаціями за здане у вигляді брухту і
відходів срібло;
…
…
44) інші доходи, що підлягають
44) інші доходи, що підлягають
зарахуванню
до
бюджетів
об’єднаних зарахуванню до бюджетів місцевого
відповідно
до
територіальних громад, районних, міських самоврядування
бюджетів відповідно до законодавства.
законодавства.
Стаття
64-1.Склад
доходів
загального фонду районних бюджетів
1. До складу доходів загального
фонду районних бюджетів належать:
1)
податок
на
прибуток
підприємств та фінансових установ
комунальної власності, засновником яких
є районні ради;
2) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати,
що видаються районними державними
адміністраціями;
3) надходження від орендної плати
за користування майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в
комунальній власності, засновником яких
є районні ради;
4) орендна плата за водні об’єкти
(їх
частини),
що
надаються
в
користування
на
умовах
оренди
районними державними адміністраціями,
районними радами;
5) концесійні платежі щодо
об’єктів
комунальної
власності,
засновником яких є районні ради (крім
концесійних
платежів,
визначених
пунктом 3 частини першої статті 69-1
цього Кодексу);
6) кошти, отримані від надання
учасниками процедури закупівель як
забезпечення їх тендерної пропозиції
(пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів районних бюджетів
7) кошти, отримані від учасника переможця процедури закупівлі під час
укладання договору про закупівлю як
забезпечення виконання цього договору,
які не підлягають поверненню учасникупереможцю,
в
частині
здійснення

закупівель за рахунок коштів районних
бюджетів;
8) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами,
установами
та
організаціями, що утримуються за
рахунок районних бюджетів, за здані у
вигляді брухту і відходів золото, платину,
метали платинової групи, дорогоцінне
каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих
цими підприємствами, установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і
відходів срібло;
9) інші доходи, що підлягають
зарахуванню до бюджетів районних
бюджетів відповідно до законодавства.
Стаття
67.
Окремі
особливості
формування місцевих бюджетів
2. До доходів загального фонду місцевих
бюджетів
належать
доходи,
визначені статтями 64, 66 і 69 цього Кодексу, та
трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій,
визначених статтею 69-1 та частиною першою
статті 71 цього Кодексу).
Стаття 67-1. Особливості взаємовідносин
державного бюджету з бюджетами Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя
1. Для цілей цієї статті під місцевими
бюджетами Автономної Республіки Крим
розуміються бюджет Автономної Республіки
Крим, бюджети її районів, бюджети міст
республіканського Автономної Республіки
Крим значення, бюджет міста Севастополя.
Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетів
міст районного значення, сільських, селищних
бюджетів
1. До доходів загального фонду бюджетів міст
районного значення, сільських, селищних бюджетів
належать:
2) податок на прибуток підприємств
фінансових установ комунальної власності.

та

Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності, засновником яких є
міські (міст районного значення), селищні та сільські
ради, зараховується відповідно до міських (міст
районного значення), селищних та сільських
бюджетів;
3) рентна плата за користування надрами в
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних
копалин; рентна плата за спеціальне використання
води водних об’єктів місцевого значення; рентна

Стаття 67. Окремі особливості
формування місцевих бюджетів
2. До доходів загального фонду
місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64, 64-1 і 66 цього
Кодексу,
та
трансферти
місцевим
бюджетам
(крім
субвенцій,
визначених статтею
69-1 та частиною
першою статті 71 цього Кодексу).
Стаття
67-1. Особливості
взаємовідносин державного бюджету з
бюджетами Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя
1. Для цілей цієї статті під
місцевими
бюджетами
Автономної
Республіки Крим розуміються бюджет
Автономної Республіки Крим, бюджети її
районів,
бюджети
місцевого
самоврядування.
Виключити

плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування). Такі
платежі зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням (місцем
розташування) відповідних природних ресурсів, а
щодо водних об’єктів - за місцем податкової
реєстрації платника рентної плати;
3-1) 1 відсоток рентної плати за користування
надрами для видобування нафти, природного газу та
газового конденсату (крім рентної плати за
користування надрами в межах континентального
шельфу та/або виключної (морської) економічної
зони України), що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування за місцезнаходженням
(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
3-2) 5 відсотків рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім рентної плати за
користування надрами для видобування нафти,
природного газу, газового конденсату та бурштину),
що
зараховується
до
бюджетів
місцевого
самоврядування за місцезнаходженням (місцем
видобутку) відповідних природних ресурсів;
4) податок на майно, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;
7) єдиний податок, що зараховується
бюджетів місцевого самоврядування;

до

7-1) збір за місця для паркування транспортних
засобів;
7-2) туристичний збір;
8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на
провадження господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей, яку встановлює Кабінет
Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до
бюджетів місцевого самоврядування за місцем
розташування відповідного пункту розповсюдження
державної лотереї;
9) частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,
що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному
відповідними місцевими радами;
10) плата за розміщення тимчасово вільних
коштів бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів;
10-1) плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати, що
видаються виконавчими органами відповідних
місцевих рад, яка зараховується до відповідного
бюджету;
11) штрафні санкції за порушення законодавства

