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ПЕРЕДМОВА

Реформа місцевого самоврядування має забезпечити спроможність 
місцевих органів влади самостійно вирішувати всі місцеві питання 
завдяки власним ресурсам.

Нині запорука реалізації реформи місцевого самоврядування і децен-
тралізації влади –  це  створення об’єднаних територіальних громад 
(далі –  ОТГ), які, за умов змін бюджетної системи, можуть зростати.

Щоб об’єднана територіальна громада вдало використала свої мож-
ливості для розвитку –  необхідно усвідомити, що це не просто роз-
ширеня її меж завдяки збільшенню кількості мешканців. Об’єднана 
територіальна громада виходить на якісно інший рівень існування: 
він посилює обов’язки та  відповідальність, насамперед, місцевих 
органів влади. З розширеної території до місцевого бюджету можна 
зібрати значніші податкові надходження, а це –  додаткові робочі міс-
ця, покращення помешкань, тобто життя громадян.

Найважливіше при утворенні об’єднаних територіальних громад –  
дотримання законодавства при формуванні та виконанні бюджетів 
цих громад.

Як скласти бюджет створеної ОТГ, з чого починати, якої процедури 
дотримуватись, які нормативні акти застосовувати та які документи 
заповнювати –  віддповідь на ці та інші питання ви знайдете у запро-
понованих інформаційних матеріалах. Вони розраховані, насампе-
ред, на керівників та працівників органів місцевого самоврядування 
територіальних громад, які вже об’єдналися.

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
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1.  ОСОБЛИВОСТІ 
БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Місцевий бюджет –  це  план утворення і  використання фінансо-
вих ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 
місцевого самоврядування Отже, формування місцевого бюджету є 
одним з найважливіших питань для новоствореної ОТГ.

Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин 
стосовно місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом 
України (далі –  БКУ).

Усі норми БКУ, котрі регулюють відносини, які виникають на кожній 
стадії бюджетного процесу, є єдиними для всіх місцевих бюджетів, 
зокрема поширюються і на бюджети ОТГ, утворених згідно закону 
та перспективному плану формування територій громад.

Особливості формування та  виконання бюджетів ОТГ визначено 
ч. 4 ст. 67 БКУ та п. 38 Прикінцевих та перехідних ухвал до нього.

 Важливо: ОТГ, які створені за законом та перспективним пла-
ном формування територій громад області, мають такі самі пов-
новаження, як міста обласного значення та прямі міжбюджетні 
зносини з державним бюджетом.

Що це означає?

 До таких бюджетів, крім прибутків, що зараховуються до бю-
джетів сільських, селищних, міських міст районного значення, та-
кож зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб.

 Для цих бюджетів застосовується горизонтальне вирівнюван-
ня податкової спроможності: визначається базова (з  держав-
ного бюджету –  місцевому) чи реверсна (з місцевого бюджету –  
держбюджету) дотація.
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Розраховується базова чи реверсна дотації відповідно до статті 99 
БКУ (лише за податком на доходи фізичних осіб).

Для проведення розрахунку обсягів дотацій застосовують такі 
показники:

–  чисельність населення (опирається на офіційну звітність Дер-
жавної служби статистики України щодо наявного населення 
на початок року, який передує плановому –  при визначенні обсягу 
базової/реверсної дотацій на 2017 рік беруться показники станом 
на 01.01.2016 р.);

–  надходження податку на доходи фізичних осіб у частині, що 
зараховується до  відповідного бюджету (для бюджетів об’єдна-
них громад –  це 60%) за останній звітний період; (для бюджету 
на 2017 рік враховуються надходження за 2015 рік);

–  індекс податкоспроможності бюджету (визначається як спів-
відношення надходжень податку на  доходи фізичних осіб на  од-
ного мешканця за означеним бюджетом до визначеного такого ж 
середнього показника по Україні).

