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- гроші йдуть до грошей, не вкладаючи кошти в 

розвиток, не варто сподіватись на їх зростання у 

майбутньому;  

- хто копійку не цінує, сам і «шага» не вартує – 

витрати мають бути розумними та 

виправданими, лише тоді вони ефективні;  

- знання породжують правильні рішення – 

лише знаючи особливості бюджетної системи, 

формування та витрачання бюджету, можна 

впливати на місцевий розвиток та якість життя у 

громаді.  

Що слід пам'ятати 



Бюджетний устрій України 

базується на десяти принципах: 

Єдності,  

Збалансованості,  

Самостійності,  

Ефективності та Результативності, 

Субсидіарності,  

Цільового використання,  

Справедливості, 

Неупередженості,  

Публічності, 

Прозорості  



Бюджетна система 

України 

 

Державний 

бюджет 

 Місцеві бюджети 

 

Обласні бюджети Районні 

бюджети 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

 

Бюджети сіл та 

їх об’єднань 

 

Бюджети 

селищ 

 

Бюджети міст  

(у т.ч. районів у 

містах) 

Бюджети територіальних громад 

 

Бюджети 

об’єднаних тер. 

громад 





Стадії бюджетного процесу 

• складання проектів бюджетів; 

• розгляд та прийняття рішень про місцеві 

бюджети; 

• виконання бюджету, в т. ч. у разі необхідності 

внесення змін до рішення про місцеві 

бюджети; 

• підготовка та розгляд звіту про виконання 

бюджету і прийняття рішення щодо нього. 

 



МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ: 

• складається із загального й спеціального 

фондів; 

• поділяється на поточний (адміністративний) 

бюджет і бюджет розвитку (капітальний або 

інвестиційний); 

• Доходи місцевих бюджетів ОТГ визначені 

ст.64, 69, 69-1та 71 БКУ; 

• Видатки ст.89 БКУ 



Загальнодержавні податки та збори 

закріплені за місцевими бюджетами 

- податок на прибуток підприємств (10% до 

обласного бюджету); 

-  податок на доходи фізичних осіб (75 %); 

- акцизний податок ( 5% з роздрібної торгівлі); 

- екологічний податок (80%); 

- рентна плата (за використання природних 
ресурсів місцевого значення) 

- мито (в частині що зараховується до місцевих 

бюджетів) 

 



Місцеві податки і збори 

- Податок на майно; 

- Єдиний податок;  

-  Збір за місця для паркування 
транспортних засобів; 

-   Туристичний збір.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Установлення місцевих податків та 
зборів, не передбачених Податковим 

кодексом України, забороняється. 



БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО 

8 

1) Запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) 

нерухомості: будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі 

торговельні, гаражі, будівлі підприємств та склади (крім 

будівель с/г призначення, промисловості, МАФів і ринків 

тощо); 

 

2) Розмір неоподатковуваної площі: 

 60 м2 – для квартир 

 120 м
2
 – для будинків 

 180 м
2
 – для різних об'єктів  

 

3) Ставка податку визначатиметься місцевими органами але 

її розмір не може бути більше 3%* МЗП за 1 м
2
 (41,34 грн.) 

 

Довідково: податок сплачуватиметься юр.особами у 2016 

році за ставками встановленими у 2016 році , 

фіз.особами - за  ставками 2015 року. 



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 

(СТ.71) 

НАДХОДЖЕННЯ 

 

• дивіденди 

• плата за місцеві гарантії 

• кошти від пайової участі 

• 10% від реалізації виробленої 

продукції… 

• від відчуження майна 

• 90% від продажу землі не с/г 

• капітальні трансферти 

• повернення кредитів 

• місцеві запозичення 

• кошти із загального фонду 

бюджету 

ВИТРАТИ 

 

• погашення місцевого боргу 

• капітальні видатки 

• внески до статутного капіталу 

• проведення грошової оцінки 

землі 

• підготовка зем.ділянок для 

продажу 

• платежі по гарантійних 

зобов'язаннях 

• розробка містобудівної 

документації 



Структура доходів місцевих бюджетів 

у  2015 році

Інші

24%

Власні 

надходження 

бюджетних 

установ  

20%

Податок на 

доходи фізичних 

осіб

40%

Внутрішні 

податки на 

товари та 

послуги  

(в т.ч. акциз)

4%

Податок на 

майно

12%



БЮДЖЕТНА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

Самостійне формування місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних 

дохідних джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, 

визначених у проекті державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту  до 

15 вересня року, що передує плановому (стаття 75) 

Незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та 

затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому 

(стаття 77) 

Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих 

запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження 

принципу “мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Мінфіном (стаття 74) 

 

Надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного 

значення (стаття 16) 

 

Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи 

установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих 

бюджетів та власних надходжень бюджетних  установ (стаття 78) 

Самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю та надання 

пільг по їх сплаті 



МЕХАНІЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ  

Рівень бюджету Вид надходжень для вирівнювання 

 обласні бюджети  податок на прибуток підприємств (10%) 
 податок на доходи фізичних осіб (15%) 

 бюджети міст обласного значення і районів 
 бюджети об’єднаних територіальних громад 

 податок на доходи фізичних осіб (60%) 

 м. Київ  вирівнювання не здійснюється 

0,9 

1,1 

Індекс 
податко-
спроможності 

Реверсна 
дотація 

1,0 

+ 80 % 

- 50 % 

Базова 
дотація 



Видатки з бюджетів міст обласного значення, районів та ОТГ 
Стаття БКУ 89 

1) Освіту: 
а) дошкільну освіту; 
б) загальну середню освіту: 
в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 
г) інші державні освітні програми; 
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації 
державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів); 
д) позашкільну освіту. 

2) Охорону здоров'я: 
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 
б) програми медико-санітарної освіти 
в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги 

3) Соціальний захист та соціальне забезпечення: 
а) державні програми соціального забезпечення та соціального захисту (за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету); 
б) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, 

5) Культура та мистецтво ( в т.ч.сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або 
централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи,тощо; 

6) фізичну культуру і спорт: 
7) Утримання органів місцевого самоврядування 

У компетенції всіх місцевих бюджетів (не залежно від факту об’єднання громад)  залишаються видатки, 
які регламентуються ст. 91 БКУ   



Державний  
бюджет 

Базова дотація 

Освітня субвенція 

Медична субвенція 

 
Обласні 

бюджети 
  

Субвенція на забезпечення 
медичних заходів окремих 

державних програм 

Субвенція на підготовку 
робітничих кадрів 

24 

Довгострокові порядки використання коштів по  субвенціях 

Кошти освітньої, медичної субвенцій  та субвенцій на підготовку робітничих кадрів можуть спрямовуватися 
на реалізацію заходів з оптимізації мережі відповідних закладів. 

Залишки коштів  субвенцій зберігаються на рахунках місцевих бюджетів і використовуються у наступному 
бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної 
бази відповідних закладів. 

Бюджети  
об’єднаних 

територіальних 
громад 

 

 

НОВІ ВИДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ  
  

 
Бюджет     

 м. Києва 
  

Бюджети міст 
обласного 
значення, 
районів  

642 

Реверсна дотація з місцевих 
бюджетів державному бюджету 

14 



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2015 РОЦІ 



ЗРОСТАННЯ  ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 



ПОЗИКИ НА ПОКРИТТЯ  ТИМЧАСОВИХ КАСОВИХ 

РОЗРИВІВ 





ФІНАНСУВАННЯ  ОТГ (субвенції з бюджету) 





ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 









Власні доходи ОТГ на 1 жителя 







   Закон України «Про співробітництво 

територіальних громад»  

від17.06.2014  

(набув чинності чинності 25.07.2014 р.)  

 

визначив:  

   - принципи співробітництва;  

   - форми співробітництва;  

   - процедуру його організації 



ФОРМИ  СПІВРОБІТНИЦТВА 

• Делегування повноважень 

• Реалізація спільних проектів 

• Спільне фінансування інфраструктурних 

проектів 

• Утворення спільних комунальних 

підприємств 

• Утворення спільного органу управління 

(служби) 



ЕТАПИ   ОРГАНІЗАЦІЇ   

СПІВРОБІТНИЦТВА 

    Ініціювання 

співробітництва 
Розгляд рішення Вивчення 

Громадське 

обговорення 
Прийняття 
рішення 

Комісія 

Громада  А Громада  В Надсилають пропозицію 

ДОГОВІР  

Проект договору 

60 днів 

Громадське обговорення Громадське обговорення 

Схвалення Схвалення 

15 днів 
15 днів 

30 днів 30 днів 

60 днів  



1) Запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості: будівлі готельні, 

будівлі офісні, будівлі торговельні, гаражі, будівлі підприємств та склади (крім 

будівель с/г призначення, промисловості, МАФів і ринків тощо); 

 

2) Розмір неоподатковуваної площі: 

 60 м2 – для квартир 

 120 м
2
 – для будинків 

 180 м
2
 – для різних об'єктів  

 

3) Ставка податку визначатиметься місцевими органами але її розмір не може бути 

більше 3%* МЗП за 1 м
2
 (41,34 грн.) 

 

Довідково: податок сплачуватиметься юр.особами у 2016 році за ставками встановленими 

у 2016 році , фіз.особами - за  ставками 2015 року. 



 

Дякую за увагу! 

 
НІНА   НАТАЛЕНКО 

 

 

natalenlo111@gmail.com 

 

 

 

 