про патентування;
12) адміністративні штрафи, що накладаються
місцевими
органами
виконавчої
влади
та
виконавчими органами місцевих рад або утвореними
ними в установленому порядку адміністративними
комісіями;
13) штрафні санкції внаслідок невиконання
укладених розпорядником бюджетних коштів
договорів з суб'єктами господарювання на придбання
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджетів
міст районного значення, сільських, селищних
бюджетів;
14) надходження від орендної плати за
користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності,
засновником яких є міські (міст районного значення),
селищні та сільські ради;
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини),
що надаються в користування на умовах оренди
місцевими радами, яка зараховується відповідно до
бюджетів місцевого самоврядування;
16) концесійні платежі
щодо об’єктів
комунальної власності, засновником яких є міські
(міст районного значення), селищні та сільські ради
(крім концесійних платежів, визначених пунктом
3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу);
17) кошти, отримані від надання учасниками
процедури закупівель як забезпечення їх тендерної
пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не
підлягають поверненню цим учасникам в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів
міст районного значення, сільських, селищних
бюджетів;
18) кошти, отримані від учасника - переможця
процедури закупівлі під час укладання договору про
закупівлю як забезпечення виконання цього
договору, які не підлягають поверненню учасникупереможцю, в частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджетів міст районного значення,
сільських, селищних бюджетів;
19)
80
відсотків
коштів,
отриманих
підприємствами, установами та організаціями, що
утримуються за рахунок бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних бюджетів, за здані у
вигляді брухту і відходів золото, платину, метали
платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50
відсотків коштів, отриманих цими підприємствами,
установами та організаціями за здане у вигляді
брухту і відходів срібло;
20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у
тому числі такого, від якого відмовився власник або
отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі
відсутності спадкоємців за заповітом і за законом,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття

ними спадщини, а також відмови від її прийняття),
майна, одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютних цінностей і грошових коштів, власники
яких невідомі;
20-1) плата за надання інших адміністративних
послуг, що справляється за місцем надання послуг;
20-2) державне мито, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування за місцем
вчинення дій та видачі документів;
20-3) акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів, що зараховується до бюджетів міст
районного значення, сільських, селищних бюджетів;
20-5) адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, що здійснюється виконавчими органами
сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад, який зараховується до місцевих
бюджетів за місцем надання послуг;
20-6) плата за скорочення термінів надання
послуг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за
надання інших платних послуг, пов’язаних з такою
державною
реєстрацією,
що
здійснюється
виконавчими органами сільських, селищних, міських
(міст районного значення) рад, яка зараховується до
місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
20-7) адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань, що
здійснюється виконавчими органами сільських,
селищних, міських (міст районного значення) рад,
який зараховується до місцевих бюджетів за місцем
надання послуг;
21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до
бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів відповідно до законодавства.

Стаття 69-1. Надходження спеціального
Стаття
69-1. Надходження
фонду місцевих бюджетів
спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих
1. До надходжень спеціального фонду
бюджетів належать:
місцевих бюджетів належать:
…
2)
кошти
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва, що зараховуються у розмірі: 100
відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя,
25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до
бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення,
бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15
відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до

…
2) кошти від відшкодування втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва, що
зараховуються у розмірі: 100 відсотків до бюджетів міст Києва та Севастополя,
25 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів,
75 відсотків - до бюджетів місцевого
самоврядування;

бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
…

…

4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, в тому числі: до
сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів
об’єднаних територіальних громад - 50 відсотків,
обласних бюджетів та бюджету Автономної
Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва
та Севастополя - 70 відсотків;

4) 70 відсотків грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності, в тому числі: до бюджетів
місцевого самоврядування - 50 відсотків,
обласних бюджетів та бюджету Автономної
Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів
міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

4-1) 55 відсотків екологічного податку (крім
екологічного податку, визначеного пунктом 161
частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому
числі: до сільських, селищних, міських бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25
відсотків,
обласних
бюджетів
та
бюджету
Автономної Республіки Крим - 30 відсотків,
бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 відсотків;