Базову дотацію отримують місцеві бюджети з  рівнем надходжень 
податку на доходи фізичних осіб на одного жителя нижче 0,9 серед-
нього показника по Україні (тобто 80 відсотків складової, необхідної 
до рівня показника 0,9) .

Для бюджетів, де цей показник вищий за 1,1 середнього в Україні, 
застосовується реверсна дотація (вилучається до державного бю-
джету 50% перевищення індексу податкоспроможності 1,1) .

У бюджетах ОТГ з показником надходження податку на доходи фі-
зичних осіб на одного жителя в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання 
не здійснюється (ні базової ні реверсної дотацій їм не належить).

 Важливо. Решта платежів (окрім податку на доходи фізичних 
осіб) в розрахунки не вносяться і залишаються в повному обсязі 
у розпорядженні місцевих органів влади.

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
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 Поза самоврядними повноваженнями органи самоврядування 
ОТГ виконують ті, що делеговані державою (утримання закла-
дів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захи-
сту та соціального забезпечення тощо).

Для належного виконання цих повноважень бюджети об’єдна-
них громад набувають освітню та медичну субвенції з державного 
бюджету.

Питання надання таких субвенцій урегульовано статтями 
1032  та  1034 БКУ (розподіл цих субвенцій між місцевими бюджета-
ми здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує дер-
жавну політику у зумовленій сфері –  згідно з МОН та МОЗ). Шляхи 
використання коштів зазначених субвенцій визначає Кабінет Міні-
стрів України.

Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами за-
тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 
р. № 435; порядок її  розподілу –  постановою КМУ від 14  січня 2015 
р. № 6. По  медичній субвенції –  Формула затверджена постановою 
КМУ від 19.08.2015 № 618; порядок її розподілу –  постановою КМУ від 
23.01.2015 № 11.

 ОТГ отримують підтримку від держави як субвенцію на форму-
вання означеноїї інфраструктури, –  згідно з планом соціально-е-
кономічного розвитку такої територіальної формації, –  з  коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, а також завдяки іншим 
субвенціям та дотаціям із державного бюджету, якщо є підстави 
для надання та отримання визначених міжбюджетних трансферті.

 Ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення: 
місцеві внутрішні запозичення; місцеві зовнішні запозичення, 
зокрема, завдяки кредитам (позикам) міжнародних фінансових 
організацій. Але слід мати на увазі, що видатки на обслуговуван-
ня боргу здійснюються за рахунок загального фонду бюджету.
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 Контроль за дотриманням бюджетного законодавства: рада 
ОТГ здійснює контроль за виконанням рішення про бюджет ОТГ 
(ст. 114 БКУ); облдержадміністрація забезпечує контроль за від-
повідність бюджетному законодавству показників затверджених 
бюджетів ОТГ, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ 
та  інших документів, які використовуються в бюджетному про-
цесі (п. 2 ч. 1 ст. 115 БКУ).

Перелік випадків порушення бюджетного законодавства визначено 
у ст. 116 БКУ.
Заходи впливу у разі порушення бюджетного законодавства визна-
чено за ст. 117 БКУ.

2.  ЗАКРІПЛЕННЯ 
ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ 
У БЮДЖЕТАХ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 Важливо пам’ятати: Для створення бюджету ОТГ, насамперед, 
слід виважити із яких саме доходів та видатків може складатись 
її новий бюджет.

