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БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21
червня 2001 року N 2542-III

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу
містить в собі надходження і витрати на виконання
повноважень органів влади Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування. Ці надходження і
витрати складають єдиний баланс відповідного
бюджету.
Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за
бюджетами місцевого самоврядування та
враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів
1. До доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,
належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
1) податок з доходів фізичних осіб у частині,
визначеній статтею 65 цього Кодексу;

5) плата за торговий патент на здійснення деяких
видів підприємницької діяльності (за винятком
плати за придбання торгових патентів пунктами
продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється
виконавчими органами відповідних рад;

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 8
липня 2010 року N 2456-VI
(в редакції від 8 липня 2011 року)

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу
містить надходження і витрати на виконання
повноважень органів влади Автономної
Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого
самоврядування. Ці надходження і витрати
становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються
за бюджетами місцевого самоврядування та
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
До доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
належать:
1) податок з доходів фізичних осіб у частині,
визначеній статтею 65 цього Кодексу;
2) 50 відсотків збору за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування, що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
{ Пункт 2 частини першої статті 64 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2856-VI від
23.12.2010 }
3) 50 відсотків збору за спеціальне
водокористування (крім збору за спеціальне
водокористування місцевого значення), що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя користувачами води за місцем її
забору;
4) 50 відсотків плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім плати за
користування надрами в межах
континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони), що зараховується до міських
бюджетів міст Києва та Севастополя;
{Пункт 4 частини першої статті 64 в редакції
Закону N 2856-VI
від 23.12.2010 }
5) плата за використання інших природних
ресурсів, що зараховується до міських бюджетів
міст Києва та Севастополя;
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3) плата за ліцензії на провадження певних видів
6) плата за ліцензії на певні види господарської
господарської діяльності та сертифікати, що
діяльності та сертифікати, що видаються
видаються виконавчими органами відповідних рад;
виконавчими органами відповідних місцевих рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що
7) плата за ліцензії та сертифікати, що
накладаються виконавчими органами відповідних
зараховується до міських бюджетів міст Києва та
рад або утвореними ними в установленому порядку
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
адміністративними комісіями;
діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
8) плата за ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, спирту6-1) 50 відсотків надходження адміністративних
сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, що накладаються уповноваженими органами
зараховується до міських бюджетів міст Києва та
(посадовими особами); { Частину першу статті 64
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом N 586-VI ( діяльність на території міст Києва та
586-17 ) від 24.09.2008 }
Севастополя;
7) єдиний податок для суб'єктів малого
9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та
підприємництва у частині, що належить
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та
відповідним бюджетам.
плодовим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, спиртом-сирцем виноградним,
спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя
ліцензіатами, які здійснюють діяльність на
території міст Києва та Севастополя;
10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
4) плата за державну реєстрацію суб'єктів
11) плата за державну реєстрацію (крім
підприємницької діяльності, що справляється
реєстраційного збору за проведення державної
виконавчими органами відповідних рад;
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), що зараховується до міських
бюджетів міст Києва та Севастополя;
12) реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що справляється виконавчими
органами відповідних місцевих рад;
13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами,
що зараховується до міських бюджетів міст Києва
та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами,
що зараховується до міських бюджетів міст Києва
та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
2) державне мито в частині, що належить
15) державне мито в частині, що належить
відповідним бюджетам;
відповідним бюджетам.
2. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені
2. Податок з доходів фізичних осіб, який
у цій статті, складають кошик доходів, що
справляється (перераховується).
закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів.
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податковим агентом - юридичною особою (її
3. При цьому податок з доходів фізичних осіб, який філією, відділенням, іншим відокремленим
сплачується юридичною особою (працедавцем),
підрозділом) чи представництвом нерезидента зараховується до відповідного місцевого бюджету
юридичної особи, зараховується до відповідного
за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її
місцевого бюджету за їх місцезнаходженням
підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах
(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого
податку, нарахованого працівникам цих підрозділів. їх працівникам
податковим агентом - фізичною особою,
зараховується до відповідного місцевого бюджету
за місцем реєстрації такої фізичної особи у
податкових органах.
Стаття 65. Нормативи відрахувань від податку
Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з
з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого
доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого
самоврядування
самоврядування
1. До доходів бюджету міста Києва зараховується
50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що
сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на
території міста Києва. До доходів бюджету
міста Севастополя зараховується 100 відсотків
1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя
податку на доходи фізичних осіб, що
зараховується 100 відсотків загального обсягу
сплачується (перераховується) згідно з
податку з доходів фізичних осіб, що сплачується
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на
(перераховується) згідно з Законом України "Про
території міста Севастополя.
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) на
{ Частина перша статті 65 в редакції Закону N
території цих міст.
2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
2. До доходів бюджетів міст республіканського (в
2. До доходів бюджетів міст республіканського
Автономній Республіці Крим) та обласного
Автономної Республіки Крим та обласного
значення зараховується 75 відсотків від загального
значення зараховується 75 відсотків загального
обсягу податку з доходів фізичних осіб, що
обсягу податку з доходів фізичних осіб, що
сплачується (перераховується) згідно з Законом
сплачується (перераховується) згідно із Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" (
України "Про податок з доходів фізичних осіб"
889-15 ) на території цих міст.
на території цих міст.
3. До доходів бюджетів міст районного значення,
3. До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань,
сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25
селищ, міст районного значення зараховується
відсотків від загального обсягу податку з доходів
25 відсотків податку на доходи фізичних осіб,
що сплачується (перераховується) згідно з
фізичних осіб, що сплачується (перераховується)
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на
згідно з Законом України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) на цій території.
відповідній території. { Стаття 65 в редакції
Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних та районних
Республіки Крим, обласних та районних
бюджетів, які враховуються при визначенні
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів
обсягу міжбюджетних трансфертів
1. Для забезпечення реалізації спільних
1. Для забезпечення реалізації спільних соціально- соціально-економічних і культурних програм
економічних і культурних програм територіальних
Автономної Республіки Крим, територіальних
громад до доходів бюджету Автономної
громад доходи бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів, які враховуються при
Республіки Крим та обласних бюджетів, що
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,
враховуються при визначенні обсягу
формуються за рахунок:
міжбюджетних трансфертів, належать:
1) 25 відсотків податку на доходи фізичних
осіб, що сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на
1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що відповідній території;{ Пункт 1 частини першої
сплачується (перераховується) згідно з Законом
статті 66 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
України "Про податок з доходів фізичних осіб" (
889-15 ) на відповідній території;
2) 50 відсотків збору за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування;
{ Пункт 2 частини першої статті 66 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 )
2) 25 відсотків плати за землю, що сплачується
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3) плати за ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності та сертифікати, що
видаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим та обласними державними адміністраціями.

2. Для забезпечення реалізації спільних соціальноекономічних і культурних програм територіальних
громад доходи районних бюджетів, які
враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів, формуються за
рахунок:
1) 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб,
що сплачується (перераховується) згідно з Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" (
889-15 ) на території сіл, селищ, міст районного
значення та їх об'єднань;
2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на
території сіл, селищ, міст районного значення та їх
об'єднань;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності та сертифікати, що
видаються районними державними адміністраціями;
4) плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, що сплачується
(перераховується) згідно з Законом України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
районними державними адміністраціями;
5) надходження адміністративних штрафів, що
накладаються районними державними
адміністраціями або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними
комісіями.

3) 50 відсотків збору за спеціальне
водокористування (крім збору за спеціальне
водокористування місцевого значення), що
зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
користувачами води за місцем її забору;
4) 50 відсотків плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім плати за
користування надрами в межах
континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони); {Пункт 4 частини першої
статті 66 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 )
від 23.12.2010 }
5) плата за використання інших природних
ресурсів;

6) акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного
податку, що зараховується до спеціального
фонду державного бюджету згідно із законом
про Державний бюджет України), що
сплачується платниками, які зареєстровані в
Автономній Республіці Крим, - до доходів
бюджету Автономної Республіки Крим; {Пункт 6
частини першої статті 66 в редакції Закону N
2856-VI (2856-17 ) від 23.12.2010}
7) плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим та
обласними державними адміністраціями;
8) плата за ліцензії та сертифікати, що
зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
9) плата за ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, спиртусирцю виноградного, спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту
та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним
та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, спиртом-сирцем виноградним,
спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до
бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності;
11) плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
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12) плата за державну реєстрацію (крім
реєстраційного збору за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);
13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами,
що зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами,
що зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
15) плата за надані в оренду ставки, що
знаходяться в басейнах річок загальнодержавного
значення.
2. Для забезпечення реалізації спільних
соціально-економічних і культурних програм
територіальних громад до доходів районних
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
1) 50 відсотків податку на доходи фізичних
осіб, що сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на
території сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного
значення; { Пункт 1 частини другої статті 66 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI (
2856-17 ) від 23.12.2010 }
2) плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються
районними державними адміністраціями;
3) реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що справляється відповідними
районними державними адміністраціями.
Стаття 67. Особливості формування бюджету
Стаття 67. Окремі особливості формування
Автономної Республіки Крим та бюджетів міст
місцевих бюджетів
Києва і Севастополя
1. Надходження та витрати бюджету Автономної
1. Надходження та витрати бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджетів міст Києва і
Республіки Крим і бюджетів міст Києва та
Севастополя формуються в порядку, встановленому Севастополя формуються в порядку,
цим Кодексом, із урахуванням Закону України "Про встановленому цим Кодексом, з урахуванням
затвердження Конституції Автономної Республіки
Закону України "Про затвердження Конституції
Крим" ( 350-14 ), Закону України "Про столицю
Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ), Закону
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) та закону, що України "Про столицю України - місто-герой
визначає особливий статус міста Севастополя. При
Київ" ( 401-14 ) та закону, що визначає особливий
цьому:
статус міста Севастополя. При цьому:
1) склад видатків бюджетів міст Києва та
1) склад видатків та кредитування бюджетів міст
Севастополя визначається відповідно до переліку
Києва та Севастополя визначається відповідно до
видатків, передбачених статтями 88-91 цього
статей 88-91 цього Кодексу;
Кодексу;
Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
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1. До видатків місцевих бюджетів, що не
1. До видатків місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних враховуються при визначенні обсягу
трансфертів, належать видатки на:
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) місцеву пожежну охорону;
1) місцеву пожежну охорону;
2) позашкільну освіту;
{ Пункт 1-1 статті 91 втратив чинність у зв'язку з
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від а) програми місцевого значення стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї;
03.06.2008 }
б) місцеві програми соціального захисту окремих
2) позашкільну освіту;
категорій населення;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
в) програми соціального захисту
а) програми місцевого значення стосовно дітей,
малозабезпеченої категорії учнів професійномолоді, жінок, сім'ї;
технічних навчальних закладів;
б) місцеві програми соціального захисту окремих
г) заклади соціального захисту для бездомних
категорій населення;
громадян, центри соціальної адаптації осіб,
в) програми соціального захисту малозабезпеченої
звільнених з установ виконання покарань;
категорії учнів професійно-технічних навчальних
ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд
закладів;
окремих категорій громадян;
4) місцеві програми розвитку житловод) компенсації фізичним особам, які надають
комунального господарства та благоустрою
соціальні послуги громадянам похилого віку,
населених пунктів;
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні
5) культурно-мистецькі програми місцевого
до самообслуговування і потребують сторонньої
значення;
допомоги;
6) програми підтримки кінематографії та засобів
е) надання ветеранським організаціям фінансової
масової інформації місцевого значення;
підтримки та кредитування;
7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і
4) відшкодування різниці між розміром ціни
спорту;
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
8) типове проектування, реставрацію та охорону
затверджувалися або погоджувалися рішенням
пам'яток архітектури місцевого значення;
місцевого органу виконавчої влади та органу
9) транспорт, дорожнє господарство:
місцевого самоврядування, та розміром
а) регулювання цін на послуги метрополітену за
економічно обґрунтованих витрат на їх
рішеннями органів місцевого
виробництво (надання);
самоврядування;
5) місцеві програми розвитку житловоб) експлуатацію дорожньої системи місцевого
комунального господарства та благоустрою
значення (в тому числі роботи, що
населених пунктів;
проводяться спеціалізованими монтажно6) культурно-мистецькі програми місцевого
експлуатаційними підрозділами);
значення, в тому числі зоопарки
в) будівництво, реконструкцію, ремонт та
загальнодержавного значення
утримання доріг місцевого значення;
комунальної власності;
10) заходи з організації рятування на водах;
7) програми підтримки кінематографії та засобів
11) обслуговування боргу органів місцевого
масової інформації місцевого значення;
самоврядування;
8) місцеві програми з розвитку фізичної культури
12) програми природоохоронних заходів місцевого
і спорту;
значення;
9) типове проектування, реставрацію та охорону
13) управління комунальним майном;
пам'яток архітектури місцевого значення;
14) регулювання земельних відносин;
10) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін (тарифів) на перевезення
пасажирів у пасажирському транспорті за
рішенням місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування відповідно до наданих
повноважень;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого
значення (у тому числі роботи, що проводяться
спеціалізованими монтажно-експлуатаційними
підрозділами);
в) будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання доріг місцевого значення;
11) заходи з організації рятування на водах;
12) обслуговування місцевого боргу;
13) програми природоохоронних заходів
місцевого значення;
14) управління комунальним майном;
15) регулювання земельних відносин;
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15) членські внески до асоціацій органів місцевого
16) заходи у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та
самоврядування та їх добровільних об'єднань; {
Статтю 91 доповнено пунктом згідно із Законом N
природного характеру в межах повноважень,
встановлених законом; 17) заходи та роботи з
1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 } 16) інші
програми, затверджені відповідною радою згідно із
мобілізаційної підготовки місцевого значення;
законом.
18) проведення місцевих виборів у випадках,
передбачених законом, та республіканських
Автономної Республіки Крим і місцевих
референдумів; 19) членські внески до асоціацій
органів місцевого самоврядування та їх
добровільних об'єднань; 20) підвищення
кваліфікації депутатів місцевих рад; 21) інші
програми, пов'язані з виконанням власних
повноважень, затверджені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, відповідною
місцевою радою згідно із законом.
2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості,
2) фінансові нормативи бюджетної
що застосовуються для визначення обсягу
забезпеченості, що застосовуються для
міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
Києва та Севастополя, визначаються на основі
для бюджетів міст Києва та Севастополя,
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
визначаються на основі фінансових нормативів
для обласних бюджетів та бюджетів міст
бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів
республіканського (Автономної Республіки Крим)
та бюджетів міст республіканського Автономної
та міст обласного значення з урахуванням
Республіки Крим і обласного значення з
особливостей їх статусу.
урахуванням особливостей їх статусу.
2. Якщо законом встановлено новий вид доходу
місцевих бюджетів, його зарахування
визначається законом про Державний бюджет
України на період до внесення відповідних змін
до цього Кодексу.
3. Визначені статтями 64 і 69 цього Кодексу
податки і збори (обов'язкові платежі), що
сплачують підприємства, які здійснюють свою
діяльність у зоні відчуження та у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на
таких територіях не сформовано органи місцевого
самоврядування), зараховуються до районного
бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та
іншими нормативно-правовими актами для
районних бюджетів та бюджетів місцевого
самоврядування.
4. Бюджети об'єднань територіальних громад,
що створюються згідно із законом, формуються
відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких
особливостей:
1) доходи цих бюджетів визначаються
відповідно до статті 64, частини другої статті 65
та статті 69 цього Кодексу;
2) видатки та кредитування цих бюджетів
визначаються відповідно до статей 88, 89 і 91
цього Кодексу;
3) відносини між цими бюджетами та
державним бюджетом визначаються відповідно
до статей 97, 98, 100 і 108 цього Кодексу;
4) місцеві запозичення здійснюються відповідно
до статей 16 і 74 цього Кодексу.
Положення цієї частини статті застосовуються з
урахуванням пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та
перехідні положення" цього Кодексу.
Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів
Стаття 68. Склад доходів та видатків
районів у містах
бюджетів районів у містах
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1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у
1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у
містах (у разі їх створення) визначається міською
містах (у разі їх створення) визначається міською
радою відповідно до повноважень, переданих
радою відповідно до повноважень, переданих
районним у містах радам.
районним у містах радам. 2. Розподіл обсягу
міжбюджетних трансфертів між міським
бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх
створення) здійснюється у порядку,
затвердженому міською радою. 3. Якщо району у
місті адміністративно підпорядковані інші міста,
селища або села, склад доходів та видатків
бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги
міжбюджетних трансфертів визначаються у
порядку, затвердженому міською радою, з
урахуванням повноважень відповідних місцевих
рад.
Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не
Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
міжбюджетних трансфертів
1. До доходів загального фонду місцевих
1. До доходів місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних бюджетів, що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
трансфертів, належать:
1) фіксований податок, що зараховується до
1) місцеві податки і збори, що зараховуються до
місцевих бюджетів
бюджетів місцевого самоврядування;
2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього
Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - Кодексу для податку на доходи фізичних осіб;
{ Пункт 1 частини першої статті 69 в
для бюджетів міст республіканського Автономної
редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від
Республіки Крим та міст обласного значення; 60
відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ,
23.12.2010}
міст районного значення та їх об'єднань;
2) податок на прибуток підприємств та
3) податок з власників транспортних засобів та
фінансових установ комунальної власності.
інших самохідних машин і механізмів у частині, що
Податок на прибуток підприємств та фінансових
зараховується до відповідного бюджету. Податок з
установ комунальної власності, засновником яких
власників наземних транспортних засобів
є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
сплачується платниками цього податку за місцем
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради,
реєстрації таких транспортних засобів. Кошти від
зараховується відповідно до бюджету Автономної
його надходження використовуються виключно для Республіки Крим, обласних, районних, міських,
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
селищних та сільських бюджетів;
реконструкцією, ремонтом і утриманням
3) платежі за спеціальне використання
автомобільних доріг відповідно до закону; { Пункт
природних ресурсів місцевого значення;
3 частини першої статті 69 із змінами, внесеними
4) плата за землю, що зараховується до бюджетів
згідно із Законом N 1075-VI ( 1075-17 ) від
місцевого самоврядування;
05.03.2009 }
5) податок на промисел, що зараховується до
4) надходження сум відсотків за користування
бюджетів місцевого самоврядування;
тимчасово вільними бюджетними
6) плата за торговий патент на здійснення деяких
коштами;
видів підприємницької діяльності (крім плати за
5) податок на промисел, що зараховується до
придбання торгових патентів пунктами продажу
бюджетів місцевого самоврядування;
нафтопродуктів (автозаправними станціями,
6) надходження дивідендів, нарахованих на акції
заправними пунктами);
(частки, паї) господарських
7) місцеві податки і збори, що зараховуються до
товариств, що є у власності відповідної
бюджетів місцевого самоврядування, включаючи
територіальної громади;
податок
7) плата за забруднення навколишнього
на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від
природного середовища у частині, що зараховується земельної ділянки;
до відповідного бюджету;
8) фіксований сільськогосподарський податок у
8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у
частині, що зараховується до бюджетів місцевого
комунальній власності, в тому числі від продажу
самовряземельних ділянок несільськогосподарського
дування;
призначення, що перебуває у комунальній
9) частина чистого прибутку (доходу)
власності;
комунальних унітарних підприємств та їх
9) фіксований сільськогосподарський податок у
об'єднань, що вилучається
частині, що зараховується до бюджетів місцевого
до бюджету, у порядку, визначеному Верховною
самоврядування;
Радою Автономної Республіки Крим,
10) плата за оренду майнових комплексів, що
відповідними місцевими радами;
знаходяться у комунальній власності;
10) плата за розміщення тимчасово вільних
11) надходження від місцевих грошово-речових
коштів місцевих бюджетів (крім коштів,
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лотерей;
отриманих вищими та професійно-технічними
навчальними закладами від розміщення на
12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов,
визначених статтею 17 цього Кодексу;
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,
13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
отриманих за надання платних послуг, якщо
14) власні надходження бюджетних установ, що
таким закладам законом надано відповідне
утримуються за рахунок коштів відповідного
право);
11) штрафні санкції за порушення законодавства
бюджету;
15) податок на прибуток підприємств комунальної
про патентування;
власності;
12) адміністративні штрафи, що накладаються
16) платежі за спеціальне використання природних
місцевими органами виконавчої влади та
ресурсів місцевого значення;
виконавчими органами місцевих рад або
17) інші надходження, передбачені законом.
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 місцевих бюджетів;
14) надходження від орендної плати за
користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності;
15) плата за надані в оренду водні об'єкти
місцевого значення;
16) концесійні платежі щодо об'єктів
комунальної власності (крім платежів, визначених
пунктом 5 частини другої цієї статті);
17) кошти, отримані від надання учасниками
процедури закупівель забезпечення їх пропозиції
конкурсних торгів, які не підлягають поверненню
цим учасникам, у випадках, передбачених
Законом України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ), в частині здійснення
закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
18) 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 місцевих бюджетів;
19) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами, установами та організаціями, що
утримуються за рахунок місцевих 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;
21) інші доходи загального фонду місцевих
бюджетів, що визначаються законом
про Державний бюджет України.
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2. До надходжень спеціального фонду місцевих
бюджетів належать: 1) надходження бюджету
розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині
першій статті 71 цього Кодексу); 2) податок з
власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується
у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 70
відсотків - до бюджету міста Сімферополя і
бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації
транспортних засобів на території цих міст; 50
відсотків - до бюджету Автономної Республіки
Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до
міських, селищних і сільських бюджетів у разі
реєстрації транспортних засобів на відповідній
території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і
40 відсотків - до обласного бюджету Київської
області у разі реєстрації транспортних засобів у
місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста
Севастополя у разі реєстрації транспортних
засобів у місті Севастополі; 3) плата за
придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями,
заправними пунктами); 4) 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, 15 відсотків - до
районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів
міст районного значення, селищ і сіл; 5)
концесійні платежі щодо об'єктів комунальної
власності (які мають цільове спрямування згідно
із законом); 6) 30 відсотків збору за проведення
гастрольних заходів; 7) 70 відсотків грошових
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навко-лишнього
природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності, в тому числі: до сільських,
селищних, міських бюджетів - 50 відсотків,
обласних бюджетів та бюджету Автономної
Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст
Києва та Севастополя - 70 відсотків; 8)
відрахування 10 відсотків вартості питної води
суб'єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють реалізацію питної води через системи
централізованого водопостачання з відхиленням
від відповідних стандартів, що зараховуються до
бюджетів міст, селищ та сіл; 9) власні
надходження бюджетних установ, що
утримуються за рахунок відповідного місцевого
бюджету; 10) 70 відсотків збору за забруднення
навколишнього природного середовища (крім
збору, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та тимчасове зберігання
радіоактивних відходів їх виробниками), в тому
числі: до сільських, селищних, міських бюджетів
- 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету
Автономної Республіки Крим - 20 відсотків,
бюджетів міст Києва та Севастополя - 70
відсотків; 11) цільові та добровільні внески
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підприємств, установ, організацій та громадян до
республіканського Автономної Республіки Крим
та місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища; 12) надходження до
цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими
радами; 13) повернення кредитів, наданих з
місцевих бюджетів індивідуальним сільським
забудовникам; 14) повернення кредитів, наданих
з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, а також
пеня і відсотки за користування ними; 15) інші
надходження, визначені законом про Державний
бюджет України.

Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів
1. Видатки місцевих бюджетів включають
бюджетні призначення, встановлені рішенням про
місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з
реалізацією програм, перелік яких визначено
статтями 88-91 цього Кодексу.

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих
бюджетів
1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
включають бюджетні призначення, встановлені
рішенням про місцевий бюджет, на конкретні
цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів
згідно із статтями 88-91 цього Кодексу.
2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів
витрачаються на заходи, передбачені рішенням
про місцевий бюджет відповідно до
законодавства.
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих
бюджетів

Аналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”

стор.

11

Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
1. Надходження до бюджету розвитку місцевих
1. Надходження бюджету розвитку місцевих
бюджетів включають: 1) кошти від відчуження
бюджетів включають: 1) податок на прибуток
майна, яке знаходиться у комунальній власності, в
підприємств (крім податку на прибуток
тому числі від продажу земельних ділянок
підприємств і фінансових установ комунальної
несільськогосподарського призначення; 2)
власності) відповідно до додаткових ставок
надходження дивідендів, нарахованих на акції
такого податку, у розмірах, визначених законом з
(частки, паї) господарських товариств, що є у
питань оподаткування. При цьому надходження
власності відповідної територіальної громади; 3)
від податку на прибуток підприємств (крім
кошти від повернення позик, які надавалися з
податку на прибуток підприємств і фінансових
відповідного бюджету до набрання чинності цим
установ комунальної власності) відповідно до
Кодексом, та відсотки, сплачені за користування
додаткових ставок такого податку, встановлених
ними; 4) кошти, які передаються з іншої частини
районними радами, розподіляються у розмірі: 30
місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;
відсотків - до бюджетів розвитку бюджетів сіл,
5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному
селищ, міст районного значення; 70 відсотків - до
цим Кодексом та іншими законами України (крім
бюджетів розвитку районних бюджетів; 2)
випадку, передбаченого статтею 73 цього Кодексу); єдиний податок для суб'єктів малого
6) субвенції з інших бюджетів на виконання
підприємництва, що зараховується до бюджетів
інвестиційних проектів. 2. До витрат бюджету
місцевого самоврядування; 3) дивіденди (дохід),
розвитку місцевих бюджетів належать: 1)
нараховані на акції (частки, паї) господарських
погашення основної суми боргу відповідно
товариств, у статутних капіталах яких є майно
Автономної Республіки Крим та місцевого
Автономної Республіки Крим, комунальна
самоврядування (крім боргу, що утворюється за
власність; 4) плата за надання місцевих гарантій
умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу);
(відповідно до статті 17 цього Кодексу); 5) кошти
2) капітальні вкладення; 3) внески органів влади
від відчуження майна, що належить Автономній
Автономної Республіки Крим та органів місцевого
Республіці Крим, та майна, що перебуває в комусамоврядування у статутні фонди суб'єктів
нальній власності, кошти від продажу земельних
підприємницької діяльності. 3. Бюджет розвитку
ділянок несільськогосподарського призначення
місцевих бюджетів є складовою частиною
або прав на них; 6) 90 відсотків коштів від
спеціального фонду місцевих бюджетів.
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав
на них, що перебувають у державній власності до
розмежування земель державної і комунальної
власності (крім зе-мельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації),
при цьому від продажу земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки
Крим: 35 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських,
селищних, міських бюджетів Автономної
Республіки Крим; 7) субвенції з інших бюджетів
на виконання інвестиційних програм (проектів);
8) кошти від повернення кредитів, які надавалися
з відповідного бюджету до набрання чинності
цим Кодексом, та відсотки, сплачені за
користування ними; 9) місцеві запозичення,
здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом
та іншими законами України; 10) кошти, які
передаються з іншої частини місцевого бюджету
за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради. 2. До
витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів
належать: 1) погашення місцевого боргу; 2)
капітальні видатки, включаючи капітальні
трансферти іншим бюджетам (крім капітальних
видатків, що здій-снюються за рахунок
визначених пунктами 2-15 частини другої статті
69 цього Кодексу надходжень спеціаль-ного
фонду місцевих бюджетів); 3) внески органів
влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання; 4) проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу відповідно до статті 128 ЗеАналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”
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мельного кодексу України ( 2768-14 ), за рахунок
авансу, внесеного покупцем земельної ділянки. 3.
Капітальні видатки бюджету розвитку
спрямовуються на: соціально-економічний
розвиток регіонів; виконання інвестиційних
програм (проектів); будівництво, капітальний
ремонт та реконструкцію об'єктів соціальнокультурної сфери і житлово-комунального
господарства; будівництво газопроводів і
газифікацію населених пунктів; будівництво і
придбання житла окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства; збереження та
розвиток історико-культурних місць України та
заповідників; будівництво та розвиток мережі
метрополітенів; придбання вагонів для
комунального електротранспорту; розвиток
дорожнього господарства; придбання шкільних
автобусів та автомобілів швидкої медичної
допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію
загальноосвітніх навчальних закладів; інші
заходи, пов'язані з розширеним відтворенням. 4.
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою
частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.
5. Кошти бюджету розвитку розподіляються за
об'єктами за рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради при затвердженні місцевих
бюджетів та при внесенні змін до них. За
об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж
бюджетний період, визначаються індикативні
прогнозні показники бюджету розвитку у складі
прогнозу місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди та враховуються
при затвердженні місцевих бюджетів протягом
усього строку впровадження таких об'єктів.

Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів
1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть
прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до
рішень про місцевий бюджет за результатами
річного звіту про виконання відповідного місцевого
бюджету за попередній бюджетний період
виключно на суму вільного залишку бюджетних
коштів. 2. По спеціальному фонду можуть
прийматися з дефіцитом виключно бюджет
Автономної Республіки Крим та міські бюджети у
частині дефіциту бюджету розвитку, який
покривається за рахунок запозичень.

Стаття 72. Особливості затвердження
місцевого бюджету з дефіцитом або
профіцитом
1. Місцевий бюджет може затверджуватися з
дефіцитом за загальним фондом у разі
використання вільного залишку бюджетних
коштів (шляхом внесення змін до рішення про
місцевий бюджет за результатами річного звіту
про виконання місцевого бюджету за попередній
бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з
профіцитом за загальним фондом у разі
спрямування до бюджету розвитку коштів із
загального фонду такого місцевого бюджету,
виконання зобов'язань за непогашеними
позиками, а також для забезпечення
встановленого розміру оборотного залишку
бюджетних коштів (шляхом внесення змін до
рішення про місцевий бюджет за результатами
річного звіту про виконання місцевого бюджету
за попередній бюджетний період).
2. Місцевий бюджет може затверджуватися з
дефіцитом за спеціальним фондом у разі
залучення до бюджету розвитку коштів від
місцевих запозичень, коштів із загального фонду
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такого місцевого бюджету, надходження
внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а
також у разі використання залишків коштів
спеціального фонду місцевого бюджету, крім
власних надходжень бюджетних установ (шляхом
внесення змін до рішення про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання
місцевого бюджету за попередній бюджетний
період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з
профіцитом за спеціальним фондом у разі
погашення місцевого боргу, придбання цінних
паперів.

Стаття 73. Позички місцевим бюджетам
1. Для покриття тимчасових касових розривів, що
виникають під час виконання загального фонду
місцевого бюджету, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад за рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи
відповідної ради можуть отримувати
короткотермінові позички у фінансово-кредитних
установах на термін до трьох місяців, але у межах
поточного бюджетного періоду. Порядок отримання
таких позичок визначається Міністерством фінансів
України.
2. Надання позичок з одного бюджету іншому
забороняється.

Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів

Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад за рішенням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим або
відповідної місцевої ради можуть отримувати:
1) позики на покриття тимчасових касових
розривів, що виникають за загальним фондом та
бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у
фінансових установах на строк до трьох місяців у
межах поточного бюджетного періоду, у
виняткових випадках за рішенням Кабінету
Міністрів України стосовно бюджету Автономної
Республіки Крим і міських бюджетів - у межах
поточного бюджетного періоду. Порядок
отримання та погашення таких позик
визначається Міністерством фінансів України;
2) позики на покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів відповідно до
частини п'ятої статті 43 цього Кодексу;
3) середньострокові позики на суми невиконання
у відповідному звітному періоді розрахункових
обсягів кошика доходів місцевих бюджетів,
визначених у законі про Державний бюджет
України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на умовах їх повернення
без нарахування відсотків за користування цими
коштами. Порядок та умови отримання і
погашення таких позик визначаються Кабінетом
Міністрів України.
2. Надання позик з одного бюджету іншому
забороняється.
Стаття 74. Особливості здійснення місцевих
запозичень

Аналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”

стор.

14

Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
1. Запозичення до місцевих бюджетів
1. Місцеві запозичення здійснюються з метою
здійснюються на визначену мету і підлягають
фінансування бюджету розвитку бюджету
обов'язковому поверненню. Запозичення до
Автономної Республіки Крим, міських бюджетів
відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише
та використовуються для створення, приросту чи
до бюджету розвитку, крім випадку, передбаченого
оновлення стратегічних об'єктів довготривалого
статтею 73 цього Кодексу.
користування або об'єктів, які забезпечують
виконання завдань Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та міських рад, спрямованих на
задоволення інтересів населення Автономної
Республіки Крим і територіальних громад міст.
2. Держава не несе відповідальності по
зобов'язаннях за запозиченнями до місцевих
бюджетів.
3. Видатки на обслуговування боргу здійснюються
за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Розділ III.
МІСЦЕВІ
БЮДЖЕТ
И Глава 12.
СКЛАДАН
НЯ,
РОЗГЛЯД,
ЗАТВЕРД

2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень
погоджуються з Міністерством фінансів України.
3. Міністерство фінансів України здійснює
реєстрацію місцевих запозичень та місцевих
гарантій. Усі договори про місцеві запозичення,
договори, виконання зобов'язань за якими
забезпечено місцевими гарантіями, та договори
про відшкодування витрат місцевого бюджету, а
також зміни істотних умов таких договорів
реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та
місцевих гарантій.

4. Видатки на обслуговування боргу місцевих
бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10
відсотків видатків від загального фонду
відповідного місцевого бюджету протягом будьякого бюджетного періоду, коли планується
обслуговування боргу.

4. Держава не несе відповідальності за борговими
зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і
територіальних громад.

5. Якщо у процесі погашення основної суми боргу
та платежів по його обслуговуванню, обумовленої
договором між кредитором та позичальником, має
місце порушення графіка погашення з вини
позичальника, відповідна рада не має права
здійснювати нові запозичення протягом 5
наступних років.

5. Видатки на обслуговування місцевого боргу
здійснюються за рахунок коштів загального
фонду місцевого бюджету.

6. Порядок здійснення запозичень до місцевих
бюджетів ( 207-2003-п ) встановлюється Кабінетом
Міністрів України відповідно до умов, визначених
цим Кодексом.

6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування
місцевого боргу не можуть перевищувати 10
відсотків видатків загального фонду місцевого
бюджету протягом будь-якого бюджетного
періоду, коли планується обслуговування
місцевого боргу.

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих
бюджетів
1. Міністерство фінансів України доводить Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних рад особливості складання розрахунків
до проектів бюджетів на наступний бюджетний
період.

7. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та
платежів з його обслуговування, обумовлених
договором між кредитором та позичальником,
порушується графік погашення з вини
позичальника, Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, відповідна міська рада не
мають права здійснювати нові місцеві
запозичення протягом п'яти наступних років. 8.
Порядок здійснення місцевих запозичень
встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до умов, визначених цим Кодексом.
Стаття 75. Порядок складання проектів
місцевих бюджетів
1. Міністерство фінансів України доводить Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям, виконавчим органам
відповідних місцевих рад особливості складання
розрахунків до проектів бюджетів на наступний
бюджетний період.
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2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації та виконавчі органи
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних рад зобов'язані надавати необхідну
відповідних місцевих рад зобов'язані надавати
інформацію: Міністерству фінансів України - для
необхідну інформацію: Міністерству фінансів
проведення розрахунків обсягів міжбюджетних
України - для проведення розрахунків обсягів
трансфертів та інших показників; Верховній Раді
міжбюджетних трансфертів та інших показників;
України - для перевірки достовірності цих
Комітету Верховної Ради України з питань
розрахунків.
бюджету - для розгляду цих розрахунків.
3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів,
3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів,
визначеною Міністерством фінансів України, і
визначеною Міністерством фінансів України,
відповідно до статті 34 цього Кодексу та з
відповідно до статті 34 цього Кодексу та з
урахуванням особливостей складання проектів
урахуванням особливостей складання проектів
місцевих бюджетів місцеві фінансові органи
місцевих бюджетів місцеві фінансові органи
розробляють і доводять до головних розпорядників
розробляють і доводять до головних
бюджетних коштів інструкції з підготовки
розпорядників бюджетних коштів інструкції з
бюджетних запитів.
підготовки бюджетних запитів.
Стаття 34. Інструкції з підготовки
Стаття 34. Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
бюджетних запитів
1. Для підготовки пропозицій проекту Державного
1. Для підготовки пропозицій проекту
бюджету України Міністерство фінансів України
Державного бюджету України Міністерство
розробляє і доводить до головних розпорядників
фінансів України розробляє і доводить до
головних розпорядників бюджетних коштів
бюджетних коштів інструкції щодо підготовки
інструкції щодо підготовки бюджетних запитів
бюджетних запитів. 2. Інструкції щодо
підготовки бюджетних запитів можуть
у терміни, визначені Міністерством фінансів
запроваджувати організаційні, фінансові та інші
України. . 2. Інструкції щодо підготовки
обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі
бюджетних запитів можуть запроваджувати
розпорядники бюджетних коштів у процесі
організаційні, фінансові та інші обмеження, яких
підготовки бюджетних запитів.
зобов'язані дотримуватися усі розпорядники
бюджетних коштів у процесі підготовки
бюджетних запитів.
4. Головні розпорядники бюджетних коштів
4. Головні розпорядники бюджетних коштів
організують розроблення бюджетних запитів для
організують розроблення бюджетних запитів для
подання місцевим фінансовим органам в терміни та подання місцевим фінансовим органам у терміни
порядку, встановлені цими органами. Головні
та порядку, встановлені цими органами. Головні
розпорядники бюджетних коштів несуть
розпорядники бюджетних коштів забезпечують
відповідальність за своєчасність, достовірність та
своєчасність, достовірність та зміст поданих
зміст поданих місцевим фінансовим органам
місцевим фінансовим органам бюджетних
бюджетних запитів, які мають містити всю
запитів, які мають містити всю інформацію,
інформацію, необхідну для аналізу показників
необхідну для аналізу показників проекту
проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами
місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих
місцевих фінансових органів.
фінансових органів.
5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі
5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі
складання і розгляду проектів місцевих бюджетів
складання і розгляду проектів місцевих бюджетів
проводять аналіз бюджетного запиту, поданого
здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого
головним розпорядником бюджетних коштів, з
головним розпорядником бюджетних коштів, з
точки зору його відповідності меті, пріоритетності,
точки зору його відповідності меті,
а також дієвості та ефективності використання
пріоритетності, а також дієвості та ефективності
бюджетних коштів. На основі результатів аналізу
використання бюджетних коштів. На основі
керівник місцевого фінансового органу приймає
результатів аналізу керівник місцевого
рішення про включення бюджетного запиту до
фінансового органу приймає рішення про
пропозиції проекту місцевого бюджету перед
включення бюджетного запиту до пропозиції
поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів
проекту місцевого бюджету перед поданням його
Автономної Республіки Крим, місцевим державним на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної
адміністраціям та виконавчим органам відповідних
Республіки Крим, місцевим державним
рад.
адміністраціям, виконавчим органам відповідних
місцевих рад.
6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських
6. Виконавчі органи сільських, селищних,
(міст районного значення) рад, районні державні
міських (міст районного значення) рад (крім
адміністрації в містах Києві та Севастополі подають виконавчих органів рад, для бюджетів
відповідно районним чи міським фінансовим
територіальних громад яких у державному
органам пропозиції щодо показників проектів
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти),
відповідних бюджетів, визначених з урахуванням
районні державні адміністрації в містах Києві та
вимог частин третьої - п'ятої цієї статті.
Севастополі подають відповідно районним або
міським фінансовим органам пропозиції щодо
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показників проектів відповідних бюджетів,
визначених з урахуванням вимог частин третьої п'ятої цієї статті.

7. Після схвалення Кабінетом Міністрів України
проекту закону про Державний бюджет України
Міністерство фінансів України доводить Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів
міжбюджетних трансфертів, методику їх
визначення та інші показники, необхідні для
складання проектів місцевих бюджетів, а також
пропозиції щодо форми проекту рішення про
місцевий бюджет (типова форма рішення).

7. Територіальні громади сіл, селищ і міст
можуть об'єднувати на договірних засадах кошти
бюджетів для виконання спільних проектів або
для спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, організацій і установ з
урахуванням статей 92 і 93 цього Кодексу.

Стаття 93. Передача коштів між місцевими
бюджетами на здійснення видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
1. Міська (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення), районна
рада може передати кошти на здійснення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів згідно із статтею 89 цього
Кодексу, сільській, селищній, міській (міста
районного значення) раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до
сільського, селищного, міського (міста районного
значення) бюджету. Сільська, селищна, міська
(міста районного значення) рада може передати
кошти на здійснення видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із
статтею 88 цього Кодексу, районній, міській
(міста республіканського Автономної Республіки
Крим, обласного та районного значення),
селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до
районного, міського (міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищного, сільського
бюджету.
2. Міська (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення) рада
може передати кошти на здійснення видатків
місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу,
районній раді у вигляді міжбюджетного
трансферту до
районного бюджету. Районна рада може
передати кошти на здійснення видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів згідно із статтею 89 цього
Кодексу, міській раді (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення) у вигляді міжбюджетного трансферту
до міського (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного
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значення) бюджету.

8. У тижневий термін після ухвалення закону про
Державний бюджет України в другому читанні
Кабінет Міністрів України доводить Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям та виконавчим органам відповідних
рад положення та показники міжбюджетних
відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів для
відповідних бюджетів і текстові статті, що
визначають особливості міжбюджетних відносин на
наступний бюджетний період), які були

3. Передача коштів між місцевими бюджетами
здійснюється на підставі рішень відповідних
місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і
укладання договору. Усі договори про передачу
коштів між місцевими бюджетами згідно з
такими рішеннями укладаються до 1 серпня року,
що передує плановому.
4. Якщо інше не визначено договором, розмір
переданих коштів на здійснення видатків
місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
має бути пропорційний частці користувачів
гарантованими послугами в повній вартості цих
послуг, розрахованих за фінансовими
нормативами бюджетної забезпеченості для
органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого самоврядування, який передає ці
кошти.
5. Якщо на території міста (республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення), району недостатньо бюджетних
установ, інших суб'єктів господарювання
комунальної власності, які забезпечують надання
гарантованих 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
гарантовані послуги.
8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом
Міністрів України проекту закону про Державний
бюджет України Міністерство фінансів України
забезпечує доведення Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям, виконавчим органам відповідних
місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів
міжбюджетних трансфертів, методики їх
визначення, організаційно-методологічних вимог
та інших показників щодо складання проектів
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проголосовані Верховною Радою України при
місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо
прийнятті проекту закону про Державний бюджет
форми проекту рішення про місцевий бюджет
України в другому читанні.
(типової форми рішення).

9. На підставі інформації, отриманої відповідно до
частин п'ятої - восьмої цієї статті, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи відповідних рад
готують проекти рішень про відповідні місцеві
бюджети.
Стаття 76. Проект рішення про місцевий
бюджет та матеріали,
що до нього
додаються
1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його
розглядом на сесії Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, відповідної ради схвалюється
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевою державною адміністрацією чи виконавчим
органом відповідної ради. Разом з ним необхідно
подавати:
1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка
повинна містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан
відповідної адміністративно-територіальної одиниці
і прогноз її розвитку на наступний бюджетний
період, які покладено в основу проекту місцевого
бюджету;
б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат
доходів у результаті наданих відповідною радою
податкових пільг;

9. У тижневий строк з дня прийняття проекту
закону про Державний бюджет України у
другому читанні Кабінет Міністрів 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, районним державним
адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на
здійснення державних програм соціального
захисту.
10. Інформація, отримана відповідно до частин
п'ятої, шостої, восьмої і дев'ятої цієї статті, є
підставою для складання Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, виконавчими
органами відповідних місцевих рад проектів
місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень
про відповідні місцеві бюджети.
Стаття 76. Проект рішення про
місцевий бюджет та матеріали, що до
нього додаються
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:
1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка
має містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан
відповідної адміністративно-територіальної
одиниці і прогноз її розвитку на наступний
бюджетний період, покладені в основу проекту
місцевого бюджету;
б) оцінку доходів місцевого бюджету з
урахуванням втрат доходів місцевого бюджету
внаслідок наданих Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, відповідною місцевою радою
податкових пільг;
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в) пояснення до основних положень проекту
в) пояснення до основних положень проекту
рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз
рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз
пропонованих обсягів видатків щодо функцій та
пропонованих обсягів видатків і кредитування за
програм. Обгрунтування включають бюджетні
бюджетною класифікацією. Пояснення
показники за попередній, поточний, наступний
включають бюджетні показники за попередній,
бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків
поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі
бюджету;
класифікації видатків та кредитування бюджету;
г) обгрунтування особливостей міжбюджетних
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних
взаємовідносин (для районних, міських з районним
взаємовідносин та надання субвенцій на
поділом, міських, що об'єднують бюджети села,
виконання інвестиційних програм (проектів);
селища, міста районного значення) та надання
субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів
міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів);
ґ) інформацію щодо погашення боргу Автономної
ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу,
Республіки Крим та місцевого самоврядування,
обсягів та умов місцевих запозичень;
обсягів та умов запозичень;
2) прогноз показників відповідного бюджету за
основними видами доходів, видатків та
фінансування на наступні три бюджетні періоди;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди, підготовлений
відповідно до статті 21 цього Кодексу;
Стаття 21. Складання прогнозу
бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди
1. Міністерство фінансів України за участю
Міністерства економіки України, Національного
банку України, а також головних розпорядників
коштів державного бюджету складає прогноз
Державного бюджету України на наступні за
плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується
на Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України, прогнозних та програмних документах
економічного та соціального розвитку, державних
цільових програмах.
Прогноз Державного бюджету України на
наступні за плановим два бюджетні періоди
включає індикативні прогнозні показники:
1) основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України (із зазначенням
показників номінального і реального обсягу
валового внутрішнього продукту, індексів
споживчих цін та цін виробників, офіційного
обмінного курсу гривні у середньому за рік та на
кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати
праці, рівня безробіття, експорту та імпорту
товарів і послуг, а також інших показників, які
застосовуються при складанні проекту бюджету);
2) зведеного бюджету України за основними
видами доходів, фінансування, видатків і
кредитування;
3) державного бюджету за основними видами
доходів, фінансування, видатків і кредитування;
4) за бюджетними програмами, які забезпечують
протягом декількох років виконання
інвестиційних програм
(проектів), у тому числі тих, що здійснюються із
залученням державою кредитів (позик) від
іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій.
Такі бюджетні програми за умови схвалення у
встановленому
законодавством порядку відповідних
інвестиційних програм (проектів) включаються
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до прогнозу Державного
бюджету України на наступні за плановим два
бюджетні періоди протягом усього строку їх
реалізації з
урахуванням вимог цього Кодексу;
5) взаємовідносин державного бюджету з
місцевими бюджетами.
Прогноз Державного бюджету України на
наступні за плановим два бюджетні періоди
подається до Верховної
Ради України разом з проектом закону про
Державний бюджет України, уточнюється на
підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та
схвалюється Кабінетом Міністрів України у
місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет
України.

2. Головні розпорядники коштів державного
бюджету, виходячи з індикативних прогнозних
показників обсягів видатків і надання кредитів з
бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди, доведених Міністерством фінансів
України разом з інструкцією з підготовки
бюджетних запитів, складають плани своєї
діяльності на плановий і наступні за плановим два
бюджетні періоди (що включають заходи з
реалізації інвестиційних програм (проектів))
відповідно до прогнозних та програмних
документів економічного та соціального
розвитку, державних цільових програм з
визначенням очікуваних результатів діяльності.
Такі плани діяльності щорічно приводяться у
відповідність із показниками державного
бюджету на плановий бюджетний період та
прогнозом Державного бюджету України на
наступні за плановим два бюджетні періоди.
З метою досягнення поставлених цілей головні
розпорядники коштів державного бюджету
формують бюджетні програми (з урахуванням
строку їх реалізації) на плановий і наступні за
плановим два бюджетні періоди.
3. Показники проекту Державного бюджету
України на бюджетний період, що настає за
плановим, ґрунтуються на індикативних
прогнозних показниках Державного бюджету
України на наступні за плановим
два бюджетні періоди (включаючи індикативні
прогнозні показники за бюджетними програмами,
які забезпечують протягом декількох років виконання
інвестиційних програм (проектів), у тому числі
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тих, що здійснюються із залученням державою кредитів
(позик) від іноземних держав, банків і
міжнародних
фінансових організацій).
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад складають та схвалюють
прогноз місцевого бюджету на наступні за
плановим два
бюджетні періоди відповідно до прогнозних та
програмних документів економічного та
соціального розвитку країни і відповідної території, державних
цільових програм, який ґрунтується на прогнозі
Державного бюджету України на наступні за плановим
два бюджетні періоди.
Прогноз місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди включає
індикативні прогнозні
показники місцевого бюджету за основними
видами доходів, фінансування, видатків і
кредитування, а
також індикативні прогнозні показники за
бюджетними програмами, які забезпечують
протягом декількох
років виконання інвестиційних програм
(проектів).
Прогноз місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди подається до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідних місцевих рад разом з проектом
рішення про місцевий бюджет, уточнюється на
підставі схваленого Кабінетом Міністрів України
прогнозу Державного бюджету України на
наступні за плановим два бюджетні періоди і
прийнятого рішення про місцевий бюджет та
схвалюється Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, виконавчими органами
відповідних місцевих рад.
Показники проекту місцевого бюджету на
бюджетний період, що настає за плановим,
ґрунтуються на індикативних прогнозних
показниках місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди.
5. За бюджетними програмами, які забезпечують
протягом декількох років виконання
інвестиційних програм (проектів), у тому числі
тих, що здійснюються із залученням державою
кредитів (позик) від іноземних держав, банків та
міжнародних фінансових організацій, та
визначені законом про Державний бюджет
України (рішенням про місцевий бюджет),
Кабінет Міністрів України (Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцева державна
адміністрація,
виконавчий орган відповідної місцевої ради)
вживає заходів щодо
пріоритетності передбачення бюджетних коштів
на наступний бюджетний
період у проекті закону про Державний бюджет
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України
(проекті рішення про місцевий бюджет) для
продовження таких
інвестиційних програм (проектів) з урахуванням
необхідності
поетапного їх завершення та введення в дію
відповідних об'єктів.

3) проект показників зведеного бюджету району,
міста з районним поділом, міста, що об'єднує
бюджети села, селища, міста районного значення;

3) проект показників зведеного бюджету району,
міста з районним поділом, міста, що об'єднує
бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники видатків, необхідні на наступні
бюджетні періоди для завершення проектів, що
враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація
проекту триває більше одного бюджетного періоду;

4) показники витрат місцевого бюджету,
необхідних на наступні бюджетні періоди для
завершення інвестиційних програм (проектів), що
враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація
таких програм (проектів) триває більше одного
бюджетного періоду;
5) перелік інвестиційних програм (проектів) на
плановий бюджетний період та наступні за
плановим два бюджетні періоди;
6) інформація про хід виконання відповідного
бюджету у поточному бюджетному періоді;

5) перелік інвестиційних програм на наступний
бюджетний період та на наступні три бюджетні
періоди;
6) інформацію про хід виконання відповідного
бюджету у поточному бюджетному періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних
коштів до проекту відповідного бюджету
(подаються до бюджетної комісії відповідної ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцева
державна адміністрація чи виконавчий орган
відповідної ради.
2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на
загальний та спеціальний фонди), а також з
розподілом видатків на поточні і капітальні;
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту)
місцевого бюджету в наступному бюджетному
періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування на кінець наступного
бюджетного періоду; повноваження щодо надання
гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування, а також розміри цих гарантій з
урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних
коштів до проекту відповідного бюджету
(подаються комісії з питань бюджету Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцева державна адміністрація або виконавчий
орган відповідної місцевої ради.
2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
1) загальна сума доходів, видатків та
кредитування місцевого бюджету (з розподілом
на загальний та спеціальний фонди);
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту)
місцевого бюджету в наступному бюджетному
періоді і місцевого боргу на кінець наступного
бюджетного періоду; граничний обсяг надання
місцевих гарантій, а також повноваження щодо
надання таких гарантій з урахуванням положень
статті 17 цього Кодексу;
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4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
3) доходи місцевого бюджету за бюджетною
класифікацією (у додатку до рішення);

3) бюджетні призначення головним розпорядникам
коштів за бюджетною класифікацією;

5) бюджетні призначення міжбюджетних
трансфертів;
5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого
бюджету; ( Частину другу статті 76 доповнено
пунктом 5-1 згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 )
від 10.07.2003 )
6) додаткові положення, що регламентують процес
виконання бюджету.
3. Перелік захищених статей місцевого бюджету
визначається відповідно до статті 55 цього Кодексу.
Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
1. Відповідно до частин восьмої та дев'ятої статті
75 цього Кодексу Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та відповідні ради при
затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати
обсяги міжбюджетних трансфертів та інші
положення, необхідні для формування місцевих
бюджетів, що були затверджені Верховною Радою
України при прийнятті проекту закону про
Державний бюджет України у другому читанні.
2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і
районні бюджети, міські (міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення)
бюджети на наступний бюджетний період
затверджуються рішенням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної обласної,
районної чи міської ради не пізніше ніж у
двотижневий термін після офіційного
опублікування закону про Державний бюджет
України.

3. Міські (міст районного значення) бюджети,
районні у містах (якщо такі створено), селищні та
сільські бюджети на наступний бюджетний період
затверджуються відповідно рішеннями міської,
районної в місті, селищної або сільської ради не
пізніше ніж у двотижневий термін після
затвердження районного чи міського (міст Києва і
Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи міста обласного значення)
бюджету.

4) фінансування місцевого бюджету за
бюджетною класифікацією (у додатку до
рішення);
5) бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів місцевого бюджету за
бюджетною класифікацією з обов'язковим
виділенням видатків споживання (з них видатків
на оплату праці, оплату комунальних послуг і
енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до
рішення);
6) бюджетні призначення міжбюджетних
трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого
бюджету;
8) додаткові положення, що регламентують
процес виконання місцевого бюджету.
3. Перелік захищених видатків місцевого
бюджету визначається на підставі статті 55 цього
Кодексу.
Стаття 77. Затвердження місцевих
бюджетів
1. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75
цього Кодексу Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, відповідні місцеві ради при
затвердженні місцевих бюджетів мають
врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та
інші положення (необхідні для формування
місцевих бюджетів), затверджені Верховною
Радою України при прийнятті проекту закону про
Державний бюджет України у другому читанні.
2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні
і районні бюджети, міські (міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення)
бюджети, інші бюджети місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти, на
наступний бюджетний період затверджуються
рішенням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної місцевої ради не пізніше ніж у
двотижневий строк з дня офіційного
опублікування закону про Державний бюджет
України.
3. Міські (міст районного значення) бюджети,
районні у містах (у разі їх створення), селищні та
сільські бюджети (крім бюджетів місцевого
самоврядування, для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти) на
наступний бюджетний період затверджуються
відповідно рішеннями міської, районної у місті,
селищної або сільської ради не пізніше ніж у
двотижневий строк з дня затвердження районного
чи міського (міста Києва та Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) бюджету. Міські (міст
районного значення), районні у містах (у разі їх
створення), селищні, сільські ради при
затвердженні відповідних місцевих бюджетів
мають врахувати обсяги міжбюджетних
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трансфертів та інші положення (необхідні для
формування таких місцевих бюджетів),
затверджені при прийнятті рішення про районний
чи міський (міста Києва та Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) бюджет.