4-1) 55 відсотків екологічного
податку (крім екологічного податку,
визначеного пунктом 16-1 частини другої
статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до
бюджетів місцевого самоврядування 25 відсотків, обласних бюджетів та
бюджету Автономної Республіки Крим 30 відсотків, бюджетів міст Києва та
Севастополя - 55 відсотків;
Стаття
71. Бюджет
розвитку
місцевих бюджетів
1. Надходження бюджету розвитку
місцевих бюджетів включають:
…
4-2) 10 відсотків коштів від
використання
(реалізації)
частини
виробленої продукції, що залишається у
власності держави відповідно до угод про
розподіл продукції, та/або коштів у
вигляді грошового еквівалента такої
державної частини продукції (крім коштів
від
державної
частини
продукції,
виробленої на ділянці надр у межах
континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони України), що
розподіляються
між
місцевими
бюджетами
адміністративнотериторіальних одиниць, на території
яких знаходиться відповідна ділянка надр,
у
такому
співвідношенні:
5 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим або обласного бюджету;
5 відсотка - до відповідного бюджету
місцевого
самоврядування.
Якщо
ділянка надр розташована на території
декількох
адміністративнотериторіальних одиниць, кошти між
відповідними місцевими бюджетами
розподіляються в межах встановленого
співвідношення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих
бюджетів
1. Надходження бюджету розвитку
місцевих бюджетів включають:
…
4-2) 10 відсотків коштів від використання
(реалізації) частини виробленої продукції, що
залишається у власності держави відповідно до
угод про розподіл продукції, та/або коштів у
вигляді грошового еквівалента такої державної
частини продукції (крім коштів від державної
частини продукції, виробленої на ділянці надр у
межах континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони України), що
розподіляються між місцевими бюджетами
адміністративно-територіальних одиниць, на
території яких знаходиться відповідна ділянка
надр, у такому співвідношенні: 5 відсотків - до
бюджету Автономної Республіки Крим або
обласного бюджету; 3,5 відсотка - до
районного бюджету; 1,5 відсотка - до
сільського, селищного або міського бюджету.
Якщо ділянка надр розташована на території
декількох
адміністративно-територіальних
одиниць, кошти між відповідними місцевими
бюджетами
розподіляються
в
межах
встановленого співвідношення у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;

Стаття
75. Організаційні
засади
Стаття
75. Організаційні
засади
складання
прогнозів
місцевих
бюджетів
та
складання прогнозів місцевих бюджетів та

проектів місцевих бюджетів
…
6. Виконавчі органи сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад (крім
виконавчих
органів
рад,
для
бюджетів
територіальних громад яких у державному
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти),
районні державні адміністрації в містах Києві та
Севастополі подають відповідно районним або
міським фінансовим органам пропозиції щодо
показників проектів відповідних бюджетів,
визначених з урахуванням вимог частин третьої п'ятої цієї статті.

…
9. У тижневий строк з дня прийняття
проекту закону про Державний бюджет України
у другому читанні Міністерство фінансів
України забезпечує доведення Раді міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевим
державним адміністраціям, виконавчим органам
відповідних місцевих рад визначених таким
законом показників міжбюджетних відносин
(включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів
для відповідних бюджетів) і текстових статей, а
також організаційно-методологічних вимог
щодо складання проектів місцевих бюджетів. У
триденний строк з дня отримання таких
документів
Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим, обласні державні адміністрації
доводять виконавчим органам міських (міст
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення) рад та
виконавчим
органам
рад
відповідних
об’єднаних територіальних громад, районним
державним адміністраціям відповідні обсяги
субвенцій на здійснення державних програм
соціального захисту, додаткової дотації на
здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я.
Стаття 76. Проект рішення про місцевий
бюджет та матеріали, що до нього додаються,
предмет регулювання рішення про місцевий
бюджет
1. Проект рішення про місцевий бюджет
перед його розглядом на сесії Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради схвалюється Радою міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевою
державною адміністрацією чи виконавчим
органом відповідної місцевої ради. Разом з ним
подаються:
…

проектів місцевих бюджетів
…
6. Районні державні адміністрації в
містах Києві та Севастополі подають
відповідним міським фінансовим органам
пропозиції щодо показників проектів
відповідних бюджетів, визначених з
урахуванням вимог частин третьої п'ятої цієї статті.

…
9. У тижневий строк з дня
прийняття проекту закону про Державний
бюджет України у другому читанні
Міністерство фінансів України забезпечує
доведення Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям, виконавчим органам
відповідних місцевих рад визначених
таким законом показників міжбюджетних
відносин
(включаючи
обсяги
міжбюджетних
трансфертів
для
відповідних бюджетів) і текстових статей,
а також організаційно-методологічних
вимог щодо складання проектів місцевих
бюджетів. У триденний строк з дня
отримання таких документів Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації доводять
виконавчим
органам
сільських,
селищних, міських рад відповідні обсяги
субвенцій на здійснення державних
програм соціального захисту, додаткової
дотації на здійснення переданих з
державного
бюджету
видатків
з
утримання закладів освіти та охорони
здоров’я.
Стаття 76. Проект рішення про
місцевий бюджет та матеріали, що до
нього додаються, предмет регулювання
рішення про місцевий бюджет
1. Проект рішення про місцевий
бюджет перед його розглядом на сесії
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим,
відповідної
місцевої
ради
схвалюється Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевою державною
адміністрацією чи виконавчим органом
відповідної місцевої ради. Разом з ним
подаються:

3) проект показників зведеного бюджету
…
району, міста з районним поділом, міста, що
3) проект показників зведеного
об'єднує бюджети села, селища, міста бюджету міста з районним поділом;
районного значення;
Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад або сільські, селищні,
міські (міст районного значення) голови (якщо
відповідні виконавчі органи не створені згідно із
законом) забезпечують виконання відповідних
місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи
здійснюють загальну організацію та управління
виконанням відповідного місцевого бюджету,
координують діяльність учасників бюджетного
процесу з питань виконання бюджету.