При формуванні бюджетів ОТГ слід враховувати, що:

1) доходи цих бюджетів визначаються згідно зі  ст.  64 і  ст.  691 
БКУ;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються стаття-
ми 89 і 91 БКУ;
3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом ви-
значаються статтями 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БКУ;

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до ст. 16 і ст. 74 
БКУ.
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2.1.  ДОХОДИ

Вид доходу
Процент, який 

належить 
зарахуванню

Норма БКУ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

податок на  доходи фізичних осіб (крім 
податку на  доходи фізичних осіб, ви-
значеного п.  11 част. 2  ст.  29 БКУ),  що 
сплачується (перераховується) за Подат-
ковим кодексом України на  відповідній 
території

60% п.1 ч. 1 ст. 64

державне мито, яке зараховується за міс-
цем вчинення дій та видачі документів 100% п. 15 ч. 1 ст. 64

акцизний податок із  реалізації суб'єкта-
ми господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

100% п. 16 ч. 1 ст. 64

податок на прибуток підприємств та фі-
нансових установ комунальної власності 100% п. 18 ч. 1 ст. 64

податок на майно 100% п. 19 ч. 1 ст. 64

єдиний податок 100% п. 20 ч. 1 ст. 64

збір за  місця паркування транспортних 
засобів 100% п. 201 ч. 1 ст. 64

туристичний збір 100% п. 202 ч. 1 ст. 64

плата за ліцензії на певні види господар-
ської діяльності та сертифікати, що вида-
ються виконавчими органами відповід-
них місцевих рад

100% п.21 ч. 1 ст. 64

надходження від орендної плати за  ко-
ристування майновим комплексом та ін-
шим майном, що перебуває в комуналь-
ній власності, засновником яких є ОТГ

100% п.29 ч. 1 ст. 64
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рентна плата за  користування надрами 
місцевого значення для видобування ко-
рисних копалин; рентна плата за  корис-
тування надрами заради не  пов'язаних 
з видобуванням корисних копалин; рент-
на плата за спеціальне використання води 
водоймищ місцевого значення; рентна 
плата за  спеціальне використання лісо-
вих ресурсів (крім рентної плати за спе-
ціальне використання лісових ресурсів 
у вигляді деревини, заготовленої в поряд-
ку рубок головного користування).

Примітка: Такі платежі зараховують-
ся до  бюджетів місцевого самоврядування 
за місцезнаходженням (місцем розташуван-
ня) зазначених природних ресурсів, а  щодо 
водних об'єктів –  за місцем податкової реє-
страції платника рентної сплати.

100% п.30 ч. 1 ст. 64

плата за  розміщення тимчасово вільних 
коштів 100% п. 31 ч. 1 ст. 64

орендна плата за  водні об'єкти (їх  ча-
стин),  що надаються в  користування 
за  умовами оренди місцевими радами 
і зараховується згідно з бюджетами ОТГ

100% п. 32 ч. 1 ст. 64 
БКУ

кошти від реалізації безгосподарчого 
майна (стосовно й такого, від якого від-
мовився власник або отримувач), знахі-
док, спадкового майна (у разі відсутності 
спадкоємців за  заповітом і  за  законом, 
позбавлення їх права успадкування, 
неприйняття ними спадщини, а  також 
відмови її  прийняти), майна, одержано-
го територіальною громадою завдяки 
успадкуванню чи даруванню, а також ва-
лютних цінностей і грошових коштів, чиї 
власники невідомі

100% п. 33 ч. 1 ст. 64

концесійні платежі щодо об'єктів кому-
нальної власності, засновником яких є 
ОТГ (крім концесійних платежів, зазна-
чених у п. 3 ч. 1 ст. 691 БКУ)

100% п. 34 ч. 1 ст. 64
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частина чистого прибутку (доходу) ко-
мунальних унітарних підприємств та  їх 
об'єднань,  що вилучається до  бюджету, 
в  порядку, визначеному відповідними 
місцевими радами

100% п. 35 ч. 1 ст. 64

плата за  надання інших адміністратив-
них послуг,  що справляється за  місцем 
надання послуг

100% п. 36 ч. 1 ст. 64

штрафні санкції за  порушення законо-
давства про патентування 100% п. 37 ч. 1 ст. 64

адміністративні штрафи та штрафні санк-
ції за  порушення законодавства у  сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів, що зараховуються 
за місцем вчинення порушення