Стаття 78. Виконання місцевих
бюджетів
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних рад або міські, селищні чи сільські
голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не
створені) 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.
2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
здійснюється територіальними органами
Державного казначейства України за функціями,
визначеними статтею 48 цього Кодексу.
Державне казначейство України веде облік всіх
надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за
поданням органів стягнення, погодженим з
відповідними фінансовими органами, здійснює
повернення коштів, що були помилково або
надмірно зараховані до бюджету. ( Частину другу
статті 78 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
Стаття 48. Казначейське обслуговування
Державного бюджету України

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, міські, районні, селищні, сільські ради
при затвердженні відповідних бюджетів
враховують у першочерговому порядку потребу в
коштах на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами. Ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи
встановлюються виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань.
5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
місцеві ради при затвердженні відповідних
місцевих бюджетів враховують у повному обсязі
цільові кошти, передбачені у складі видатків при
визначенні міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами.
Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.
Стаття 78. Виконання місцевих
бюджетів
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад або сільські 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.
2. Казначейське обслуговування місцевих
бюджетів здійснюється територіальними
органами Державного казначейства України
відповідно до статті 43 цього Кодексу. Державне
казначейство України веде облік усіх
надходжень, що належать місцевим бюджетам, та
за поданням органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету, погодженим з
відповідними місцевими фінансовими органами,
здійснює повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до бюджету.
Стаття 43. Казначейське обслуговування
бюджетних коштів
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(Стаття 48. Казначейське обслуговування
(Стаття 43. Казначейське обслуговування
бюджетних коштів 1. При виконанні
Державного бюджету України 1. В Україні
застосовується казначейська форма
державного бюджету і місцевих бюджетів
обслуговування Державного бюджету України, яка
застосовується казначейське обслуговування
передбачає здійснення Державним казначейством
бюджетних коштів. Державне казначейство
України: 1) операцій з коштами державного
України, що діє у складі Міністерства фінансів
України, забезпечує казначейське обслуговування
бюджету; 2) розрахунково-касового
обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
бюджетних коштів на основі ведення єдиного
3) контролю бюджетних повноважень при
казначейського рахунку, відкритого у
зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та Національному банку України. Казначейське
проведенні платежів; 4) бухгалтерського обліку та обслуговування бюджетних коштів передбачає:
складання звітності про виконання державного
1) розрахунково-касове обслуговування
бюджету.)
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів,
а також інших клієнтів відповідно до
законодавства; 2) контроль за здійсненням
бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень бюджету, взятті бюджетних
зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів
та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності про виконання бюджетів з
дотриманням національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку; 4)
здійснення інших операцій з бюджетними
коштами. В органах Державного казначейства
України бюджетним установам відкриваються
рахунки у встановленому законодавством
порядку. 2. Обслуговування Державним
казначейством України установ України, які
функціонують за кордоном, здій-снюється у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України. 3. Державним казначейством України
не здійснюється оплата послуг з оброблення
електронних розрахункових документів та
повідомлень у системі електронних переказів
Національного банку України і з переказу коштів
через валютні рахунки, відкриті в Національному
банку України. 4. Державне казначейство
України за погодженням з Міністерством
фінансів України має право залучати на
поворотній основі кошти єдиного казначейського
рахунку для покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду
України та для надання середньострокових позик
місцевим бюджетам. 5. Обсяги тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних
із забезпеченням захищених видатків загального
фонду, в обов'язковому порядку покриваються
Державним казначейством України в межах
поточного бюджетного періоду, а тимчасові
касові розриви Пенсійного фонду України,
пов'язані з виплатою пенсій, - у межах
фактичного дефіциту коштів на цю мету за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду. Порядок проведення таких операцій
затверджується Кабінетом Міністрів України.
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3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який
3. Місцевий бюджет виконується за розписом,
затверджується керівником місцевого фінансового
який затверджується керівником місцевого
органу. До затвердження розпису керівником
фінансового органу. До затвердження розпису
місцевого фінансового органу затверджується
місцевого бюджету керівником місцевого
тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник фінансового органу затверджується тимчасовий
місцевого фінансового органу протягом
розпис місцевого бюджету на відповідний період.
бюджетного періоду забезпечує відповідність
Керівник місцевого фінансового органу протягом
розпису місцевого бюджету встановленим
бюджетного періоду забезпечує відповідність
бюджетним призначенням.
розпису місцевого бюджету встановленим
бюджетним призначенням
4. Місцевий фінансовий орган у процесі виконання 4. Місцевий фінансовий орган за участю органів,
місцевого бюджету за доходами здійснює
що контролюють справляння надходжень
прогнозування та аналіз доходів відповідного
бюджету, у процесі виконання місцевого
бюджету.
бюджету за доходами здійснює прогнозування та
аналіз доходів відповідного бюджету.
5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші
5. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші
доходи місцевого бюджету визнаються
доходи місцевого бюджету зараховуються
безпосередньо на рахунок відповідного бюджету,
зарахованими до місцевого бюджету з дня
відкритий в територіальному органі Державного
зарахування на єдиний казначейський рахунок і
не можуть акумулюватися на рахунках органів,
казначейства України, і не можуть акумулюватися
що контролюють справляння надходжень
на рахунках органів стягнення. Податки, збори
бюджету. Органи, що контролюють справляння
(обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються
зарахованими в доход місцевого бюджету з
надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та
в повному обсязі надходження до місцевих
моменту зарахування на рахунок відповідного
бюджету, відкритий в територіальному органі
бюджетів податків і зборів (обов'язкових
платежів) та інших доходів місцевих бюджетів
Державного казначейства України. Органи
стягнення забезпечують своєчасне та в повному
відповідно до законодавства.
обсязі надходження до місцевих бюджетів податків
і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів
відповідно до законодавства. ( Частину п'яту статті
78 доповнено абзацом другим згідно із Законом N
1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
6. Виконання місцевих бюджетів за видатками
6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та
здійснюється за процедурою, визначеною статтею
кредитуванням здійснюється відповідно до статей
51 цього Кодексу.
46-51 цього Кодексу.
( Стаття 46. Стадії виконання бюджету за
( Стаття 51. Особливості здійснення
видатками та кредитуванням
окремих видатків бюджету
1. Керівники бюджетних установ утримують
чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та здійснюють
фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та
інші види заохочень чи винагород, матеріальну
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати
(грошового забезпечення), затвердженого для
бюджетних установ у кошторисах.

1. Стадіями виконання бюджету за видатками
та кредитуванням є:
1) встановлення бюджетних асигнувань
розпорядникам бюджетних коштів на основі та
в межах затвердженого розпису бюджету;
2) затвердження кошторисів, паспортів
бюджетних програм (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному
процесі), а також порядків використання
бюджетних коштів;
3) взяття бюджетних зобов'язань;
4) отримання товарів, робіт і послуг;
5) здійснення платежів відповідно до взятих
бюджетних зобов'язань;
6) використання товарів, робіт і послуг для
виконання заходів бюджетних програм;
7) повернення кредитів до бюджету (щодо
кредитування бюджету).
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Стаття 47. Встановлення бюджетних
2. Витрати на безоплатне або пільгове
асигнувань розпорядникам бюджетних
матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно
коштів
із законодавством України мають право окремі
1. Відповідно до затвердженого
категорії працівників бюджетних установ,
розпису бюджету розпорядники
військовослужбовці, особи рядового і
бюджетних коштів одержують бюджетні
начальницького складу (крім категорій, пільги яким
асигнування, що є підставою для
передбачаються пунктом "ї" частини першої
затвердження кошторисів. Порядок
статті 77 Основ законодавства України про
складання, розгляду, затвердження
охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29
та основних вимог до виконання
Основ законодавства України про культуру,
кошторисів бюджетних установ
абзацом першим частини четвертої статті 57
встановлюється Кабінетом Міністрів
Закону України "Про освіту") (1060-12) ), а також
України.
у частині медичної допомоги і санаторно2. Державне казначейство України
курортного лікування та відпочинку для
здійснює
контроль за відповідністю
оздоровлення - члени сімей військовослужбовців,
кошторисів розпорядників бюджетних
осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з
коштів розпису бюджету.
числа військовослужбовців, осіб рядового і
3. Розпорядники бюджетних коштів
начальницького складу та члени їхніх сімей,
здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на забезпечують управління бюджетними
асигнуваннями і здійснення контролю
функціонування цих бюджетних установ.
за виконанням процедур та вимог,
До таких витрат належать: забезпечення
встановлених цим Кодексом.
форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною
медичною допомогою; надання санаторнокурортного лікування та відпочинку для
оздоровлення;
надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом
(найом) жилого приміщення; зниження плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія);
безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення
квартирної охоронної сигналізації і
користування нею; безоплатне відправлення та
одержання листів військовослужбовцями строкової служби.
Стаття 48. Взяття бюджетних
3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують
зобов'язань
у повному обсязі проведення розрахунків за
1. Розпорядники бюджетних коштів
електричну та теплову енергію, водопостачання,
беруть бюджетні зобов'язання та
водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
здійснюють платежі тільки в межах
які споживаються бюджетними установами, та
бюджетних асигнувань, встановлених
укладають договори за кожним видом енергоносіїв
кошторисами, враховуючи
у межах встановлених відповідним головним
необхідність виконання бюджетних
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих
зобов'язань минулих років, узятих
лімітів споживання.
на облік органами Державного
казначейства України; щодо завдань
(проектів) Національної програми
інформатизації - після їх
погодження з Генеральним державним
замовником Національної програми
інформатизації - центральним
органом виконавчої влади,
визначеним Кабінетом Міністрів
України.
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4. За наявності простроченої кредиторської
2. Розпорядники бюджетних коштів беруть
заборгованості із заробітної плати (грошового
бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом
забезпечення), стипендій, а також за спожиті
бюджету виключно в межах відповідних
комунальні послуги та енергоносії розпорядники
фактичних надходжень спеціального фонду
бюджетних коштів у межах бюджетних
бюджету (з дотриманням вимог частини другої
асигнувань за загальним фондом не беруть
статті 57 цього Кодексу).
бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі
За бюджетними програмами, які здійснюються
за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням із залученням державою кредитів (позик) від
бюджетних установ (крім захищених видатків
іноземних держав, банків, міжнародних
бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу),
фінансових організацій для реалізації
до погашення такої заборгованості.
інвестиційних програм (проектів), термін дії яких
завершується у поточному бюджетному періоді,
розпорядники бюджетних коштів мають право
брати відповідні бюджетні зобов'язання у
четвертому кварталі поточного бюджетного
періоду понад фактичні надходження таких
кредитів (позик) за умови наявності письмової
згоди кредитора на оплату цих зобов'язань
протягом першого кварталу наступного
бюджетного періоду.
5. При наданні пільг та здійсненні видатків з
3. Розміщення замовлення, укладення договору,
бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї пільговика придбання товару, послуги чи здійснення інших
належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні
аналогічних операцій протягом бюджетного
діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти,
періоду, за якими розпорядником бюджетних
визнані інвалідами з дитинства I та II групи або
коштів взято зобов'язання без відповідних
інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з
бюджетних асигнувань або з перевищенням
інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови повноважень, встановлених цим Кодексом та
що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
законом про Державний бюджет України
непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під
(рішенням про місцевий бюджет), є недійсними.
опікою або піклуванням громадянина, який має
За такими операціями не виникають бюджетні
право на пільги, та проживає разом з ним.
зобов'язання та не утворюється бюджетна
заборгованість.
6. Вступ до міжнародних організацій і приєднання
4. Зобов'язання, взяті учасником бюджетного
до міжнародних договорів, умови членства в яких
процесу без відповідних бюджетних асигнувань
передбачають сплату внесків або здійснення будьабо з перевищенням повноважень, встановлених
цим Кодексом та законом про Державний
яких інших виплат за рахунок коштів державного
бюджет України (рішенням про місцевий
бюджету, здійснюються виходячи з відповідних
обсягів, визначених на цю мету у законі про
бюджет), не вважаються бюджетними
Державний бюджет України, та у порядку,
зобов'язаннями (крім витрат, що здійснюються
визначеному Законом України "Про міжнародні
відповідно до частини шостої цієї статті) і не
договори України" (1906-15)
підлягають оплаті за рахунок бюджетних
коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням
бюджетного законодавства. Витрати бюджету
на покриття таких зобов'язань не здійснюються.
Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо
відшкодування збитків та/або шкоди за
зобов'язаннями, взятими розпорядниками
бюджетних коштів без відповідних бюджетних
асигнувань або з перевищенням повноважень,
встановлених цим Кодексом та законом про
Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у
взятті таких зобов'язань, у судовому порядку.
7. Видатки, пов'язані з функціонуванням
5. Державне казначейство України здійснює
закордонних дипломатичних установ України,
реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань
включаючи видатки на утримання їх працівників
розпорядників бюджетних коштів і відображає
(крім військових аташе), здійснюються виключно
їх у звітності про виконання бюджету. При
через Міністерство закордонних справ України.
реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань
здійснюється перевірка відповідності напрямів
витрачання бюджетних коштів бюджетному
асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у
разі застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі).
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8. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за
6. Бюджетні зобов'язання щодо виплати
субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих
спеціальним фондом кошторису бюджетної
установи менший від планових показників,
житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в
врахованих у спеціальному фонді її кошторису,
частині абонентної плати за користування
розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до
квартирним телефоном), компенсацій
закінчення бюджетного періоду внести зміни до
громадянам з бюджету, на що згідно із законами
України мають право відповідні категорії
спеціального фонду кошторису щодо зменшення
власних надходжень і видатків з урахуванням
громадян, обліковуються Державним
очікуваного виконання спеціального фонду
казначейством України незалежно від визначених
кошторису у відповідному бюджетному періоді.
на цю мету бюджетних призначень.
Розпорядники бюджетних коштів упорядковують
бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених змін
до спеціального фонду кошторису.
9. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних
7. Порядок здійснення реєстрації та обліку
бюджетних зобов'язань розпорядників
установ перевищують відповідні витрати,
затверджені законом про Державний бюджет
бюджетних коштів визначається Державним
казначейством України за погодженням з
України (рішенням про місцевий бюджет),
розпорядник бюджетних коштів передбачає
Міністерством фінансів України.
спрямування таких надпланових обсягів у першу
чергу на погашення заборгованості з оплати праці,
нарахувань на заробітну плату, стипендій,
комунальних послуг та енергоносіїв.
Якщо такої заборгованості немає, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів
на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних
надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи,
необхідні для виконання основних функцій, але не
забезпечені коштами загального фонду бюджету
за відповідною бюджетною програмою.
У такому разі розпорядник бюджетних коштів
здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних
зобов'язань за загальним фондом бюджету для
проведення видатків за цими зобов'язаннями із
спеціального фонду бюджету.
Стаття 49. Здійснення платежів
відповідно до взятих бюджетних
зобов'язань
1. Розпорядник бюджетних коштів
після отримання товарів, робіт і
послуг відповідно до умов взятого
бюджетного зобов'язання приймає
рішення про їх оплату та надає
доручення на здійснення платежу
органу Державного казначейства
України, якщо інше не передбачено
бюджетним законодавством,
визначеним пунктом 5 частини першої
статті 4 цього Кодексу.
2. Державне казначейство України
здійснює платежі за дорученнями
розпорядників бюджетних коштів у
разі:
1) наявності відповідного
бюджетного зобов'язання для платежу
у бухгалтерському обліку виконання
бюджету;
2) наявності затвердженого в
установленому порядку паспорта
бюджетної програми (у разі
застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі);
3) наявності у розпорядників
бюджетних коштів відповідних
бюджетних асигнувань.
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Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету
1. У разі надання кредитів з бюджету у
позичальників виникає заборгованість перед
бюджетом. З моменту надання кредитів з
бюджету на суму отриманих з бюджету коштів
права кредитора та право вимагати від
позичальників повернення таких кредитів до
бюджету у повному обсязі переходять до
держави (Автономної Республіки Крим,
територіальної громади).
Позовна давність на вимоги щодо погашення
такої заборгованості не поширюється.
2. Органи державної податкової служби України
визначаються органами стягнення простроченої
заборгованості суб'єктів господарювання перед
державою (Автономною Республікою Крим,
територіальною громадою) за кредитами з
бюджету.
Стаття 51. Особливості здійснення окремих
видатків бюджету
1. Керівники бюджетних установ утримують
чисельність працівників, військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу та
здійснюють фактичні видатки на заробітну
плату (грошове забезпечення), включаючи
видатки на премії та інші види заохочень чи
винагород, матеріальну допомогу, лише в межах
фонду заробітної плати (грошового
забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах.
2. Витрати на безоплатне або пільгове
матеріальне і побутове забезпечення, на яке
згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників бюджетних
установ, військовослужбовці, особи рядового і
начальницького складу (крім категорій, пільги
яким передбачаються пунктом "ї" частини
першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я, частиною четвертою
статті 29 Основ законодавства України про
культуру, абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту") (106012) , а також у частині медичної допомоги і
санаторно-курортного лікування та відпочинку
для оздоровлення - члени сімей
військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу, пенсіонери з числа
військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького
складу та члени їхніх сімей, здійснюються за
рахунок бюджетних асигнувань на
функціонування цих
бюджетних установ.
До таких витрат належать: забезпечення
форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням;
забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та
відпочинку
для оздоровлення; надання жилого приміщення
або виплата грошової компенсації за піднайом
(найом)
жилого приміщення; зниження плати за
користування житлом (квартирної плати),
паливом, телефоном та
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плати за комунальні послуги (водопостачання,
газ, електрична та теплова енергія);
безоплатний проїзд і
перевезення багажу; безоплатне встановлення
квартирної охоронної сигналізації і користування
нею;
безоплатне відправлення та одержання листів
військовослужбовцями строкової служби.

