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Міністерство фінансів України повідомляє, що на адресу обласних 

державних адміністрацій та виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) надіслано листа (копія додається) 

щодо схвалення Кабінетом Міністрів України 26 листопада 2020 року проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 

доопрацьованого відповідно до пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України 

від 09.11.2020 № 45963/0/1-20, пункту 3 доручення Прем’єр-міністра України 

від 11.11.2020 № 46089/1/1-20, доручення Прем’єр-міністра України від 

18.11.2020 № 45963/2/1-20 та доручення Прем’єр-міністра України від 

26.11.2020 № 45963/5- 1-20 щодо підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з урахуванням 

висновків Верховної Ради України, схвалених Постановою Верховної Ради 

України від 05.11.2020 № 980-IX, та відповідно до рішень, прийнятих на 

нарадах в Кабінеті Міністрів України, зокрема на Урядовій нараді під 

головуванням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 26 листопада 2020 

року, та поданого до Верховної Ради України для розгляду у другому читанні. 

Текстова частина доопрацьованого проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік», додатки до нього, пояснювальна 
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записка та інші додаткові матеріали розміщені на офіційному вебпорталі 

Верховної Ради України, з якими можна ознайомитись за посиланням: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938. 

Відповідно до частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України 

надсилаємо в електронному вигляді уточнені обсяги міжбюджетних 

трансфертів на 2021 рік у розрізі місцевих бюджетів та їх розрахунки. 

Просимо довести дану інформацію до місцевих фінансових органів для 

врахування під час складання/уточнення проектів місцевих бюджетів на       

2021 рік та в процесі їх розгляду в органах місцевого самоврядування. 

 

Додатки: файл в електронному вигляді «Local Budgets 2021.zip», який включає 

такі матеріали: 

1. Копія листа Міністерства фінансів України, надісланого на 

адресу обласних та Київської міської державних адміністрацій (файл 

– Letter.pdf). 

2. Уточнені обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021 рік у розрізі 

обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад (файл – 

Transfers_2021.xlsx). 

3. Розрахунки базової/реверсної дотацій, освітньої субвенції та 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2021 

рік (файли – 3511050-41010100_B&Rdot.xls, 

2211190_Education_sub.xlsx, 3511060_DodDot_Osvita.xlsx). 

4. Пояснювальна записка до допрацьованих до другого читання 

показників Державного бюджету України на 2021 рік в частині 

місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів (файл – 

Explanation LB.doc). 

 

 

В. о. директора Департаменту  

політики міжбюджетних відносин  

та місцевих бюджетів                                                     Володимир НАГОРНИЙ   
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