100% п. 371 ч. 1 ст. 64

адміністративні штрафи, що накладають-
ся місцевими органами виконавчої влади 
та  виконавчими органами місцевих рад 
або утвореними ними в  установленому 
порядку адміністративними комісіями

100% п. 38 ч. 1 ст. 64

штрафні санкції внаслідок невиконання 
укладених розпорядником бюджетних 
коштів договорів з  суб'єктами господа-
рювання на  придбання товарів, робіт 
і  послуг за  рахунок коштів відповідних 
місцевих бюджетів

100% п. 39 ч. 1 ст. 64

кошти, отримані від учасни-
ків процедури закупівель,
завдяки забезпеченню їхніх пропозиції 
конкурсних торгів, і  які не  підлягають 
поверненню цим учасникам, у  випад-
ках, передбачених Законом України "Про 
здійснення державних закупівель" від 
10.04.2014 р. № 1197-VII, у частині здійс-
нення закупівель за  рахунок коштів бю-
джетів ОТГ

100% п. 40 ч. 1 ст. 64

кошти, отримані від учасника –  пере-
можця процедури закупівлі на час укла-
дання договору про закупівлю як  забез-
печення виконання цього договору, які не

100% п. 41 ч. 1 ст. 64
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підлягають поверненню учаснику-пере-
можцю, в  частині здійснення закупівель 
за рахунок коштів бюджетів ОТГ

кошти, отримані підприємствами, уста-
новами та  організаціями,  що утриму-
ються за  рахунок бюджетів об'єднаних 
територіальних громад за здані у вигляді 
брухту і відходів золото, платину, метали 
платинової групи, дорогоцінне каміння

80% п. 42 ч. 1 ст. 64

кошти, отримані підприємствами, уста-
новами та  організаціями,  що утриму-
ються за рахунок бюджетів ОТГ за здане 
у вигляді брухту і залишків срібло

50% п. 42 ч. 1 ст. 64

інші доходи, що підлягають зарахуванню 
до бюджетів ОТГ згідно із законодавством п. 44 ч. 1 ст. 64

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

кошти за відшкодування втрат сільсько-
господарського і  лісогосподарського 
виробництва

75% п. 2 ч. 1 ст. 691

концесійні платежі стосовно об'єктів ко-
мунальної власності, які мають цільове 
спрямування згідно закону

100% п. 3 ч. 1 ст. 691

грошові стягнення за  шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
довколишнього природного середовища 
через господарську та іншу діяльність

50% п. 4 ч. 1 ст. 691

екологічний податок (окрім екологічного 
податку, визначеного пунктом  16–1 ча-
стини другої статті 29 цього Кодексу)

25% п. 4–1 ч. 1 ст. 691

оплата вартості питної води суб'єктами 
підприємницької діяльності, які здійсню-
ють реалізацію такої води через системи 
централізованого водопостачання з  від-
хиленням від визначених стандартів

10% п. 5 ч. 1 ст. 691

власні надходження бюджетних уста-
нов,  що утримуються завдяки відповід-
ному бюджету ОТГ

100% п. 6 ч. 1 ст. 691
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цільові та  добровільні внески підпри-
ємств, установ, організацій і  громадян 
до місцевих фондів охорони природного 
довкілля

100% п. 7 ч. 1 ст. 691

надходження до  цільових фондів, утво-
рених місцевими радами 100% п. 8 ч. 1 ст. 691

субвенції, що надаються з інших бюдже-
тів, завдяки конкретно визначеним над-
ходженням зі  спеціального фонду таких 
бюджетів

100% п. 9 ч. 1 ст. 691 
БКУ

повернення кредитів, наданих із  місце-
вих бюджетів індивідуальним сільським 
забудовникам

100% п. 10 ч. 1 ст. 691 
БКУ

повернення кредитів, наданих із  місце-
вих бюджетів молодим сім'ям та  одино-
ким молодим громадянам на  будівниц-
тво (реконструкцію) та придбання житла, 
а також пеня і відсотки за користування 
ними