Стаття
бюджетів

78. Виконання

місцевих

1. Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації,
виконавчі
органи
відповідних місцевих рад забезпечують
виконання
відповідних
місцевих
бюджетів. Місцеві фінансові органи
здійснюють загальну організацію та
управління виконанням відповідного
місцевого
бюджету,
координують
діяльність учасників бюджетного процесу
з питань виконання бюджету.
Розділ IV.
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

Стаття
видатків

…

84. Забезпечення

здійснення

…

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад, сільські, селищні, міські
(міст районного значення) голови (якщо
відповідні виконавчі органи не створені згідно із
законом)
забезпечують
здійснення
видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті
82 цього Кодексу.

2. Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад
забезпечують
здійснення
видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої
статті 82 цього Кодексу.

Стаття 85. Передача
здійснення видатків

Стаття 85. Передача державою права на
здійснення видатків

державою

права

на

…
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад, сільські, селищні, міські
(міст районного значення) голови (якщо
відповідні виконавчі органи не створені згідно із
законом) зобов'язані забезпечити здійснення
видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої
статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих
бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між
бюджетами,
визначеного статтями
89-91 цього
Кодексу та законом про Державний бюджет України.
Забороняється планувати та здійснювати видатки, не
віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а
також здійснювати впродовж бюджетного періоду
видатки на утримання бюджетних установ одночасно
з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки
здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради
за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або
перевиконання дохідної частини загального фонду
місцевого
бюджету
за
умови
відсутності
заборгованості такого бюджету за захищеними
статтями видатків протягом року на будь-яку дату

…

2. Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації,
виконавчі
органи
відповідних місцевих рад зобов'язані
забезпечити
здійснення
видатків,
визначених пунктами
2і3
частини
першої статті 82 цього Кодексу, з
відповідних
місцевих
бюджетів
з
додержанням розподілу цих видатків між
бюджетами, визначеного статтями 8991 цього Кодексу та законом про
Державний
бюджет
України.
Забороняється планувати та здійснювати
видатки, не віднесені до місцевих
бюджетів цим Кодексом, а також
здійснювати
впродовж
бюджетного
періоду видатки на утримання бюджетних
установ одночасно з різних бюджетів,
крім випадків, коли такі видатки
здійснюються за рішенням відповідної

або за рішенням Кабінету Міністрів України.

місцевої ради за рахунок вільного
залишку
бюджетних
коштів
або
перевиконання
дохідної
частини
загального фонду місцевого бюджету за
умови відсутності заборгованості такого
бюджету за захищеними статтями
видатків протягом року на будь-яку дату
або за рішенням Кабінету Міністрів
України.
Стаття 86. Критерії розмежування видів
Стаття 86. Критерії розмежування
видатків між місцевими бюджетами
видів видатків між місцевими бюджетами
…
…
2. Видатки першої групи здійснюються з
2.
Видатки
першої
групи
бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст та бюджетів здійснюються з бюджетів місцевого
об’єднаних територіальних громад.
самоврядування
3. Видатки другої групи здійснюються з
3. Видатки другої групи здійснюються з
бюджетів міст республіканського Автономної бюджетів місцевого самоврядування, а
Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів.
також районних бюджетів та бюджетів об’єднаних
територіальних громад.
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
бюджетів міст республіканського Автономної бюджетів місцевого самоврядування
Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад
1. До видатків, що здійснюються з
бюджетів
місцевого
самоврядування
1. До видатків, що здійснюються з бюджетів
належать
видатки
на:
міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, районних бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад
належать видатки на:
…
2) освіту:
…

…
2) освіту:
…
б) загальну середню освіту:

б) загальну середню освіту:

початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому
з
дошкільними
підрозділами
початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з числі
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами); (відділеннями, групами);
міжшкільні ресурсні центри;
спеціалізовані мистецькі школи (школиінтернати),
школи-інтернати
(ліцеї-інтернати)
спортивного профілю, військові (військово-морські)
ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною
підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати,
гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з
частковим або повним утриманням учнів (крім
закладів, визначених у підпункті "а" пункту 7
частини першої статті 87 та у підпункті "а" пункту 2
частини першої статті 90 цього Кодексу);

міжшкільні ресурсні центри;
спеціалізовані мистецькі школи (школиінтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати)
спортивного профілю, військові (військовоморські) ліцеї, ліцеї з посиленою військовофізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові
ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких
є інтернати з частковим або повним
утриманням учнів (крім закладів, визначених
у підпункті "а" пункту 7 частини першої
статті 87 та у підпункті "а" пункту 2 частини
першої статті 90 цього Кодексу);

дитячі
будинки,
навчально-реабілітаційні
дитячі
будинки,
навчальноцентри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів
дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів реабілітаційні центри (якщо не менше 70
припадає на територію відповідного міста, району відсотків
кількості
учнів
дитячих
чи
об’єднаної
територіальної
громади), будинків,
навчально-реабілітаційних