3. Розпорядники бюджетних коштів
забезпечують у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ
та послуги зв'язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладають
договори за кожним видом енергоносіїв у межах
встановлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання.
4. За наявності простроченої кредиторської
заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), стипендій, а також за спожиті
комунальні послуги та енергоносії розпорядники
бюджетних коштів у межах бюджетних
асигнувань за загальним фондом не беруть
бюджетні зобов'язання та не здійснюють
платежі за іншими заходами, пов'язаними з
функціонуванням бюджетних установ (крім
захищених видатків бюджету, визначених
статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої
заборгованості.
5. При наданні пільг та здійсненні видатків з
бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї
пільговика належать: дружина (чоловік), їхні
неповнолітні діти (до 18 років); неодружені
повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства
I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни
I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід
війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки;
особа, яка знаходиться під опікою або
піклуванням громадянина, який має право на
пільги, та проживає
разом з ним.
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6. Вступ до міжнародних організацій і
приєднання до міжнародних договорів, умови
членства в яких передбачають сплату внесків або
здійснення будь-яких інших виплат за рахунок
коштів державного бюджету, здійснюються
виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю
мету у законі про Державний бюджет України,
та у порядку, визначеному Законом України "Про
міжнародні договори України" (1906-15)
7. Видатки, пов'язані з функціонуванням
закордонних дипломатичних установ України,
включаючи видатки на утримання їх працівників
(крім військових аташе), здійснюються виключно
через Міністерство закордонних справ України.
8. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за
спеціальним фондом кошторису бюджетної
установи менший від планових показників,
врахованих у спеціальному фонді її кошторису,
розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до
закінчення бюджетного періоду внести зміни до
спеціального фонду кошторису щодо зменшення
власних надходжень і видатків з урахуванням
очікуваного виконання спеціального фонду
кошторису у відповідному бюджетному періоді.
Розпорядники бюджетних коштів
упорядковують бюджетні зобов'язання з
урахуванням внесених змін до спеціального фонду
кошторису.
9. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних
установ перевищують відповідні витрати,
затверджені законом
про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет), розпорядник бюджетних
коштів передбачає
спрямування таких надпланових обсягів у першу
чергу на погашення заборгованості з оплати
праці, нарахувань
на заробітну плату, стипендій, комунальних
послуг та енергоносіїв.
Якщо такої заборгованості немає, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків
коштів на заходи, що
здійснюються за рахунок відповідних
надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи,
необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами
загального фонду бюджету за відповідною
бюджетною програмою.
У такому разі розпорядник бюджетних коштів
здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних
зобов'язань
за загальним фондом бюджету для проведення
видатків за цими зобов'язаннями із спеціального
фонду
бюджету.
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7. Рішення про внесення змін до рішення про
7. Рішення про внесення змін до рішення про
місцевий бюджет ухвалюється Верховною Радою
місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою
Автономної Республіки Крим, відповідною
за поданням офіційного висновку місцевого
місцевою радою на підставі офіційного висновку
фінансового органу про обсяг вільного залишку
місцевого фінансового органу про перевиконання
бюджетних коштів, перевиконання чи
чи недовиконання дохідної частини загального
недовиконання доходної частини загального фонду
фонду, про обсяг залишку коштів загального та
відповідного бюджету. Факт перевиконання
спеціального фондів (крім власних надходжень
доходної частини загального фонду місцевого
бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт
бюджету визнається за підсумками першого
перевиконання дохідної частини загального
півріччя та наступних звітних періодів поточного
фонду місцевого бюджету визнається за
бюджетного періоду на підставі офіційних
підсумками першого півріччя та наступних
висновків місцевого фінансового органу за умови
звітних періодів з початку поточного бюджетного
перевищення доходів загального фонду місцевого
періоду на підставі офіційних висновків
бюджету (без урахування міжбюджетних
місцевого фінансового органу за умови
трансфертів), врахованих у розписі місцевого
перевищення доходів загального фонду місцевого
бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5
бюджету (без урахування міжбюджетних
відсотків. Факт недоотримання доходів загального
трансфертів), врахованих у розписі місцевого
фонду місцевого бюджету визнається на підставі
бюджету на відповідний період, не менше ніж на
офіційних висновків місцевого фінансового органу
5 відсотків. Факт недоотримання доходів
за підсумками квартального звіту при
загального фонду місцевого бюджету визнається
недоотриманні доходів загального фонду місцевого
на підставі офіційного висновку місцевого
бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету
фінансового органу за підсумками квартального
на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. (
Частина сьома статті 78 в редакції Закону N 1086-IV звіту в разі недоотримання доходів загального
фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі
(1086-15) від 10.07.2003)
місцевого бюджету на
відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
8. Рішення про внесення змін до рішення про
8. Рішення про внесення змін до рішення про
місцевий бюджет можуть бути також ухвалені
місцевий бюджет можуть бути ухвалені
відповідною радою з урахуванням положень статті
Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
52 цього Кодексу та у разі настання інших випадків, відповідною місцевою радою з урахуванням
передбачених цим Кодексом. ( Частина восьма
положень статті 52 цього Кодексу, в разі
статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N
необхідності перерозподілу бюджетних
1086-IV (1086-15) від 10.07.2003.
призначень між головними розпорядниками
бюджетних коштів (за наявності відповідного
обґрунтування) та в інших випадках,
передбачених цим Кодексом.
Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про
Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про
Державний бюджет України
Державний бюджет України
1. Зміни до закону про Державний бюджет
1. Зміни до закону про Державний бюджет
України можуть вноситися у разі відхилення
України можуть вноситися у випадках виникнення
оцінки основних прогнозних макропоказників
відхилення оцінки прогнозу макропоказників
економічного і соціального розвитку України та
економічного і соціального розвитку України та
надходжень бюджету від прогнозу, врахованого
надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого
при затвердженні Державного бюджету
при затвердженні Державного бюджету України
України на відповідний бюджетний період, а
на відповідний бюджетний період, а також зміни
також зміни структури витрат державного
структури видатків державного бюджету та в
бюджету та в інших випадках, передбачених цим
інших випадках, передбачених цим Кодексом.
Кодексом. Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України проводить
здійснює щомісячну оцінку відповідності
щомісячну оцінку відповідності прогнозу
надходжень показникам, встановленим Державним надходжень державного бюджету показникам,
встановленим Державним бюджетом України.
бюджетом України. Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України здійснює
проводить щоквартальну оцінку відповідності
щоквартальну оцінку відповідності основних
прогнозних макропоказників економічного і
прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України показникам,
соціального розвитку України показникам,
врахованим при затвердженні Державного
врахованим при затвердженні Державного
бюджету України на відповідний бюджетний
бюджету України на відповідний бюджетний
період. ( Частина перша статті 52 в редакції
період.
Закону N 1086-IV (1086-15) від 10.07.2003 )
2. Розгляд проекту закону про внесення змін до
2. Зміни до закону про Державний бюджет
закону про Державний бюджет України у
України подаються у формі проекту закону про
Верховній Раді України здійснюється за
внесення змін до закону про Державний бюджет
процедурою, визначеною Регламентом Верховної
України.
Ради України.
{ Офіційне тлумачення положення частини другої
статті 52 див. в Рішенні Конституційного Суду N
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9. Ведення бухгалтерського обліку виконання
місцевих бюджетів та порядок закриття рахунків
місцевих бюджетів після закінчення бюджетного
періоду здійснюються з урахуванням положень
статей 56 і 57 цього Кодексу.
Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку
виконання Державного бюджету України
1. Єдині правила бухгалтерського обліку всіх
фінансових операцій, активів і фінансових
зобов'язань держави визначаються Державним
казначейством України за погодженням з
Міністерством фінансів України.
2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо
виконання Державного бюджету України
здійснюють органи Державного казначейства
України. Цей облік повинен відображати всі активи
та зобов'язання держави.
3. Розпорядники бюджетних коштів ведуть
бухгалтерський облік відповідно до правил,
встановлених Державним казначейством України.
4. Усі надходження до бюджету та витрати
бюджету обліковуються у валових показниках
незалежно від того, передбачається чи не
передбачається у бюджетних призначеннях
взаємозарахування цих показників.
5. Усі надходження до бюджету та витрати
бюджету повинні заноситися на рахунки в
хронологічному порядку відповідно до встановленої
законодавством процедури. Всі бухгалтерські
записи повинні підтверджуватися документально.

9. Ведення бухгалтерського обліку виконання
місцевих бюджетів та порядок закриття рахунків
місцевих бюджетів після закінчення бюджетного
періоду здійснюються з урахуванням положень
статей 56 і 57 цього Кодексу.
Стаття 56. Ведення бухгалтерського
обліку виконання Державного бюджету
України
1. Регулювання питань методології
бухгалтерського обліку та складання звітності
про виконання бюджетів здійснюється
Міністерством фінансів України, яке координує
діяльність Державного казначейства України і
погоджує його нормативно-правові акти з цих
питань.
2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо
виконання Державного бюджету України
здійснюють органи Державного казначейства
України у порядку, встановленому Державним
казначейством України. Цей облік має
відображати всі активи та зобов'язання
держави
Бюджетні установи ведуть бухгалтерський
облік відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, що
затверджуються Міністерством фінансів
України, а також інших нормативно-правових
актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
Порядок ведення бухгалтерського обліку
бюджетних установ установлюється
Державним казначейством України відповідно до
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку за погодженням з
Міністерством фінансів України.
3. Завдання та функціональні обов'язки
бухгалтерських служб, повноваження керівника
бухгалтерської служби у бюджетних установах головного бухгалтера та вимоги щодо його
професійно-кваліфікаційного рівня визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Призначення та звільнення головного бухгалтера
бюджетної установи здійснюються відповідно
до законодавства про працю з урахуванням типових
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професійно-кваліфікаційних характеристик
головного бухгалтера
бюджетної установи, затверджених Кабінетом
Міністрів України.
4. Усі надходження бюджету та витрати
бюджету обліковуються у валових показниках
незалежно від того, передбачається чи не
передбачається у бюджетних призначеннях
взаємозарахування цих показників.
5. Усі надходження бюджету та витрати
бюджету мають відображатися на рахунках у
хронологічному порядку відповідно до
встановленої законодавством процедури. Усі
бухгалтерські записи мають підтверджуватися
документально.

Стаття 57. Порядок закриття рахунків після
закінчення бюджетного періоду

Стаття 57. Порядок закриття рахунків
після закінчення бюджетного періоду

1. Не пізніше 31 грудня або на останній день
іншого бюджетного періоду Державне
казначейство України закриває всі рахунки,
відкриті у поточному бюджетному періоді. За
виняткових обставин Міністр фінансів України
може визначити інший термін закриття рахунків,
який повинен настати не пізніш як через п'ять
робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
2. На кінець бюджетного періоду Державне
казначейство України зберігає залишки коштів на
рахунках спеціального фонду Державного бюджету
України для покриття відповідних витрат у
наступному бюджетному періоді з урахуванням їх
цільового призначення. Рахунки спеціального фонду
Державного бюджету України відкриваються в
наступному бюджетному періоді із записом про всі
не витрачені в попередньому бюджетному періоді
кошти, які були одержані на виконання відповідних
завдань.
3. Усі надходження і витрати записуються в тому
бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.

1. Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного
періоду або останнього дня іншого бюджетного
періоду Державне казначейство України закриває
всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному
періоді для виконання бюджету. Порядок
закриття рахунків поточного бюджетного
періоду та відкриття рахунків наступного
бюджетного періоду визначається Державним
казначейством України за погодженням з
Міністерством фінансів України. За виняткових
обставин Міністр фінансів України може
визначити інший термін закриття рахунків, який
має настати не пізніш як через п'ять робочих
днів після закінчення бюджетного періоду.
Залишки коштів державного бюджету на кінець
бюджетного періоду установ України, які
функціонують за кордоном, на рахунках,
відкритих у банківських установах країн їх
місцезнаходження, зберігаються на таких
рахунках для здійснення видатків у наступному
бюджетному періоді відповідно до кошторисів.
2. На кінець бюджетного періоду Державне
казначейство України зберігає залишки коштів
на рахунках спеціального фонду державного
бюджету для покриття відповідних витрат у
наступному бюджетному періоді з урахуванням
їх цільового призначення. У разі відсутності
відповідних бюджетних призначень на наступний
бюджетний період залишки коштів спеціального
фонду перераховуються до загального фонду
бюджету.
Бюджетні зобов'язання за бюджетними
програмами спеціального фонду державного
бюджету, не
передбаченими проектом закону про Державний
бюджет України на наступний бюджетний
період,
поданим на розгляд до Верховної Ради України,
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головні розпорядники бюджетних коштів
зобов'язані виконати до кінця поточного бюджетного
періоду в межах і за рахунок відповідних
фактичних
надходжень до спеціального фонду бюджету, не
допускаючи наявності за такими зобов'язаннями
кредиторської заборгованості на початок
наступного бюджетного періоду.
3. Усі надходження і витрати записуються в
тому бюджетному періоді, в якому вони
здійснені.

10. Після введення в дію закону про Державний
бюджет України органам державної влади та їх
посадовим особам забороняється приймати
рішення, що призводять до виникнення нових
бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не
забезпечені бюджетними асигнуваннями, без
визначення джерел коштів, виділених державою для
виконання цих зобов'язань.
Стаття 79. Особливості затвердження
та виконання місцевих
бюджетів у
разі несвоєчасного їх прийняття

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не
прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації та виконавчі органи
відповідних рад мають право здійснювати витрати з
відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у
рішенні про місцевий бюджет на попередній
бюджетний період. При цьому щомісячні видатки
не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків,
визначених рішенням відповідної ради про бюджет
на попередній бюджетний період, крім випадків,
передбачених частиною четвертою статті 15 та
частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До
прийняття рішення про місцевий бюджет на
поточний бюджетний період провадити капітальні
видатки забороняється.