100% п. 11 ч. 1 ст. 691

надходження у рамках програм допомоги 
і  грантів міжнародних фінансових орга-
нізацій та Європейського Союзу

100% п. 12 ч. 1 ст. 691

інші надходження, визначені законом 
про Державний бюджет України п. 13 ч. 1 ст. 691

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

дивіденди (дохід), нараховані на  акції 
(частки, паї) господарчих товариств, 
у статутних капіталах яких є комунальна 
власність

100% п. 3 ч. 1 ст. 71

плата за надання місцевих гарантій (згід-
но ст. 17 БКУ) 100% п. 4 ч. 1 ст. 71

кошти пайової участі у  розвитку інфра-
структури населеного пункту, отримані 
за Законом України "Про регулювання мі-
стобудівної діяльності" від 17.02.2011 р. 
№ 3038-VI

100% п. 41 ч. 1 ст. 71
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кошти завдяки відчуженню майна,  що 
перебуває в  комунальній власності, зо-
крема і коштів од продажу земельних на-
ділів несільськогосподарського призна-
чення або прав на них

100% п. 5 ч. 1 ст. 71

капітальні трансферти (субвенції) з  ін-
ших бюджетів 100% п. 7 ч. 1 ст. 71

кошти від повернення кредитів, наданих 
з  обумовленого бюджету, та  відсотки, 
сплачені за  користування ними (крім 
надходжень, визначених у  п.  10 і  п.  11 
част. 1 ст. 691 БКУ)

100% п. 8 ч. 1 ст. 71

місцеві запозичення, здійснені за  визна-
ченим БКУ порядком та  іншими закона-
ми України

100% п. 9 ч. 1 ст. 71

кошти, які передаються з  іншої частини 
місцевого бюджету за рішенням місцевої 
ради

100% п. 10 ч. 1 ст. 71

Освітня та медична субвенції, базова дотація також належать до до-
ходів бюджету ОТГ.

Для розрахунку планових надходжень податку з доходів фізичних 
осіб (ПДФО) на  відповідний рік спершу необхідно визначитись 
із плановим фондом заробітної плати робітників, службовців, пра-
цівників усіх установ та підприємств, галузі сільського господарства, 
враховуючи показники минулих років. Слід зважати на основні чин-
ники зростання фонду оплати праці, зокрема на  підвищення міні-
мальної заробітної плати тощо.

Прогноз надходжень податку з доходів громадян, які здійснюють 
підприємницьку діяльність, може бути сформований, опираючись 
на тенденцію, яка склалася в минулі періоди.

Для розрахунку планових надходжень земельного податку необ-
хідно враховувати зміни факторів, що впливають на його величину: 
дані державного земельного кадастру, реєстрацію права власності, 
права користування землею та договори на оренду землі, облік кіль-
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кості та якості земель, зонування територій населених пунктів, нор-
мативну та грошову оцінку земель тощо.

Сума земельного податку для кожного землевласника та землекорис-
тувача обчислюється у спосіб помноження площ земельних ділянок, 
земельних часток (паїв), що підлягають оподаткуванню, на визначе-
ні ставки земельного податку окремо для різних категорій земель.

Податком на  нерухомість оподатковується житлова нерухомість 
(квартира, будинок), і нежитлова нерухомість, серед них також гос-
подарські будівлі (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вби-
ральні, погреби, тощо). Отже, база оподаткування –  це загальна пло-
ща об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, заразом його часток.

2.2.  МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 
ДО БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Насамперед, слід звернути увагу на те, що, згідно статті 168.4.3. По-
даткового кодексу, суми податку на доходи фізичних осіб, начислені 
відокремленим підрозділом за звітний період, пересилаються до обу-
мовленого бюджету за  місцем визначення такого відокремленого 
підрозділу. У разі, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений 
нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий 
відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує 
юридична особа, яка перераховує до  відповідного бюджету за  міс-
цезнаходженням такого відокремленого підрозділу податок на дохо-
ди, нарахований працівникам такого підрозділу.