інклюзивно-ресурсні центри;

…

центрів
припадає
на
територію
відповідної територіальної громади),
інклюзивно-ресурсні центри;
…

в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з
підготовки фахівців на умовах регіонального
замовлення у закладах фахової передвищої освіти
комунальної власності, засновником яких є міська,
районна, сільська або селищна рада);

в) фахову передвищу освіту (на оплату
послуг з підготовки фахівців на умовах
регіонального замовлення у закладах фахової
передвищої освіти комунальної власності,
засновником яких є міська, сільська або
селищна рада);

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки
фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів
на умовах регіонального замовлення у закладах
вищої освіти комунальної власності, засновником
яких є міська, районна, сільська або селищна рада);

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з
підготовки фахівців, наукових та науковопедагогічних кадрів на умовах регіонального
замовлення у закладах вищої освіти
комунальної власності, засновником яких є
міська, сільська або селищна рада);

…

…

е) професійну (професійно-технічну) освіту з
бюджетів міст обласного значення - обласних
центрів та бюджетів об’єднаних територіальних
громад, у складі яких є місто обласного значення обласний центр (на оплату послуг з підготовки
кадрів на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти
та інших закладах освіти державної та/або
комунальної власності, які розташовані на території
зазначених міст);

е) професійну (професійно-технічну)
освіту з бюджетів міст обласного значення обласних центрів (на оплату послуг з
підготовки кадрів на умовах регіонального
замовлення
у
закладах
професійної
(професійно-технічної) освіти та інших
закладах освіти державної та/або комунальної
власності, які розташовані на території
зазначених міст);

…
3) охорону здоров'я:
б) програми медико-санітарної освіти
(міські та районні центри здоров'я і заходи з
санітарної освіти);
…
ґ) співфінансування оплати медичних
послуг, що надаються в рамках програми
державних гарантій медичного обслуговування
населення, для покриття вартості комунальних
послуг та енергоносіїв комунальних закладів
охорони здоров’я, які належать відповідним
територіальним громадам або є об’єктами
права спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних рад;

…
3) охорону здоров'я:
б) програми медико-санітарної
освіти (центри здоров'я і заходи з
санітарної освіти);
…
ґ)
співфінансування
оплати
медичних послуг, що надаються в рамках
програми державних гарантій медичного
обслуговування населення, для покриття
вартості
комунальних
послуг
та
енергоносіїв
комунальних
закладів
охорони
здоров’я,
які
належать
відповідним територіальним громадам;

д) місцеві програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, які
належать відповідним територіальним громадам або
є
об’єктами
права
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні районних рад, і місцеві
програми надання населенню медичних послуг
понад обсяг, передбачений програмою державних
гарантій медичного обслуговування населення;

д) місцеві програми розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони
здоров’я, які належать відповідним
територіальним громадам, і місцеві
програми надання населенню медичних
послуг понад обсяг, передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного обслуговування населення;

…
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення:
притулки для дітей, центри соціально-психологічної
реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які
перебувають у цих закладах, припадає на територію
відповідного міста, району чи об’єднаної
територіальної громади), малі групові будинки;
територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг); центри соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю; центри професійної
реабілітації осіб з інвалідністю, дитячі будинки
сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги;

…
г) районні та міські програми і заходи щодо
реалізації державної політики стосовно дітей, молоді,
жінок, сім'ї, у тому числі утримання та програми
районних і міських центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;

5) державні культурно-освітні та театральновидовищні програми (сільські, селищні та міські
палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля,
інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні
(міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки
районної (міської) централізованої бібліотечної
системи, музеї, виставки, палаци і будинки
культури, школи естетичного виховання дітей,
включаючи заклади та установи комунальної
власності, яким надано статус академічних,
національних, зоопарки комунальної власності);

Норма відсутня

…
4) соціальний
забезпечення:

захист

та

соціальне

а) державні програми соціального
забезпечення: притулки для дітей, центри
соціально-психологічної реабілітації дітей та
соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (якщо
не менше 70 відсотків кількості дітей, які
перебувають у цих закладах, припадає на
територію
відповідної
територіальної
громади),
малі
групові
будинки;
територіальні
центри
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг);
центри соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю; центри професійної реабілітації
осіб з інвалідністю, дитячі будинки сімейного
типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги;
…

г) сільські, селищні та міські
програми і заходи щодо реалізації
державної політики стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї, у тому числі
утримання та програми і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді;
5) державні культурно-освітні та
театрально-видовищні програми (сільські,
селищні та міські палаци і будинки
культури, клуби, центри дозвілля, інші
клубні заклади та бібліотеки; театри,
сільські, селищні, міські бібліотеки,
музеї, виставки, палаци і будинки
культури, школи естетичного виховання
дітей, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано
статус
академічних,
національних,
зоопарки комунальної власності);
Стаття 89-1. Видатки, що здійснюються
з районних бюджетів