10. Після набрання чинності законом про
Державний бюджет України органам державної
влади та їх посадовим особам забороняється
приймати рішення, що призводять до виникнення
додаткових витрат місцевих бюджетів, без
визначення джерел коштів, виділених державою
для забезпечення цих витрат.
Стаття 79. Особливості формування
надходжень та здійснення витрат
місцевого бюджету у разі
несвоєчасного прийняття рішення про
місцевий бюджет
1. Якщо до початку нового бюджетного періоду
не прийнято рішення про місцевий бюджет, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцева
державна адміністрація або виконавчий орган
місцевої ради мають право здійснювати витрати
місцевого бюджету лише на цілі, визначені у
рішенні про місцевий бюджет на попередній
бюджетний період та одночасно передбачені у
проекті рішення про місцевий бюджет на
наступний бюджетний період, схваленому Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою
державною адміністрацією чи виконавчим
органом місцевої ради та поданому на розгляд
Верховної Ради Автономної Республіки Крим або
відповідної місцевої ради. При цьому щомісячні
бюджетні асигнування місцевого бюджету
сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу
бюджетних призначень, встановлених рішенням
про місцевий бюджет на попередній бюджетний
період (крім випадків, передбачених частиною
шостою статті 16 та частиною четвертою статті
23 цього Кодексу, а також пунктами 4 і 5 частини
другої статті 41 цього Кодексу).
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2. До прийняття рішення про місцевий бюджет
на поточний бюджетний період забороняється
здійснювати капітальні видатки і надавати
кредити з бюджету (крім випадків, пов'язаних із
виділенням коштів з резервного фонду
відповідного бюджету), а також здійснювати
місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.
3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про
місцевий бюджет при формуванні надходжень та
здійсненні витрат місцевого бюджету
застосовуються норми цієї статті та пунктів 3-5
частини другої статті 41 цього Кодексу.
Стаття 80. Періодичність, структура та терміни
Стаття 80. Звітність про виконання місцевих
подання звітності про виконання місцевих
бюджетів
бюджетів
1. Періодичність, структура та терміни подання
1. Звітність про виконання місцевих бюджетів
звітності про виконання місцевих бюджетів
визначається відповідно до вимог, встановлених
визначаються Державним казначейством України
щодо звітності про виконання Державного
відповідно до вимог, встановлених для подання
бюджету України у статтях 58-61 цього Кодексу.
звітності про виконання Державного бюджету
України в статтях 58-61 цього Кодексу.
Стаття 58. Звітність про виконання Державного
Стаття 58. Звітність про виконання
бюджету України
Державного бюджету України
1. Звітність про виконання Державного бюджету
1. Зведення, складання та надання звітності про
виконання Державного бюджету України
України (кошторисів бюджетних установ)
здійснюються Державним казначейством України.
включає фінансову та бюджетну звітність.
2. Розпорядники бюджетних коштів відповідно до
Фінансова звітність бюджетних установ
складається згідно з національними положеннями
єдиної методики звітності складають та подають
(стандартами) бухгалтерського обліку та за
детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси,
формами, що затверджуються Міністерством
дані про виконання кошторисів, результати
фінансів України. Порядок заповнення форм
діяльності та іншу інформацію за формами,
встановленими законодавством України. 3. Єдині
фінансової звітності бюджетних установ
форми звітності про виконання Державного
встановлюється Державним казначейством
бюджету України встановлюються Державним
України за погодженням з Міністерством
фінансів України. Бюджетна звітність відображає
казначейством України за погодженням з
стан виконання бюджету, містить інформацію в
Рахунковою палатою та Міністерством фінансів
України. 4. Звітність про виконання Державного
розрізі бюджетної класифікації. Форми
бюджетної звітності бюджетних установ і органів
бюджету України є оперативною, місячною,
квартальною та річною.
Державного казначейства України та порядок їх
заповнення встановлюються Державним
казначейством України за погодженням з
Міністерством фінансів України. 2. Зведення,
складання та подання звітності про виконання
Державного бюджету України здійснюються
Державним казначейством України. Державне
казначейство України забезпечує достовірність
інформації про виконання Державного бюджету
України. 3. Головний бухгалтер бюджетної
установи забезпечує складання та подання
фінансової і бюджетної звітності відповідно до
встановлених вимог. 4. Звітність про виконання
Державного бюджету України є оперативною,
місячною, квартальною та річною.
Стаття 59. Місячна звітність про виконання
Стаття 59. Місячний звіт про виконання
Державного бюджету України
Державного бюджету України
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Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
1. Місячний звіт про виконання Державного
1. Місячна звітність про виконання Державного
бюджету України подається Державним
бюджету України надається Державним
казначейством України Верховній Раді України,
казначейством України Верховній Раді України,
Президенту України, Кабінету Міністрів України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів
Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа
України не пізніше 15 числа місяця, наступного
місяця, наступного за звітним.
за звітним.
2. Зведені показники звітів про виконання
2. Зведені показники звітів про виконання
бюджетів, інформація про виконання захищених
бюджетів, інформація про виконання захищених
статей Державного бюджету України, інформація
видатків Державного бюджету України,
про використання коштів з резервного фонду
інформація про використання коштів з резервного
Кабінету Міністрів України надається Державним
фонду державного бюджету, інформація про
казначейством України Верховній Раді України,
перелік здійснених операцій з державним боргом,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та
інформація про надані державні гарантії
Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа
подаються Державним казначейством України
місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну
Верховній Раді України, Президенту України,
заборгованість надається не пізніше 15 числа
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та
другого місяця, наступного за звітним.
Міністерству фінансів України не пізніше 25
3. Місячний звіт про фактичні надходження
числа місяця, наступного за звітним. Звіт про
податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших
бюджетну заборгованість подається не пізніше 1
доходів до бюджету, місячний звіт про податкову
числа другого місяця, що настає за звітним.
заборгованість, включаючи суми недоїмки та
3. Місячний звіт про фактичні надходження
переплат (у галузевому і територіальному розрізі, а
податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших
також у розрізі джерел доходів та форм власності),
доходів бюджету, місячний звіт про податкову
надається органами стягнення Верховній Раді
заборгованість, включаючи суми недоїмки та
України, Кабінету Міністрів України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України переплат (у галузевому і територіальному розрізі
та у розрізі джерел доходів і форм власності),
не пізніше 12 числа місяця,
подаються органами, що контролюють
наступного за звітним.
справляння надходжень бюджету, Верховній Раді
України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів
України не пізніше 15 числа місяця, наступного
за звітним.
Стаття 60. Квартальний звіт про виконання
Стаття 60. Квартальний звіт про виконання
Державного бюджету України
Державного бюджету України
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Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
1. Квартальний звіт про виконання Державного
1. Квартальний звіт про виконання Державного
бюджету України подається Державним
бюджету України надається Державним
казначейством України Верховній Раді України,
казначейством України Верховній Раді України,
Президенту України, Кабінету Міністрів України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів
Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів
України не пізніше 35 днів після закінчення
після закінчення звітного кварталу. 2. Квартальний
звітного кварталу. 2. Квартальний звіт про
звіт про виконання Державного бюджету України
виконання Державного бюджету України
включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан
включає: 1) звіт про фінансовий стан (баланс)
(баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про
Державного бюджету України; 2) звіт про
рух грошових коштів; 3) звіт про виконання
фінансові результати виконання Державного
Державного бюджету України; 4) інформацію про
бюджету України; 3) звіт про рух грошових
стан державного боргу; 5) зведені показники звітів
коштів; 4) звіт про виконання Державного
про виконання бюджетів; 6) звіт про кредити та
бюджету України (включаючи звіти про
операції, що стосуються державних гарантійних
виконання показників за формою додатків до
зобов'язань. 3. Органи стягнення надають
закону про Державний бюджет України); 5) звіт
інформацію Верховній Раді України, Кабінету
про стан державного боргу; 6) зведені показники
Міністрів України, Рахунковій палаті та
звітів про виконання бюджетів; 7) звіт про
Міністерству фінансів України про втрати доходів
операції щодо державних гарантійних
бюджету внаслідок податкових пільг, а також про
зобов'язань; 8) інформацію про здійснені операції
суми реструктуризованої та списаної податкової
з державним боргом; 9) інформацію про надані
заборгованості (у галузевому і територіальному
державні гарантії; 10) пояснення щодо стану
розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм
виконання показників Державного бюджету
власності) і суми відстрочених та розстрочених
України та місцевих бюджетів за звітний період.
платежів не пізніше 35 днів після закінчення
3. Органи, що контролюють справляння
кварталу.
надходжень бюджету, подають Верховній Раді
України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України інформацію про втрати доходів
бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше
50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70
днів після закінчення року), а також про суми
реструктуризованої та списаної податкової
заборгованості (у галузевому і територіальному
розрізі та у розрізі джерел доходів і форм
власності) і суми відстрочених та розстрочених
платежів не пізніше 35 днів після закінчення
кварталу. 4. Міністерство фінансів України у
двотижневий строк після отримання квартального
звіту про виконання Державного бюджету
України у поточному бюджетному періоді подає
Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету інформацію про виконання текстових
статей закону про Державний бюджет України.
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону
Державний бюджет України
про Державний бюджет України
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Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
1. Річний звіт про виконання закону про Державний 1. Річний звіт про виконання закону про
Державний бюджет України подається Кабінетом
бюджет України подається Кабінетом Міністрів
України Верховній Раді України не пізніше 1 травня Міністрів України Верховній Раді України,
Президенту України та Рахунковій палаті не
року, наступного за звітним. 2. Річний звіт про
виконання закону про Державний бюджет України
пізніше 1 травня року, наступного за звітним. 2.
Річний звіт про виконання закону про Державний
включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан
бюджет України включає: 1) звіт про фінансовий
(баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про
виконання Державного бюджету України; 3) звіт
стан (баланс) Державного бюджету України; 2)
звіт про виконання Державного бюджету України
про рух грошових коштів; 4) інформацію про
виконання захищених статей видатків Державного
(включаючи звіти про виконання показників за
формою додатків до закону про Державний
бюджету України; 5) звіт про бюджетну
заборгованість; 6) звіт про використання коштів з
бюджет України); 3) звіт про фінансові
результати виконання Державного бюджету
резервного фонду Кабінету Міністрів України; 7)
України; 4) звіт про рух грошових коштів; 5) звіт
інформацію про стан державного боргу; 8) звіт про
кредити та операції, що стосуються державних
про власний капітал; 6) інформацію про
гарантійних зобов'язань; 9) зведені показники звітів виконання захищених видатків Державного
про виконання бюджетів; 10) інформацію про
бюджету України; 7) звіт про бюджетну
заборгованість; 8) звіт про використання коштів з
виконання місцевих бюджетів; 11) іншу
інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України
резервного фонду державного бюджету; 9) звіт
про стан державного боргу; 10) звіт про операції
необхідною для пояснення звіту.
щодо державних гарантійних зобов'язань; 11)
зведені показники звітів про виконання бюджетів;
12) інформацію про виконання місцевих
бюджетів, включаючи інформацію про стан
місцевого боргу; 13) інформацію про здійснені
операції з державним боргом; 14) інформацію
про надані державні гарантії; 15) інформацію про
досягнення запланованої мети, завдань та
результативних показників головними
розпорядниками коштів державного бюджету в
межах бюджетних програм; 16) інформацію про
виконання текстових статей закону про
Державний бюджет України; 17) іншу
інформацію, визнану Кабінетом Міністрів
України необхідною для пояснення звіту.
2. Територіальні органи Державного казначейства
2. Державне казначейство України складає та
України складають та подають відповідним
подає відповідним місцевим фінансовим органам
місцевим фінансовим органам баланси, звіти про
звітність про виконання місцевих бюджетів за
виконання місцевих бюджетів та інші фінансові
встановленими формами. Зведені показники
звіти за правилами та формами, встановленими
звітності про виконання бюджетів одночасно
Державним казначейством України за погодженням подаються територіальними органами
з Міністерством фінансів України та Рахунковою
Державного казначейства України відповідно
палатою. Зведені показники звітів про виконання
Міністерству фінансів Автономної Республіки
бюджетів одночасно подаються територіальними
Крим, фінансовим органам місцевих державних
органами Державного казначейства України
адміністрацій та виконавчих органів відповідних
відповідно Міністерству фінансів Автономної
місцевих рад на умовах, передбачених частиною
Республіки Крим, фінансовим органам місцевих
першою цієї статті.
державних адміністрацій та виконавчих органів
відповідних рад на умовах, передбачених частиною
першою цієї статті.
3. Органи стягнення надають місцевим фінансовим
3. Органи, що контролюють справляння
органам відповідні звіти, передбачені частиною
надходжень бюджету, подають місцевим
третьою статті 59 цього Кодексу.
фінансовим органам відповідні звіти, передбачені
частиною третьою статті 59 та частиною третьою
статті 60 цього Кодексу.
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Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
4. Квартальний та річний звіти про виконання
4. Квартальний та річний звіти про виконання
місцевого бюджету подаються до Верховної Ради
місцевого бюджету подаються до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної ради
Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради Радою міністрів Автономної
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевою державною адміністрацією, виконавчим
Республіки Крим, місцевою державною
органом відповідної ради чи міським, селищним,
адміністрацією, виконавчим органом відповідної
місцевої ради або сільським головою (якщо
сільським головою (у разі, якщо відповідні
виконавчі органи не створені) у двомісячний строк
відповідний виконавчий орган не створено згідно
після завершення відповідного бюджетного періоду. із законом) у двомісячний строк після завершення
Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою
відповідного бюджетного періоду. Перевірка
річного звіту здійснюється Рахунковою палатою
Автономної Республіки Крим (щодо використання
органами виконавчої влади коштів бюджету
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань (щодо використання органами виконавчої влади
коштів бюджету Автономної Республіки Крим),
бюджету відповідної ради, після чого відповідні
ради затверджують звіт про виконання бюджету або комісією з питань бюджету Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної
приймають інше рішення з цього приводу.
місцевої ради, після чого Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві
ради затверджують річний звіт про виконання
бюджету або приймають інше рішення з цього
приводу.
Розділ IV.
Стаття 81. Поняття та мета регулювання
Стаття 81. Поняття та мета регулювання
МІЖБЮД
міжбюджетних відносин
міжбюджетних відносин
ЖЕТНІ
1. Міжбюджетні відносини - це відносини між
1. Міжбюджетні відносини - відносини між
ВІДНОСИ
державою, Автономною Республікою Крим та
державою, Автономною Республікою Крим та
НИ Глава
місцевим самоврядуванням щодо забезпечення
територіальними громадами щодо забезпечення
13.
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами,
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами,
ЗАГАЛЬНІ необхідними для виконання функцій, передбачених
необхідними для виконання функцій,
ПОЛОЖЕН Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами
передбачених
Конституцією
України (
НЯ
України.
254к/96-ВР ) та законами України.
2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є
2. Метою регулювання міжбюджетних
забезпечення відповідності між повноваженнями на відносин є забезпечення відповідності
здійснення видатків, закріплених законодавчими
повноважень на здійснення видатків,
актами України за бюджетами, та бюджетними
закріплених законодавчими актами за
ресурсами, які повинні забезпечувати виконання
бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають
цих повноважень.
забезпечувати виконання цих повноважень.
Стаття 82. Види видатків бюджетів
Стаття 82. Види видатків на здійснення
повноважень
1. Видатки на здійснення повноважень, що
виконуються за рахунок коштів державного
бюджету та місцевих бюджетів, поділяються на:
1. Видатки бюджетів поділяються на:
1) видатки на забезпечення конституційного ладу
1) видатки на забезпечення конституційного
держави, державної цілісності та суверенітету,
ладу, державної цілісності та суверенітету,
незалежного судочинства, а також інші передбачені незалежного судочинства, а також інші
цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані передбачені цим Кодексом видатки, які не
на виконання Автономній Республіці Крим та
можуть бути передані на виконання Автономній
місцевому самоврядуванню;
Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;
2) видатки, які визначаються функціями держави
2) видатки, які визначаються функціями держави
та можуть бути передані до виконання Автономній
і можуть бути передані на виконання Автономній
Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з
Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з
метою забезпечення найбільш ефективного їх
метою забезпечення найбільш ефективного їх
виконання на основі принципу субсидіарності;
виконання на основі принципу субсидіарності;
3) видатки на реалізацію прав та обов'язків
3) видатки на реалізацію прав та обов'язків
Автономної Республіки Крим та місцевого
Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування, які мають місцевий характер та
самоврядування, які мають місцевий характер і
визначені законами України.
визначені законами України.
Стаття 83. Джерела здійснення видатків
Стаття 83. Джерела здійснення видатків
бюджетів
бюджетів
1. Видатки, визначені пунктом 1 статті 82 цього
1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої
Кодексу, здійснюються за рахунок коштів
статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок
Державного бюджету України.
коштів Державного бюджету України.
2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини
першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі
2. Видатки,
визначені пунктами
2 і бюджету
3 статті 82Києва 2010-2011 років”
Аналітичний
звіт “Громадський
моніторинг
цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з
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Державного бюджету України.
трансфертів з Державного бюджету України.

Стаття 84. Відповідальність за здійснення
видатків
1. Відповідальність за здійснення видатків,
визначених пунктом 1 статті 82 цього Кодексу,
покладається на відповідні органи державної влади.
2. Відповідальність за здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу,
покладається на Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад, міських,
селищних, сільських голів (якщо відповідні
виконавчі органи не створені).
Стаття 85. Передача державою права на
здійснення видатків
1. Держава може передати Раді міністрів
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого
самоврядування право на здійснення видатків лише
за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у
вигляді закріплених за відповідними бюджетами
загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів) або їх частки, а також трансфертів з
Державного бюджету України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних рад, міські, селищні, сільські голови
(якщо відповідні виконавчі органи не створені)
зобов'язані забезпечити здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу,
з відповідних місцевих бюджетів з додержанням
розподілу цих видатків між бюджетами,
визначеного статтями 88-91 цього Кодексу.
Забороняється планувати та здійснювати видатки,
не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а
також здійснювати впродовж бюджетного періоду
видатки на фінансування бюджетних установ
одночасно з різних бюджетів, за винятком
державних професійно-технічних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів державної
форми власності. При цьому фінансування
зазначених навчальних закладів за рахунок коштів
місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у
разі перевиконання доходної частини загального
фонду відповідного бюджету.

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків
1. Відповідні органи державної влади
забезпечують здійснення видатків, визначених
пунктом 1 частини першої статті 82 цього
Кодексу.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо
відповідні виконавчі органи не створені згідно із
законом) забезпечують здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті
82 цього Кодексу.
Стаття 85. Передача державою права на
здійснення видатків
1. Держава може передати Раді міністрів
Автономної Республіки Крим чи органам
місцевого самоврядування право на здійснення
видатків лише за умови відповідної передачі
фінансових ресурсів у вигляді закріплених за
відповідними бюджетами загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх
частки, а також трансфертів з Державного
бюджету України.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних місцевих рад, сільські 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
88-91 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
функціонування 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.
3. Товари (роботи, послуги), придбані головним
розпорядником коштів державного бюджету
(місцевих бюджетів) за рахунок видатків на
централізовані заходи відповідно до програмних
документів економічного та соціального
розвитку, державних цільових програм, можуть
бути передані бюджетним установам, які
утримуються з інших місцевих бюджетів.
Зазначені централізовані заходи здійснюються з
дотриманням таких вимог:
встановлення головним розпорядником коштів
державного бюджету (місцевих бюджетів)
критеріїв визначення обґрунтування потреби у
відповідних товарах (роботах, послугах);
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визначення бюджетними установами потреби у
товарах (роботах, послугах) відповідно до
встановлених критеріїв;
відображення в обліку та звітності бюджетних
установ операцій щодо придбання та передачі
таких товарів (робіт, послуг).

Стаття 86. Критерії розмежування видів
видатків між місцевими бюджетами

Розділ IV.
МІЖБЮД
ЖЕТНІ
ВІДНОСИ

Стаття 86. Критерії розмежування видів
видатків між місцевими бюджетами
1. Розмежування видів видатків, визначених
пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього
Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється
на основі принципу субсидіарності з урахуванням
критеріїв повноти надання гарантованих послуг
та наближення їх до безпосереднього споживача.
Відповідно до цих критеріїв види видатків
поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на функціонування
бюджетних установ та реалізацію заходів, які
забезпечують необхідне першочергове надання
гарантованих послуг і які розташовані найближче
до споживачів;
2) друга група - видатки на функціонування
бюджетних установ та реалізацію заходів, які
забезпечують надання основних гарантованих
послуг для всіх громадян України;
3) третя група - видатки на функціонування
бюджетних установ та реалізацію заходів, які
забезпечують гарантовані послуги для окремих
категорій громадян, або реалізацію програм,
потреба в яких існує в усіх регіонах України.