Отже, якщо на  території ОТГ міститься відокремлений підрозділ, 
необхідно заздалегідь вирішити суттєві подробиці перерахування 
до  бюджету ОТГ нарахованих працівникам цього підрозділу сум 
ПДФО.
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Податки з  нерухомості сьогодні стають першорядими у  прийнятті 
рішень місцевими органами влади.

Перспективною, щодо наповнення місцевих бюджетів, видається 
плата за землю та збір за природні ресурси. Адже плата за користу-
вання ними покриє витрати за надані місцеві послуги.

Зважаючи на це, місцева влада може визначати ставку земельного 
податку, податку на  нерухоме майно, плату за  реєстрацію суб’єкта 
господарчої діяльності, а також має право визначати пільги у сплаті 
цих податків, включно з повним звільненням од них. Виникає багато 
чинників, що можуть впливати на рішення органу влади ОТГ, зокре-
ма й особисті взаємини.

 Слід усвідомлювати,  що без посилення зацікавленості ново-
створеного органу влади у  залученні якомога більшої кількості 
самостійних ресурсів наповнення бюджету ОТГ не станеться.

Отже, необхідно виважено ставитись до надання пільг в оподатку-
ванні, пам’ятаючи,  що володіння землею, нерухомістю, транспорт-
ними засобами –  це  ознака рівня доходів (особливо при наданні 
пільг із податку на нерухомість для фізичних осіб; зважувати їхній 
майновий стан та рівень доходів).

Резервами надходжень завдяки земельному податку можуть бути 
визнана заборгованість, неправильне визначення площі земельної 
ділянки, неефективне використання земель тощо.

Виявлення таких резервів дозволить скоригувати місцеву політику 
стосовно управління земельними ресурсами і обрахувати перспек-
тивні обсяги надходжень.

 Важливо: Заради ефективного планування дохідної частини 
бюджетів ОТГ та реальних можливостей з  її розширення, орга-
нам місцевої влади слід співпрацювати з фіскальними органа-
ми з  питань: визначення кількості осіб,  що сплачують податки; 
обсягу їх нарахувань; забезпечення вчасного і повного виконання 
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платниками податків своїх податкових зобов’язань; рівня добро-
вільного виконання платниками вимог податкового законодав-
ства; вивчення стану платіжної дисципліни; виявлення та залу-
чення до сплати роботодавців та громадян із метою запобігання 
сплати заробітку в «конвертах» тощо.

2.3.  ВИДАТКИ

Вид видатків Норма БКУ

освіта: п.2 ч. 1 ст. 89

дошкільна освіта пп. а) п. 2 ч. 1 ст. 89

загальна середня освіта; загальноосвітні навчальні закла-
ди, зокрема і загальноосвітні навчальні заклади усіх ща-
блів, спеціалізовані школи (школи-інтернати, окрім шкіл, 
зазначених у п.а п. 7 ч. 1 ст. 87 та у п. а1 п. 2 ч. 1 ст. 90 
БКУ), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), 
колегіуми (колегіуми-інтернати) (окрім загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, зазначених у п. а1 п. 2 ч. 1 ст. 90 
БКУ), вечірні (змінні) школи), навчально-виховні комп-
лекси "дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній 
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний за-
клад –  дошкільний навчальний заклад"

пп. б) п. 2 ч. 1 ст. 89

навчальні заклади для громадян, котрі потребують со-
ціальної допомоги та  реабілітації, загальноосвітні шко-
ли-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо 
не  менше 70 відсотків з  учнів загальноосвітніх шкіл-ін-
тернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів 
припадає на територію означеного регіону), дитячі будин-
ки сімейного типу та прийомні сім'ї