1. До видатків, що здійснюються з
районних бюджетів належать видатки на:
1) освіту:
а) фахову передвищу освіту (на
оплату послуг з підготовки фахівців на
умовах регіонального замовлення у
закладах фахової передвищої освіти
комунальної власності, засновником яких
є районна рада);

б) вищу освіту (на оплату послуг з
підготовки фахівців, наукових та науковопедагогічних
кадрів
на
умовах
регіонального замовлення у закладах
вищої освіти комунальної власності,
засновником яких є районна рада);
2) охорону здоров’я:
а)
співфінансування
оплати
медичних послуг, що надаються в рамках
програми державних гарантій медичного
обслуговування населення, для покриття
вартості
комунальних
послуг
та
енергоносіїв
комунальних
закладів
охорони здоров’я, засновником яких є
районна рада;
б) місцеві програми розвитку та
підтримки комунальних закладів охорони
здоров’я, засновником яких є районна
рада, і місцеві програми надання
населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення;
Стаття 93. Передача коштів між місцевими
Стаття 93. Передача коштів між
бюджетами на здійснення видатків місцевих місцевими бюджетами на здійснення
бюджетів
видатків місцевих бюджетів
5. Якщо на території міста (республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення),
району,
відповідної
об’єднаної
територіальної громади недостатньо бюджетних
установ,
інших
суб'єктів
господарювання
комунальної власності, які забезпечують надання
публічних послуг, визначених пунктом 2 частини
першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі,
визначеному фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості, обрахований обсяг видатків на
здійснення цих послуг враховується при визначенні
міжбюджетного трансферту бюджету, з якого
утримуються бюджетні установи, що надають
публічні послуги.

5.
Якщо
на
території
територіальної громади недостатньо
бюджетних установ, інших суб'єктів
господарювання комунальної власності,
які забезпечують надання публічних
послуг, визначених пунктом 2 частини
першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі,
визначеному фінансовими нормативами
бюджетної забезпеченості, обрахований
обсяг видатків на здійснення цих послуг
враховується
при
визначенні
міжбюджетного трансферту бюджету, з
якого утримуються бюджетні установи,
що надають публічні послуги.

Стаття
99. Горизонтальне
вирівнювання
Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання
податкоспроможності бюджетів міст обласного податкоспроможності бюджетів місцевого
значення, бюджетів об’єднаних територіальних самоврядування, крім бюджетів міст Києва
та Севастополя
громад, районних бюджетів
1.
Горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності бюджетів міст обласного
значення, бюджетів об’єднаних територіальних
громад, районних бюджетів, здійснюється з
урахуванням таких параметрів:

1.
Горизонтальне
вирівнювання
податкоспроможності бюджетів місцевого
самоврядування, крім бюджетів міст Києва
та Севастополя,здійснюється з урахуванням
таких параметрів:

1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних
осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті

1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи

64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний фізичних
осіб,
визначеного пунктом
період;
1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за
останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного
бюджету.
3)
індекс
податкоспроможності
відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом,
що визначає рівень податкоспроможності зведеного
бюджету міста обласного значення, бюджету
об’єднаної територіальної громади, районного
бюджету порівняно з аналогічним середнім
показником по всіх зведених бюджетах міст
обласного значення, районів і бюджетах об’єднаних
територіальних громад в Україні у розрахунку на
одну людину.

2. Індекс податкоспроможності є
коефіцієнтом,
що визначає
рівень
податкоспроможності
бюджету
місцевого самоврядування порівняно з
аналогічним середнім показником по всіх
бюджетах місцевого самоврядування в
Україні у розрахунку на одну людину.

Стаття 103-2. Освітня субвенція

Стаття 103-2. Освітня субвенція

…

…

2. У законі про Державний бюджет України
затверджуються обсяги освітньої субвенції окремо
для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних і районних бюджетів, міських (міст
Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних
територіальних громад.

2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги освітньої
субвенції окремо для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних і бюджетів
місцевого самоврядування.

Стаття 103-4. Медична субвенція

Стаття 103-4. Медична субвенція

…

…

2. У законі про Державний бюджет України
затверджуються обсяги медичної субвенції окремо
для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів і районних бюджетів, міських
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення)
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних
громад.

2. У законі про Державний бюджет
України затверджуються обсяги медичної
субвенції
окремо
для
бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів
і
бюджетів
місцевого
самоврядування.

