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Кабінет Міністрів України 26.11.2020 схвалив проект Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік», доопрацьований 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 26.11.2020, та подав 

до Верховної Ради України для розгляду у другому читанні.  

За результатами доопрацювання проекту Державного бюджету України на 

2021 рік до другого читання збільшено фінансовий ресурс місцевих бюджетів 

на 190,1 млн грн, у тому числі:  

–  доходи місцевих бюджетів зменшено на 1 789,3 млн грн; 

– трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам збільшено на 

1 979,4 млн гривень.  
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Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2021 рік зменшено у 

зв’язку з відтермінуванням зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року 

мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6 500 гривень. 

У додатках № 5 та № 6 до законопроекту уточнено обсяги освітньої 

субвенції та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у розрізі місцевих 

бюджетів у зв’язку з уточненням фактичного контингенту учнів станом на 

05.09.2020. 

Основні зміни, що відбулися у розрахунку освітньої субвенції до другого 

читання: 

– застосовано фактичний контингент учнів станом на 05.09.2020 за даними 

статистичних форм ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, а також контингент студентів коледжів 

станом на 01.10.2020 за даними ЄДЕБО. Кількість учнів порівняно з прогнозом 

виявилась меншою на 0,92%, контингент коледжів скоротився на 11,5%, що 

зумовило зменшення «тіла» субвенції; 

– повернуто обсяг щорічної грошової винагороди за сумлінну працю для 

керівників та вчителів до розміру 100% посадового окладу (на І читання було 

86%), розмір інших надбавок у складі зарплати до 19% (на І читання було 

18,5%); 

–  переглянуто коефіцієнт поділу класів на групи. 

Також у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою 

застосовано новий підхід, що визначає коефіцієнт поділу класів на групи, 

наближені до фактичної наповнюваності класів територіальної громади. 

Крім того, уточнено обсяги міжбюджетних трансфертів для місцевих 

бюджетів у додатку № 5 до законопроекту у зв’язку з уточненням назв місцевих 

бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, урахуванням чисельності 

населення населених пунктів через зміну статусу адміністративно-

територіальних одиниць, зміну сплати податку на доходи фізичних осіб 

підприємствами, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення, зміну надходження податку на доходи 

фізичних осіб та податку на прибуток підприємств у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків відповідно 

до статті 100 Бюджетного кодексу України. 

Зміна обсягу трансфертів під час доопрацювання відбулася за рахунок: 

1) збільшення обсягів:  

– базової дотації – на 12,3 млн грн; 

– реверсної дотації – 2,9 млн грн; 

– субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 11,4 млн грн; 
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2) зменшення обсягів: 

– освітньої субвенції на 2 859,6 млн грн; 

– додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я на 2 000,0 млн грн; 

– субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

на 258,8 млн грн; 

3) передбачення нових субвенцій на: 

– здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 6 000,0 млн грн (за загальним фондом – 2 661,580 млн грн та 

спеціальним фондом – 3 338,420 млн грн); 

– реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, – 500,0 млн грн; 

–  створення центрів культурних послуг – 300,0 млн грн; 

– створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, – 

274,2 млн гривень. 

У зв’язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік під час доопрацювання проекту 

державного бюджету уточнено додаток № 6. 

Текстову частину допрацьованого проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік», додатки до нього та пояснювальну 

записку розміщено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України. 

Водночас Міністерство фінансів України на виконання частини восьмої 

статті 75 Бюджетного кодексу України надіслало в електронному вигляді 

корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних державних 

адміністрацій та департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) уточнені обсяги 

міжбюджетних трансфертів на 2021 рік у розрізі місцевих бюджетів та їх 

розрахунки.  

Зазначаємо також, що Міністерство фінансів України з метою приведення 

Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 «Про затвердження 

Типової форми рішення про місцевий бюджет», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 21.08.2018 за № 953/32405 (зі змінами) (далі – Типова форма 

рішення),  у відповідність до положень Бюджетного кодексу України (з 

урахуванням змін, внесених законами України від 14.11.2019 № 293-IX «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України» та від 17.09.2020 № 907-IX 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»), розробило наказ «Про 

затвердження Змін до Типової форми рішення про місцевий бюджет» (далі – 

наказ).  
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 Наказом передбачено внесення змін до положень Типової форми рішення 

в частині: 

– відображення гарантованого місцевою радою боргу; 

– розширення напрямів спрямування капітальних видатків бюджету 

розвитку за рахунок видатків на капітальний ремонт об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури й уточнення у зв’язку з цим назви 

відповідного додатка до Типової форми рішення; 

– зміни адміністративної одиниці відповідно до змін в адміністративно-

територіальному устрої; 

– удосконалення форми додатка до Типової форми рішення щодо 

міжбюджетних трансфертів. 

Наразі наказ подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України, після проведення якої його буде доведено до місцевих фінансових 

органів для використання в роботі. 

Також повідомляємо, що місцеві фінансові органи за допомогою 

комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», яку впроваджено в 

дослідну експлуатацію, зможуть в автоматизованому режимі оперативно 

поінформувати Міністерство фінансів України про стан затвердження місцевих 

бюджетів на 2021 рік та надати інформацію про показники місцевих бюджетів, 

затверджені органами місцевого самоврядування на 2021 рік. 

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій та 

виконавчих органів відповідних місцевих рад для врахування у роботі, а також 

організувати роботу щодо внесення на розгляд місцевих рад проектів місцевих 

бюджетів на 2021 рік з урахуванням доопрацьованого проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                      Денис УЛЮТІН 
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