1. Розмежування видів видатків, визначених
пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, між
місцевими бюджетами здійснюється на основі
принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв
повноти надання послуги та наближення її до
безпосереднього споживача. Відповідно до цих
критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на фінансування
бюджетних установ та заходів, які забезпечують
необхідне першочергове надання соціальних
послуг, гарантованих державою, і які розташовані
найближче до споживачів;
2) друга група - видатки на фінансування
бюджетних установ та заходів, які забезпечують
надання основних соціальних послуг, гарантованих
державою для всіх громадян України;
3) третя група - видатки на фінансування
бюджетних установ та заходів, які забезпечують
гарантовані державою соціальні послуги для
окремих категорій громадян, або фінансування
програм, потреба в яких існує в усіх регіонах
України.
2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів
сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки
Крим та міст обласного значення, а також районних
бюджетів.
4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів.
5. З бюджетів міст Києва та Севастополя
здійснюються видатки всіх трьох груп.
Стаття 87. Видатки, що здійснюються з
Державного бюджету України

2. Видатки першої групи здійснюються з
бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст.
3. Видатки другої групи здійснюються з
бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення, а
також районних бюджетів.
4. Видатки третьої групи здійснюються з
бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів.
5. З бюджетів міст Києва та Севастополя
здійснюються видатки всіх трьох груп.
Стаття 87. Видатки, що здійснюються з
Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного
бюджету України, належать видатки на:

1. До видатків, що здійснюються з Державного
бюджету України, належать видатки на:
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1) державне управління:
1) державне управління:
а) законодавчу владу;
а) законодавчу владу;
б) виконавчу владу;
б) виконавчу владу;
в) Президента України;
в) Президента України;
2) судову владу;
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і
4) фундаментальні та прикладні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу державного сприяння науково-технічному прогресу
державного значення, міжнародні наукові та
значення, міжнародні наукові та інформаційні
зв'язки державного значення;
інформаційні зв'язки державного значення;
5) національну оборону (крім заходів та робіт з
5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення
мобілізаційної підготовки місцевого значення);
безпеки держави;
6) правоохоронну діяльність, забезпечення
безпеки держави та цивільний захист населення і
7) освіту:
а) загальну середню освіту:
територій (крім заходів, визначених пунктом 16
частини першої статті 91 цього Кодексу);
спеціалізовані школи (в тому числі школиінтернати), засновані на державній формі власності;
7) освіту:
загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
а) загальну середню освіту:
спеціалізовані школи (у тому числі школиб) професійно-технічну освіту (навчальні та інші
заклади освіти, засновані на державній формі
інтернати) державної власності;
загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
власності);
б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг
в) вищі навчальні заклади, засновані на державній
з підготовки кваліфікованих робітників на умовах
формі власності;
державного замовлення у професійно-технічних
г) післядипломну освіту (крім закладів і заходів,
визначених підпунктом "г" пункту 2 статті 90 цього навчальних закладах державної власності);
в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки
Кодексу);
ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з
фахівців, наукових та науково-педагогічних
кадрів на умовах державного замовлення у вищих
позашкільної роботи з дітьми, згідно з переліком (
навчальних закладах державної власності);
1133-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
г) післядипломну освіту (на оплату послуг з
України;
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що
на умовах державного замовлення у навчальних
забезпечують виконання
закладах державної власності);
загальнодержавних функцій, згідно з переліком (
ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з
1133-2002-п ), затвердженим
позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком,
Кабінетом Міністрів України;
затвердженим Кабінетом Міністрів України;
д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що
забезпечують виконання загальнодержавних
функцій,
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;
8) охорону здоров'я: а) первинну медико8) охорону здоров'я: а) первинну медикосанітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки,
стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та
що виконують специфічні загальнодержавні
поліклініки, що виконують специфічні
функції, згідно з переліком ( 342-2002-п ),
загальнодержавні функції, згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України); б)
затвердженим Кабінетом Міністрів України); б)
спеціалізовану, високоспеціалізовану
спеціалізовану, високоспеціалізовану
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
(клініки науково-дослідних інститутів,
допомогу (клініки науково-дослідних інститутів,
спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі
спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії,
для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані медико-санітарні частини,
спеціалізовані медико-санітарні частини,
спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані
спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані
стоматологічні поліклініки, згідно з переліком (
стоматологічні поліклініки згідно з переліком,
342-2002-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
затвердженим Кабінетом Міністрів України); в)
України); в) санаторно-реабілітаційну допомогу
санаторно-реабілітаційну допомогу
(загальнодержавні санаторії для хворих на
(загальнодержавні санаторії для хворих на
туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані
туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані
санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);
санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарнопоширюється чинність законів України "Про
епідеміологічні станції, дезінфекційні станції,
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
заходи боротьби з епідеміями); ґ) інші програми в
захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських
галузі охорони здоров'я, що забезпечують
переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів,
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виконання загальнодержавних функцій, згідно з
загальнодержавні реабілітаційні установи та
переліком ( 342-2002-п ), затвердженим Кабінетом
комплекси для інвалідів згідно з переліком,
Міністрів України;
затвердженим Кабінетом Міністрів України); г)
санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарноепідеміологічні станції, дезінфекційні станції,
заходи боротьби з епідеміями); ґ) інші програми
в галузі охорони здоров'я, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового,
сержантського та старшинського складу строкової
служби та членам їх сімей, пенсії
військовослужбовцям та особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, іншим
особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного
фонду України страхових внесків за окремі
категорії осіб, передбачені законом; фінансування
доплат, надбавок, підвищень до пенсій,
встановлених законом; ( Підпункт "а" пункту 9
статті 87 в редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від
17.11.2005 )
б) державні програми соціальної допомоги
(грошову допомогу біженцям; компенсації на
медикаменти; програма протезування; програми і
заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі
програми і заходи Фонду України соціального
захисту інвалідів; відшкодування збитків,
заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з
поверненням в Україну кримськотатарського
народу та осіб інших національностей, які були
незаконно депортовані з України; щорічна разова
грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної
війни; довічна стипендія для учасників бойових дій;
кошти, що передаються до Фонду соціального
страхування
на випадок безробіття; часткове покриття витрат на
виплату заборгованості з
регресних позовів шахтарів);
в) державну підтримку громадських організацій
інвалідів і ветеранів, які мають
статус всеукраїнських;
г) державні програми і заходи стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї;
ґ) державну підтримку молодіжних громадських
організацій на виконання
загальнодержавних програм і заходів стосовно
дітей, молоді, жінок, сім'ї;
д) державні програми підтримки будівництва
(реконструкції) житла для окремих

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплату пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського
складу строкової служби та членам їхніх сімей,
пенсій військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, іншим особам, визначеним
законом; сплату до Пенсійного фонду України
страхових внесків за окремі категорії осіб,
передбачені законом; виплату доплат, надбавок,
підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за
особливі заслуги перед Україною, встановлених
законом;
б) державні програми соціальної допомоги
(грошова допомога біженцям; компенсації на
медикаменти; програма протезування; програми і
заходи із соціального захисту інвалідів, у тому
числі програми і заходи Фонду соціального
захисту інвалідів; відшкодування збитків,
заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з
поверненням в Україну кримськотатарського
народу та осіб інших національностей, які були
незаконно депортовані з України, та розміщенням
іноземців і осіб без громадянства, які незаконно
перебувають на території України; щорічна
разова грошова допомога ветеранам війни та
жертвам нацистських переслідувань; довічні
державні
стипендії; кошти, що передаються до фондів
загальнообов'язкового державного соціального
страхування; програми соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
державна соціальна допомога особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам, інші види
цільової грошової
допомоги, встановлені законом);
в) державну підтримку громадських організацій
інвалідів і ветеранів, які мають статус
всеукраїнських;
г) державні програми і заходи стосовно дітей,
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категорій громадян;
молоді, жінок, сім'ї;
ґ) державну підтримку молодіжних та дитячих
громадських організацій на виконання
загальнодержавних
програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів
України;
д) державні програми підтримки будівництва
(реконструкції) житла для окремих категорій
громадян;
е) забезпечення функціонування всеукраїнських,
державних, міжрегіональних центрів професійної
реабілітації
інвалідів і державних центрів соціальної
реабілітації дітей-інвалідів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України;
є) інші програми в галузі соціального захисту та
соціального забезпечення, що забезпечують
виконання
загальнодержавних функцій, згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністром України;
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10) культуру і мистецтво: а) державні
10) культуру і мистецтво: а) державні культурнокультурно-освітні програми (національні та
освітні програми (національні та державні
державні бібліотеки, музеї і виставки
бібліотеки, музеї і виставки національного
національного значення, заповідники
значення, заповідники національного значення,
національного значення, міжнародні культурні
міжнародні культурні зв'язки, державні культурнозв'язки, державні культурно-освітні заходи); б)
освітні заходи); б) державні театрально-видовищні
державні театрально-видовищні програми
програми (національні театри, національні
(національні театри, національні філармонії,
філармонії, національні та державні музичні
національні та державні музичні колективи і
колективи і ансамблі та інші заклади і заходи
ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва
мистецтва згідно з переліком ( 1557-2001-п ),
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
затвердженим Кабінетом Міністрів України); в)
Міністрів України); в) державну підтримку
державну підтримку громадських організацій
громадських організацій культури і мистецтва,
культури і мистецтва, що мають статус
що мають статус національних; г) державні
національних; г) державні програми розвитку
програми розвитку кінематографії; ґ) державну
кінематографії; ґ) державну архівну справу; 11)
архівну справу; 11) державні програми
державні програми підтримки телебачення,
підтримки телебачення, радіомовлення, преси,
радіомовлення, преси, книговидання,
книговидання, інформаційних агентств; 12)
інформаційних агентств; 12) фізичну культуру і
фізичну культуру і спорт: а) державні програми
спорт: а) державні програми підготовки резерву та
підготовки резерву і складу національних команд
складу національних команд та забезпечення їх
та забезпечення їх участі у змаганнях державного
участі у змаганнях державного і міжнародного
значення (утримання центральних спортивних шкіл і міжнародного значення (утримання центральних
спортивних шкіл вищої спортивної майстерності
вищої спортивної майстерності, перелік яких
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
затверджується Кабінетом Міністрів України,
Міністрів України, формування національних
формування національних команд, проведення
команд, проведення навчально-тренувальних
навчально-тренувальних зборів і змагань
зборів і змагань державного значення з визнаних
державного значення з традиційних та
видів спорту; підготовка і участь національних
нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь
збірних команд у міжнародних змаганнях з
національних збірних команд в олімпійських та
олімпійських та неолімпійських видів спорту
паралімпійських іграх, у тому числі фінансова
(включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри з
підтримка баз олімпійської підготовки); ( Підпункт
"а" пункту 12 статті 87 із змінами, внесеними згідно неолімпійських видів спорту), фінансова
підтримка баз олімпійської підготовки згідно з
із Законом N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004 ) б)
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
державні програми з інвалідного спорту та
України); б) державні програми з розвитку
реабілітації (центр "Інваспорт", участь у
фізичної культури, спорту, фізкультурноміжнародних змаганнях з інвалідного спорту,
спортивної реабілітації інвалідів (центри
навчально-тренувальні збори до них); в) державні
державного значення з фізичної культури і спорту
програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
інвалідів, проведення навчально-тренувальних
13) державні програми підтримки регіонального
зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для
розвитку та пріоритетних галузей економіки; 14)
інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної
програми реставрації пам'яток архітектури
реабілітації інвалідів, утримання національних
державного значення; 15) державні програми
збірних команд з видів спорту для інвалідів,
розвитку транспорту, дорожнього господарства,
забезпечення їх підготовки та участі в
зв'язку, телекомунікацій та інформатики; 16)
міжнародних змаганнях (включаючи
державні інвестиційні проекти; 17) державні
Паралімпійські та Дефлімпійські ігри), фінансова
програми з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, охорони навколишнього природного
підтримка паралімпійського руху та баз
паралімпійської і дефлімпійської підготовки
середовища та ядерної безпеки, попередження та
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
Міністрів України); в) державні програми
стихійного лиха; 18) створення та поповнення
фізкультурно-спортивної спрямованості; 13)
державних запасів і резервів; 19) обслуговування
державні програми підтримки регіонального
державного боргу; 20) проведення виборів та
розвитку та пріоритетних галузей економіки; 14)
референдумів; 21) інші програми, які мають
програми реставрації пам'яток архітектури,
виключно державне значення.
спорудження (створення) пам'ятників і
монументів державного значення; 15) державні
програми розвитку транспорту, дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікацій та
інформатики; 16) державні інвестиційні
програми (проекти); 17) державні програми з
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, запобігання виникненню та
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха; 18) створення та поповнення
Аналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”
стор. 48

Підготували консультанти: Бабанін Олександр, Білян Петро, Каменєв Максим, Любич Андрій
державних запасів і резервів; 19) обслуговування
державного боргу; 20) проведення виборів у
випадках, передбачених законом, та
всеукраїнських референдумів; 21) інші програми,
які мають виключно державне значення.

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
та їх об'єднань та враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з
бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст
районного значення і враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань та
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст районного значення;
2) освіту:
дошкільну освіту;
загальну середню освіту (школи-дитячі садки);
3) первинну медико-санітарну, амбулаторнополіклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні
лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерськоакушерські та фельдшерські пункти);
4) сільські, селищні та міські палаци культури,
клуби та бібліотеки.