Стаття 105. Субвенції на виконання
інвестиційних проектів
…
2. Субвенції на виконання інвестиційних
проектів надаються з державного бюджету
місцевим бюджетам з урахуванням таких
основних засад:
…

Стаття
105. Субвенції
на
виконання інвестиційних проектів
…
2.
Субвенції
на
виконання
інвестиційних проектів надаються з
державного бюджету місцевим бюджетам
з урахуванням таких основних засад:
…

6) участі бюджету - отримувача субвенції:
для бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст
районного значення - не менш як 1 відсоток від
обсягу такої субвенції;
для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних і районних бюджетів, бюджетів міста
Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетів
об’єднаних територіальних громад - не менш як 3
відсотки від обсягу такої субвенції;

6) участі
субвенції:

бюджету

-

отримувача

Абзац виключити
для
бюджету
Автономної
Республіки Крим, обласних і бюджетів
місцевого
самоврядування,
крім
бюджету міста Києва, - не менш як 3
відсотки від обсягу такої субвенції;

Розділ V.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 108. Порядок перерахування
Стаття
108. Порядок
міжбюджетних трансфертів
перерахування
міжбюджетних
1.
Міжбюджетні
трансферти
з трансфертів
державного бюджету місцевим бюджетам
1. Міжбюджетні трансферти з
перераховуються
з
рахунків
державного державного бюджету місцевим бюджетам
бюджету органами Казначейства України перераховуються з рахунків державного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, бюджету органами Казначейства України
обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і бюджету Автономної Республіки Крим,
Севастополя,
міст
республіканського обласним бюджетам, бюджетам міст
Автономної Республіки Крим та міст обласного Києва і Севастополя, бюджетам місцевого
значення і районним бюджетам, іншим самоврядування, для яких у державному
бюджетам місцевого самоврядування, для яких у бюджеті визначаються міжбюджетні
державному
бюджеті
визначаються трансферти.
міжбюджетні трансферти.
Стаття 115. Повноваження Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів відповідних
місцевих рад з контролю за дотриманням
бюджетного законодавства

Стаття
115. Повноваження
Ради
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих
державних
адміністрацій
та
виконавчих органів відповідних місцевих рад
з контролю за дотриманням бюджетного
законодавства

1. Контроль за відповідністю бюджетному
законодавству показників затверджених бюджетів,
1. Контроль за відповідністю
розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та бюджетному законодавству показників
інших документів, які використовуються у затверджених
бюджетів,
розпису
бюджетному процесі, здійснюється:
бюджету, кошторисів бюджетних установ

1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим
- щодо бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим значення та
районних бюджетів Автономної Республіки Крим;
2) обласними державними адміністраціями щодо районних та міських (міст обласного
значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних
територіальних громад;
…
4) районними державними адміністраціями щодо міських (міст районного значення),
селищних, сільських бюджетів;

та
інших
документів,
які
використовуються у бюджетному процесі,
здійснюється:
1) Радою міністрів Автономної
Республіки Крим - щодо бюджетів
місцевого самоврядування та районних
бюджетів Автономної Республіки Крим;
2)
обласними
державними
адміністраціями - щодо бюджетів
місцевого самоврядування та районних
бюджетів;
…
Пункт виключити

5) виконавчими органами міських рад - щодо
5) виконавчими органами міських
бюджетів районів у містах, сіл, селищ чи міст рад - щодо бюджетів районів у містах.
районного значення, що входять до складу цих
міст.

Стаття 122. Контроль за дотриманням
бюджетного
законодавства
в
частині
міжбюджетних трансфертів
…
2. У разі порушення вимог щодо
складання бюджету згідно із цим Кодексом та
законом про Державний бюджет України в

Стаття
122. Контроль
за
дотриманням бюджетного законодавства
в частині міжбюджетних трансфертів
…
2. У разі порушення вимог щодо
складання бюджету згідно із цим
Кодексом та законом про Державний

частині міжбюджетних трансфертів Голові Ради бюджет України в частині міжбюджетних
міністрів Автономної Республіки Крим, голові трансфертів Голові Ради міністрів
обласної, Київської та Севастопольської міських Автономної Республіки Крим, голові
державних адміністрацій надається право обласної, Київської та Севастопольської
протягом місяця з дня набрання чинності міських
державних
адміністрацій
рішенням про районний, міський (міста надається право протягом місяця з дня
чинності
рішенням
про
республіканського Автономної Республіки набрання
бюджет
місцевого
Крим та обласного значення), районний у районний,
містах Києві та Севастополі бюджети та самоврядування звернутися до суду з
бюджети об’єднаних територіальних громад одночасним клопотанням про невідкладне
звернутися до суду з одночасним клопотанням зупинення дії рішення про відповідний
про невідкладне зупинення дії рішення про місцевий бюджет до закінчення судового
відповідний місцевий бюджет до закінчення розгляду справи. Районні державні
судового розгляду справи. Районні державні адміністрації до запровадження інституту
адміністрації до запровадження інституту представника
Президента
України,
представника Президента України, виконавчі виконавчі органи сільських, селищних,
органи міських (міст республіканського міських, районних у містах Києві та
Автономної Республіки Крим та обласного Севастополі рад, наступного дня після
керівником
відповідної
значення), районних у містах Києві та підписання
Севастополі рад, рад відповідних об’єднаних місцевої ради рішення про місцевий
територіальних громад, наступного дня після бюджет або внесення до нього змін
підписання керівником відповідної місцевої надсилають
його
Раді
міністрів
ради рішення про місцевий бюджет або Автономної Республіки Крим, обласним,
внесення до нього змін надсилають його Раді Київській та Севастопольській міським
міністрів
Автономної
Республіки
Крим, державним адміністраціям.
обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям.
3. У разі порушення вимог щодо
Частину виключити
складання бюджету згідно з цим Кодексом,
законом про Державний бюджет України чи
рішенням
районної,
міської
(міста
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення) ради про бюджет
в частині міжбюджетних трансфертів голові
районної державної адміністрації, голові
виконавчого
органу
міської
(міста
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення) ради надається
право протягом місяця з дня набрання чинності
рішенням про міський (міст районного
значення), сільський, селищний та районний
у місті бюджети звернутися до суду з
одночасним клопотанням про невідкладне
зупинення дії рішення про відповідний місцевий
бюджет до закінчення судового розгляду справи.
Виконавчі органи міських міст районного
значення, сільської, селищної, районної у місті
рад наступного дня після підписання керівником
рішення про відповідний бюджет або внесення
до нього змін надсилають його районній
державній адміністрації чи виконавчому органу
міської (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення) ради.
Розділ VI.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

20-1. Установити, що з обласних бюджетів
можуть
здійснюватися
видатки,
визначені
підпунктом "е" пункту 2 частини першої статті 89
цього Кодексу, у частині підготовки кадрів на
умовах регіонального замовлення для потреб усієї
області.

20-1. Установити, що з обласних
бюджетів можуть здійснюватися видатки,
визначені підпунктом "е" пункту 2 частини
першої статті 89 цього Кодексу, у частині
підготовки кадрів на умовах регіонального
замовлення для потреб усієї області.

За зверненням міської ради (міста обласного
значення - обласного центру, об’єднаної
територіальної громади, у складі якої є місто
обласного значення - обласний центр) обласна
рада приймає рішення про передачу коштів на
здійснення таких видатків міській раді (міста
обласного значення - обласного центру, об’єднаної
територіальної громади, у складі якої є місто
обласного значення - обласний центр) та
затверджує
в
обласному
бюджеті
обсяги
міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету
міському бюджету (міста обласного значення обласного центру) або бюджету об’єднаної
територіальної громади, у складі якої є місто
обласного значення - обласний центр. При цьому
обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів
визначаються за формулою, яка затверджується
відповідною обласною радою у додатку до рішення
про обласний бюджет.

За зверненням міської ради (міста
обласного значення - обласного центру)
обласна рада приймає рішення про передачу
коштів на здійснення таких видатків міській
раді (міста обласного значення - обласного
центру) та затверджує в обласному бюджеті
обсяги
міжбюджетних
трансфертів
з
обласного бюджету міському бюджету (міста
обласного значення - обласного центру).
При цьому обсяги зазначених міжбюджетних
трансфертів визначаються за формулою, яка
затверджується відповідною обласною радою
у додатку до рішення про обласний бюджет.

В окремих областях (за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України) на період реалізації
пілотного проекту щодо здійснення з обласних
бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки
кадрів на умовах регіонального замовлення у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти
та інших закладах освіти державної та/або
комунальної власності, які розташовані на території
міст обласного значення - обласних центрів
(об’єднаних територіальних громад, у складі яких
є місто обласного значення - обласний центр), як
виняток з положень підпункту "е" пункту 2 частини
першої статті 89 цього Кодексу міська рада (міста
обласного значення - обласного центру, об’єднаної
територіальної громади, у складі якої є місто
обласного значення - обласний центр) приймає
рішення про передачу коштів на здійснення таких
видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються
пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких
є місто обласного значення - обласний
центр(об’єднана територіальна громада, у складі
якої є місто обласного значення - обласний центр),
з розрахунку розміру середніх витрат на одного
учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги
міжбюджетних трансферів з міського бюджету
(міста обласного значення - обласного центру,
бюджету об’єднаної територіальної громади, у
складі якої є місто обласного значення - обласний
центр) обласному бюджету.

В окремих областях (за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України) на
період реалізації пілотного проекту щодо
здійснення з обласних бюджетів видатків на
оплату послуг з підготовки кадрів на умовах
регіонального
замовлення
у
закладах
професійної (професійно-технічної) освіти та
інших закладах освіти державної та/або
комунальної власності, які розташовані на
території міст обласного значення - обласних
центрів, як виняток з положень підпункту
"е" пункту 2 частини першої статті 89 цього
Кодексу міська рада (міста обласного
значення - обласного центру) приймає
рішення про передачу коштів на здійснення
таких видатків обласній раді (в обсягах, що
визначаються пропорційно кількості учнів,
місцем реєстрації яких є місто обласного
значення - обласний центр (об’єднана
територіальна громада, у складі якої є місто
обласного значення - обласний центр), з
розрахунку розміру середніх витрат на одного
учня) та затверджує у міському бюджеті
обсяги міжбюджетних трансферів з міського
бюджету (міста обласного значення обласного центру) обласному бюджету.

39. Районні ради здійснюють передачу із
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ,
міст
у
власність
об’єднаних

Виключити

територіальних громад, відповідних бюджетних
установ, розташованих на їхній території,
відповідно до розмежування видатків між
бюджетами, визначеного цим Кодексом.

Народний депутат УкраїниЗ.М. Андрійович