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл,
їх об'єднань, селищ, міст районного значення і
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст районного значення;
2) освіту:
а) дошкільну освіту;
б) загальну середню освіту (навчально-виховні
комплекси "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня);
3) сільські, селищні та міські палаци і будинки
культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні
заклади та бібліотеки.
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
районних бюджетів та бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення та враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з
районних бюджетів та бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим і міст обласного значення та
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
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1. До видатків, що здійснюються з районних
1. До видатків, які здійснюються з районних
бюджетів та бюджетів міст республіканського
бюджетів та бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного
Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення та враховуються при визначенні обсягу
значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) державне управління:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст
а) органи місцевого самоврядування міст
республіканського Автономної Республіки Крим і
республіканського Автономної Республіки Крим і
міст обласного значення;
обласного значення;
б) органи місцевого самоврядування районного
б) органи місцевого самоврядування районного
значення;
значення;
2) освіту:
2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського
а) дошкільну освіту (у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та містах обласного
Автономної Республіки Крим та обласного
значення);
значення);
б) загальну середню освіту: загальноосвітні
б) загальну середню освіту: загальноосвітні
навчальні заклади, у тому числі: школи-дитячі
навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні
садки (для міст республіканського Автономної
навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані
Республіки Крим та міст обласного значення),
школи (крім шкіл, визначених у підпункті "а"
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми,
пункту 7 частини першої статті 87 цього
вечірні (змінні) школи;
Кодексу), ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні
в) заклади освіти для громадян, які потребують
(змінні) школи); навчально-виховні комплекси
соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні "дошкільний навчальний заклад школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати
загальноосвітній навчальний заклад",
для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування
"загальноосвітній навчальний заклад батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70
дошкільний навчальний заклад" (крім навчальновідсотків кількості учнів загальноосвітніх шкілвиховних комплексів, визначених у підпункті "б"
інтернатів,
пункту 2 частини першої статті 88 цього
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
Кодексу);
дітей, які позбавлені піклування
в) навчальні заклади для громадян, які
батьків, дитячих будинків формується на території
потребують соціальної допомоги та реабілітації:
відповідного міста чи району),
загальноосвітні
дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї,
школи-інтернати, загальноосвітні навчальні
допомога на дітей,
заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
які перебувають під опікою і піклуванням;
батьківського
г) інші державні освітні програми;
піклування, дитячі будинки, навчальноґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів
реабілітаційні центри (якщо не менше 70
акредитації, що перебувають у
відсотків кількості учнів
власності Автономної Республіки Крим, спільній
загальноосвітніх шкіл-інтернатів,
власності територіальних громад, а
загальноосвітніх навчальних закладів для дітейтакож вищі навчальні заклади державної та
сиріт і дітей, позбавлених
комунальної форм власності) відповідно
батьківського піклування, дитячих будинків,
до програм соціально-економічного розвитку
навчально-реабілітаційних центрів припадає на
регіонів;
територію
3) охорону здоров'я:
відповідного міста чи району), дитячі будинки
а) первинну медико-санітарну, амбулаторносімейного типу та прийомні сім'ї;
поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні
г) інші державні освітні програми;
широкого профілю, пологові будинки, станції
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки
швидкої та невідкладної медичної допомоги,
фахівців, наукових та науково-педагогічних
поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні
кадрів у вищих
поліклініки);
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації
б) програми медико-санітарної освіти (міські та
державної та комунальної власності відповідно до
програм
районні центри здоров'я і заходи по санітарній
соціально-економічного розвитку регіонів);
освіті);
д) позашкільну освіту (заходи районного
значення з позашкільної роботи з дітьми);
3) охорону здоров'я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторнополіклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні
широкого профілю,
пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки і
амбулаторії, загальні
стоматологічні поліклініки, а також дільничні
лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерськоАналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”
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акушерські та
фельдшерські пункти);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та
районні центри здоров'я і заходи з санітарної
освіти);
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4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
4) соціальний захист та соціальне забезпечення: а)
а) державні програми соціального забезпечення:
державні програми соціального забезпечення:
притулки для дітей, центри соціальнопритулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше
психологічної реабілітації дітей та соціальні
70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих
гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
закладах, формується на території відповідного
батьківського піклування (якщо не менше 70
міста чи району), територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому; б) державні програми відсотків кількості дітей, які перебувають у цих
соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, закладах, припадає на територію відповідного
міста чи району); територіальні центри
допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати
соціального обслуговування (надання соціальних
населенню на покриття витрат з оплати житловопослуг); центри соціальної реабілітації дітейкомунальних послуг, компенсаційні виплати за
інвалідів; центри професійної реабілітації
пільговий проїзд окремих категорій громадян;
інвалідів, компенсації фізичним особам, які
виплату державної соціальної допомоги на дітейнадають соціальні послуги громадянам похилого
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам- здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги; б) державні програми
вихователям і прийомним батькам за надання
соціального захисту: допомога сім'ям з дітьми,
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною; { Підпункт "б" пункту 4 частини дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога
дітям; додаткові виплати населенню на покриття
першої статті 89 доповнено абзацом другим згідно
витрат з оплати житлово-комунальних послуг
із Законом N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } в)
(житлові субсидії населенню), пільги окремим
державні програми підтримки будівництва
категоріям громадян, що надаються: ветеранам
(реконструкції) житла для окремих категорій
війни; особам, на яких поширюється дія Закону
громадян; г) районні та міські програми і заходи
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
щодо реалізації державної політики стосовно дітей,
соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які
молоді, жінок, сім'ї; 5) державні культурно-освітні
мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
та театрально-видовищні програми (театри, біблівдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
отеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури,
осіб, які мають особливі заслуги перед
школи естетичного виховання дітей); 6) державні
Батьківщиною; особам, які мають особливі
програми розвитку фізичної культури і спорту:
трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам
утримання та нав-чально-тренувальна робота
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім
які мають особливі трудові заслуги перед
шкіл республіканського Автономної Республіки
Батьківщиною; жертвам нацистських
Крим і обласного значення), заходи з фізичної
переслідувань; ветеранам військової служби;
культури і спорту та фінансова підтримка
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
податкової міліції; ветеранам державної
і спортивних споруд місцевого значення;
пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам
служби цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та за-хисту
інформації України; вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранівДержавної кримінально-виконавчої
служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; звільненим зі
служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції,
осіб начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінальновико-навчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні; звільненим з військової служби осоАналітичний звіт “Громадський моніторинг бюджету Києва 2010-2011 років”
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бам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби; батькам та членам сімей
військовослуж-
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бовців, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби;
батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
які загинули (померли), пропали безвісти або
стали інвалідами під час проходження служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсі-онерами;
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; суддям у
відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин відповідно до частини четвертої
статті 20 Закону України "Про захист рослин" (
180-14 ); громадянам відповідно до пункту "ї"
частини першої статті 77 Основ зако-нодавства
України про охорону здоров'я, частини четвертої
статті 29 Основ законодавства України про
культуру, частини другої статті 30 Закону
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (
32/95-ВР ), абзацу першого части-ни четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
особам, які мають таке право згідно із статтею 48
Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям
війни; багатодітним сім'ям, інвалідам, дітямінвалідам та особам, які супроводжують інвалідів
І групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого); компенсації особам, які
згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону
України мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у
будинках, що мають центральне опалення;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян; виплата державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
в) державні програми підтримки будівництва
(реконструкції) житла для окремих категорій
громадян; 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 (театри, районні (міські)
бібліотеки або централізо-вані 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 національних,
зоопарки загальнодержавного значення державної
власності);
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6) державні програми розвитку фізичної
культури і спорту: утримання та навчальнотренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного
значення), заходи з фізичної культури і спорту та
фінансова підтримка організацій фізкультурноспортивної спрямованості і спортивних споруд
місцевого значення.
Стаття 90. Видатки, що здійснюються з
Стаття 90. Видатки, що здійснюються з
бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів і враховуються при
обласних бюджетів і враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
1. До видатків, що здійснюються з бюджету
1. До видатків, які здійснюються з бюджету
Автономної Республіки Крим і обласних
Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів
бюджетів та враховуються при визначенні обсягу
та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) державне управління: а) представницьку і
1) державне управління: а) представницьку і
виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
виконавчу владу Автономної Республіки Крим; б)
б) обласні ради; 2) освіту: а) загальну середню
обласні ради; 2) освіту: а) загальну середню освіту
освіту для громадян, які потребують соціальної
для громадян, які потребують соціальної допомоги
та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні допомоги та реабілітації: спеціальні
загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які
заклади для дітей, які потребують корекції
потребують корекції фізичного та (або)
фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні
розумового розвитку, загальноосвітні санаторні
школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати,
школи-інтернати; загальноосвітні школизагальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
будинки (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів,
піклування, дитячі будинки, навчальнозагальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
реабілітаційні центри (крім загальноосвітніх
дітей, які позбавлені батьківського піклування,
шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних
дитячих будинків, визначених у підпункті "в"
закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
пункту 2 статті 89 цього Кодексу, та дитячих
батьківського піклування, дитячих будинків,
будинків сімейного типу і прийомних сімей); б)
навчально-реабілітаційних центрів, визначених у
заклади професійно-технічної освіти, що
підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 89
перебувають у власності Автономної Республіки
цього Кодексу, та дитячих будинків сімейного
Крим і виконують державне замовлення; в) вищу
типу і прийомних сімей); б) професійно-технічну
освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів
освіту (на оплату послуг з підготовки
акредитації, що перебувають у власності
кваліфікованих робітників на умовах державного
Автономної Республіки Крим, спільній власності
замовлення у професійно-технічних навчальних
територіальних громад, а також вищі навчальні
закладах державної та комунальної власності,
заклади державної та комунальної форм власності)
видатки на що враховуються при визначенні
відповідно до програм соціально-економічного
міжбюджетних трансфертів у державному
розвитку регіонів; г) післядипломну освіту
бюджеті); в) вищу освіту (на оплату послуг з
(інститути післядипломної освіти вчителів та
підготовки фахівців, наукових та науковоцентри і заходи з підвищення кваліфікації
державних службовців місцевих органів виконавчої педагогічних кадрів на умовах регіонального
замовлення у вищих навчальних закладах
влади та органів місцевого самоврядування,
комунальної власності, а також на умовах державпостійно діючі курси (центри) підвищення
ного замовлення у вищих навчальних закладах
кваліфікації працівників соціально-культурної
державної власності за переліком, визначеним
сфери та агропромислового комплексу, що
Кабінетом Міністрів України); г) післядипломну
знаходяться у комунальній власності); ґ) інші
освіту (на оплату послуг з підвищення
державні освітні програми; д) заклади професійнокваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах
технічної освіти державної та комунальної форми
власності, видатки на утримання яких враховані при регіонального замовлення у навчальних закладах
комунальної власності); ґ) позашкільну освіту
визначенні міжбюджетних трансфертів державного
(заходи республіканського Автономної
бюджету на відповідний рік;
Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми); д) інші державні
освітні програми;
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3) охорону здоров'я: а) консультативну
3) охорону здоров'я: а) первинну медикосанітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (лікарні республіканського Автономної
допомогу (лікарні республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення); б)
Республіки Крим та обласного значення); б)
спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та
спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні,
стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні,
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри,
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів Великої
диспансери, госпіталі для інвалідів Великої
Вітчизняної війни, будинки дитини, станції
Вітчизняної війни, будинки дитини, станції
переливання крові); в) санаторно-курортну
переливання крові); в) санаторно-курортну
допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз,
допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз,
санаторії для дітей та підлітків, санаторії
санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної
медичної реабілітації); г) інші державні програми
реабілітації); г) інші державні програми медичної
та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні медичної та санітарної допомоги (медикосоціальні експертні комісії, бюро
комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної
судмедекспертизи, центри медичної статистики,
статистики, бази спецмедпостачання, центри
бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи
здоров'я і заходи санітарної освіти, інші програми і
санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації
заходи); 4) соціальний захист та соціальне
державних програм, інші програми і заходи); 4)
забезпечення: а) державні програми соціального
соціальний захист та соціальне забезпечення: а)
захисту та соціального забезпечення: допомога по
державні програми соціального захисту та
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
соціального забезпечення: допомога по догляду за
психічного розладу; адресна соціальна допомога
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації
розладу; виплати компенсації реабілітованим;
реабілітованим; дитячі будинки-інтернати;
дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове
навчання та трудове влаштування інвалідів;
влаштування інвалідів; будинки-інтернати для
будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;
громадян похилого віку та інвалідів; будинкибудинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри по
інтернати для дітей-інвалідів; центри з
нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх
нарахування та здійснення соціальних виплат;
(крім притулків, визначених у підпункті "а" пункту
притулки для дітей, центри соціально4 статті 89 цього Кодексу); б) республіканські
психологічної реабілітації дітей та соціальні
Автономної Республіки Крим і обласні програми і
гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
заходи з реалізації державної політики стосовно
батьківського піклування (крім відповідних
дітей, молоді, жінок, сім'ї; в) інші державні
притулків, центрів і гуртожитків, визначених у
соціальні програми; 5) культуру і мистецтво: а)
підпункті "а" пункту 4 частини першої статті 89
державні культурно-освітні програми
цього Кодексу); пільгове медичне обслуговування
(республіканські Автономної Республіки Крим та
громадян, які постраждали внаслідок
обласні бібліотеки, музеї та виставки); б) державні
Чорнобильської катастрофи; компенсаційні
театрально-видовищні програми (філармонії,
виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт,
музичні колективи і ансамблі, театри, палаци і
техобслуговування автотранспорту та
будинки культури республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, інші заклади транспортне обслуговування, а також на
встановлення телефонів інвалідам I і II груп;
та заходи у галузі мистецтва); в) інші державні
відшкодування витрат на поховання учасників
культурно-мистецькі програми;
бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної
реабілітації інвалідів; б) республіканські
Автономної Республіки Крим та обласні
програми і заходи з реалізації державної політики
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в тому числі
утримання та програми республіканського
Автономної Республіки Крим і обласних центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; в)
інші державні соціальні програми; 5) культуру і
мистецтво: а) державні культурно-освітні
програми (республіканські Автономної
Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та
виставки, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано статус
національних); б) державні театральновидовищні програми (філармонії, музичні
колективи і ансамблі, театри, палаци та бу-динки
культури республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, інші
заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи
заклади та установи комунальної власності, яким
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надано статус національних); в) інші державні
культурно-мистецькі програми;

6) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми з розвитку фізичної культури
і спорту (навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл усіх типів
республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, заходи з фізичної культури і
спорту республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення);
б) державні програми з інвалідного спорту і
реабілітації (республіканський Автономної
Республіки Крим та обласні центри з інвалідного
спорту і дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів
та спеціалізовані спортивні школи паралімпійського
резерву; проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з інвалідного спорту республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення);

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

6) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми з розвитку фізичної
культури і спорту (утримання та навчальнотренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл усіх типів республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення (крім
шкіл, визначених у підпункті "б" цього пункту),
заходи з фізичної культури і спорту
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення);
б) державні програми з розвитку фізичної
культури, спорту, фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів (центри республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення з фізичної культури і спорту інвалідів,
дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів
усіх типів; проведення заходів з фізкультурноспортивної реабілітації інвалідів, навчальнотренувальних зборів і змагань республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення з фізичної культури і спорту інвалідів).
Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
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1. До видатків місцевих бюджетів, що не
1. До видатків місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
трансфертів, належать видатки на: 1) місцеву
1) місцеву пожежну охорону; 2) позашкільну
пожежну охорону; { Пункт 1-1 статті 91 втратив
освіту; 3) соціальний захист та соціальне
чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N
1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону забезпечення: а) програми місцевого значення
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; б) місцеві
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 2) позашкільну
програми соціального захисту окремих категорій
освіту; 3) соціальний захист та соціальне
населення; в) програми соціального захисту
забезпечення: а) програми місцевого значення
малозабезпеченої категорії учнів професійностосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; б) місцеві
технічних навчальних закладів; г) заклади
програми соціального захисту окремих категорій
соціального захисту для бездомних громадян,
населення; в) програми соціального захисту
центри соціальної адаптації осіб, звільнених з
малозабезпеченої категорії учнів професійнотехнічних навчальних закладів; 4) місцеві програми установ виконання покарань; ґ) компенсаційні
виплати за пільговий проїзд окремих категорій
розвитку житлово-комунального господарства та
громадян; д) компенсації фізичним особам, які
благоустрою населених пунктів; 5) культурнонадають соціальні послуги громадянам похилого
мистецькі програми місцевого значення; 6)
віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не
програми підтримки кінематографії та засобів
здатні до самообслуговування і потребують
масової інформації місцевого значення; 7) місцеві
сторонньої допомоги; е) надання ветеранським
програми з розвитку фізичної культури і спорту; 8)
організаціям фінансової підтримки та
типове проектування, реставрацію та охорону
кредитування; 4) відшкодування різниці між
пам'яток архітектури місцевого значення; 9)
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні
транспорт, дорожнє господарство: а) регулювання
послуги, що затверджувалися або погоджувалися
цін на послуги метрополітену за рішеннями органів
рішенням місцевого органу виконавчої влади та
місцевого самоврядування; б) експлуатацію
органу місцевого самоврядування, та розміром
дорожньої системи місцевого значення (в тому
економічно обґрунтованих витрат на їх
числі роботи, що проводяться спеціалізованими
виробництво (надання); 5) місцеві програми
монтажно-експлуатаційними підрозділами); в)
розвитку житлово-комунального господарства та
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
благоустрою населених пунктів; 6) культурнодоріг місцевого значення; 10) заходи з організації
мистецькі програми місцевого значення, в тому
рятування на водах; 11) обслуговування боргу
числі зоопарки загальнодержавного значення
органів місцевого самоврядування; 12) програми
природоохоронних заходів місцевого значення; 13) комунальної власності; 7) програми підтримки
управління комунальним майном; 14) регулювання кінематографії та засобів масової інформації
місцевого значення; 8) місцеві програми з
земельних відносин;
розвитку фізичної культури і спорту; 9) типове
проектування, реставрацію та охорону пам'яток
архітектури місцевого значення; 10) транспорт,
дорожнє господарство: а) регулювання цін
(тарифів) на перевезення пасажирів у
пасажирському транспорті за рішенням місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування відповідно до наданих
повноважень; б) експлуатацію дорожньої
системи місцевого значення (у тому числі роботи,
що проводяться спеціалізованими монтажноексплуатаційними підрозділами); в) будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання доріг
місцевого значення; 11) заходи з організації
рятування на водах; 12) обслуговування
місцевого боргу; 13) програми
природоохоронних заходів місцевого значення;
14) управління комунальним майном; 15)
регулювання земельних відносин;
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15) членські внески до асоціацій органів місцевого
16) заходи у сфері захисту населення і територій
самоврядування та їх добровільних об'єднань;
від надзвичайних ситуацій техногенного та
16) інші програми, затверджені відповідною радою природного характеру в межах повноважень,
згідно із законом.
встановлених законом;
17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення;
18) проведення місцевих виборів у випадках,
передбачених законом, та республіканських
Автономної Республіки Крим і місцевих
референдумів;
19) членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування та їх добровільних
об'єднань;
20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих
рад;
21) інші програми, пов'язані з виконанням
власних повноважень, затверджені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, відповідною
місцевою радою згідно із законом.
Стаття 92. Передача видатків на виконання
Стаття 92. Передача коштів між місцевими
власних повноважень між місцевими бюджетами бюджетами на здійснення видатків місцевих
бюджетів, що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
1. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть
1. Міська (міста республіканського Автономної
об'єднувати на договірних засадах кошти
Республіки Крим та обласного значення), районна
відповідних бюджетів для виконання власних
рада може передати кошти на здійснення видатків
повноважень. 2. Міські (міст республіканського
місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
Автономної Республіки Крим та міст обласного
згідно із статтею 91 цього Кодексу, Верховній
значення) ради та районні ради можуть передати
Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді
видатки на виконання всіх або частини власних
повноважень Верховній Раді Автономної
у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно
Республіки Крим чи обласній раді з передачею
до бюджету Автономної Республіки Крим,
відповідних коштів до бюджету Автономної
обласного бюджету. 2. Сільська, селищна, міська
(міста районного значення) рада може передати
Республіки Крим чи до обласного бюджету у
кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів,
вигляді міжбюджетного трансферту. 3. Сільські,
селищні та міські (міст районного значення) ради
що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91
можуть передавати видатки на виконання всіх або
частини власних повноважень районній раді чи раді цього Кодексу, районній, міській (міста
районного значення), селищній, сільській раді у
іншої територіальної громади з передачею коштів
до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного
вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до
районного, міського (міста районного значення),
трансферту. 4. Передача видатків здійснюється за
спільним рішенням відповідних рад на договірних
селищного, сільського бюджету. 3. Передача
коштів між місцевими бюджетами здійснюється
засадах. Всі угоди про передачу видатків
укладаються до 1 серпня року, що передує
на підставі рішень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, відповідних місцевих рад,
плановому.
прийнятих кожною із сторін, і укладання
договору. Усі договори про передачу коштів між
місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями
укладаються до 1 жовтня року, що передує
плановому.
Стаття 93. Передача видатків на виконання
Стаття 93. Передача коштів між місцевими
делегованих державних повноважень
бюджетами на здійснення видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
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1. Передача прав на здійснення видатків на
1. Міська (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення), районна
виконання делегованих державних повноважень до
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх
рада може передати кошти на здійснення видатків
місцевих бюджетів, що враховуються при
об'єднань може здійснюватися за рішеннями
районної або міської (міст республіканського
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
Автономної Республіки Крим чи міст обласного
згідно із статтею 89 цього Кодексу, сільській,
селищній, міській (міста районного значення) раді
значення) ради з відповідними коштами у вигляді
міжбюджетного трансферту. Сільські, селищні та
у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно
до сільського, селищного, міського (міста
міські (міст районного значення) ради можуть
передати частину видатків на виконання
районного значення) бюджету. Сільська,
селищна, міська (міста районного значення) рада
делегованих державних повноважень міській (міст
республіканського Автономної Республіки Крим та
може передати кошти на здійснення видатків
обласного значення) чи районній раді з
місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
відповідними коштами у вигляді міжбюджетного
трансферту. Ця передача здійснюється на підставі
згідно із статтею 88 цього Кодексу, районній,
міській (міста республіканського Автономної
рішень відповідних рад і укладення договору.
Республіки Крим, обласного та районного
значення), селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до
районного, міського (міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищного, сільського
бюджету.
2. Міські (міст республіканського Автономної
2. Міська (міста республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення) ради
Республіки Крим та обласного значення) рада
можуть передати частину видатків на виконання
може передати кошти на здійснення видатків
делегованих державних повноважень районній раді
місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
з відповідними коштами районному бюджету у
згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній раді
вигляді міжбюджетного трансферту. Районні ради
у вигляді міжбюджетного трансферту до
можуть передавати частину видатків на виконання
делегованих державних повноважень міській раді
районного бюджету. Районна рада може передати
(міста республіканського Автономної Республіки
кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів,
Крим та міста обласного значення) з відповідними
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89
коштами міському бюджету у вигляді
міжбюджетного трансферту. Ця передача
цього Кодексу, міській раді (міста
республіканського Автономної Республіки Крим
здійснюється на підставі спільних рішень
відповідних рад і укладення договору.
та обласного значення) у вигляді міжбюджетного
трансферту до міського (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджету.
3. Якщо інше не визначено договором, розмір
3. Передача коштів між місцевими бюджетами
переданих коштів на виконання делегованих
здійснюється на підставі рішень відповідних
державних повноважень має бути пропорційний
місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і
частці користувачів зазначеними послугами в
укладання договору. Усі договори про передачу
повній вартості цих послуг, розрахованих за
коштів між місцевими бюджетами згідно з такими
фінансовими нормативами бюджетної
рішеннями укладаються до 1 серпня року, що
забезпеченості для органу влади Автономної
передує плановому.
Республіки Крим чи органу місцевого
самоврядування, який передає ці повноваження.
4. Якщо на території міста (республіканського
4. Якщо інше не визначено договором, розмір
Автономної Республіки Крим чи міста обласного
переданих коштів на здійснення видатків
значення) чи району недостатньо бюджетних
місцевих бюджетів, що враховуються при
установ, які забезпечують надання послуг,
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
визначених пунктом 2 частини першої статті 86
має бути пропорційний частці користувачів
цього Кодексу в обсязі, визначеному фінансовими
гарантованими послугами в повній вартості цих
нормативами бюджетної забезпеченості,
послуг, розрахованих за фінансовими
обрахований обсяг видатків на фінансування цих
нормативами бюджетної забезпеченості для
послуг враховується при визначенні
органу влади Автономної Республіки Крим,
міжбюджетного трансферту бюджету, з якого
органу місцевого самоврядування, який передає
утримуються бюджетні установи, що надають ці
ці кошти.
послуги.
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5. Всі угоди про передачу видатків на виконання
5. Якщо на території міста (республіканського
делегованих державних повноважень укладаються
Автономної Республіки Крим та обласного
до 1 серпня року, що передує плановому.
значення), району недостатньо бюджетних
установ, інших суб'єктів господарювання
комунальної власності, які забезпечують надання
гарантованих 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 гарантовані послуги.
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