пп. в) п. 2 ч. 1 ст. 89

інші державні освітні програми пп. г) п. 2 ч. 1 ст. 89
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вища освіта (на сплату послуг із підготовки фахівців, на-
укових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчаль-
них закладах I –  IV рівнів акредитації державної та кому-
нальної власності згідно програм соціально-економічного 
розвитку регіонів)

пп. ґ) п. 2 ч. 1 ст. 89

позашкільна освіта пп. д) п. 2 ч. 1 ст. 89
охорона здоров'я: п.3 ч. 1 ст. 89
первинна медико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна 
та стаціонарна допомога (лікарні широкого профілю, спе-
ціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, 
поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклі-
ніки, дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшер-
сько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первин-
ної медичної (медико-санітарної) допомоги)

пп. а) п. 3 ч. 1 ст. 89

програми медико-санітарної освіти (міські та  районні 
центри здоров'я і заходи з санітарної освіти) пп. б) п. 3 ч. 1 ст. 89

інші державні програми медичної та санітарної допомоги 
(територіальні медичні об'єднання, центри медичної ста-
тистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші 
програми і заходи)

пп. в) п. 3 ч. 1 ст. 89

соціальний захист та соціальне забезпечення: п.4 ч. 1 ст. 89
державні програми соціального забезпечення: притулки 
для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей та  соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування (якщо не  менше 
70 відсотків дітей, які перебувають у  цих закладах, при-
падає на  територію означеного регіону); територіальні 
центри соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадя-
нам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

пп. а) п. 4 ч. 1 ст. 89

державні програми соціального захисту: 

допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна 
допомога дітям, допомога у догляді за інвалідами I чи II 
групи через психічний розлад, 

пп. б) п.4 ч. 1 ст. 89
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додаткові виплати населенню на погашення витрат за 
житлово-комунальні послуги (житлові субсидії населен-
ню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються 
ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Зако-
ну України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту", особам, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, ве-
теранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової поліції, ветеранам держав-
ної пожежної охорони, ветеранам Державної криміналь-
но-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного за-
хисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) помер-
лих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової поліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служ-
би цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, звіль-
неним зі служби за віком, через хворобу або за вислугою 
років військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам поліції, особам начальницького складу по-
даткової поліції, рядового і начальницького складу кри-
мінально-виконавчої системи, особам, звільненим зі 
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків, пенсіонерам із колишніх слідчих 
прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівни-
ків поліції, осіб начальницького складу податкової поліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконав-
чої системи, загиблих або померлих при виконанні служ-
бових обов’язків, непрацездатним членам родин, які були 
на їхньому утриманні, звільненим із військової служби 
особам, які стали інвалідами у часі проходження військо-
вої служби, батькам та членам сімей військовослужбовців,
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військовослужбовців Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, які загинули (по-
мерли) або пропали безвісти під час проходження вій-
ськової служби, батькам та членам родин осіб рядового 
і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти виконуючи служ-
бові обов’язки, реабілітованим громадянам, які стали ін-
валідами через репресії або є пенсіонерами, громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорно-
бильською катастрофою, пенсіонерам з околу спеціалістів 
із захисту рослин, згідно з частиною четвертої статті 20 
Закону України «Про захист рослин», громадянам, згідно 
пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 За-
кону України "Про культуру", частини другої статті 30 За-
кону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу 
першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про 
освіту", особам, які мають таке право згідно зі статтею 48 
Гірничого закону України, ветеранам праці, дітям війни, 
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та 
прийомним сім’ям, у яких не менше року мешкають троє 
або більше дітей, а також сім’ям (окрім багатодітних ро-
дин), де не менше року проживають троє і більше дітей, 
враховуючи і тих, за якими встановлено опіку чи піклу-
вання, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, котрі супро-
воджують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (одного 
супроводжуючого), допровадження громадянам повідо-
млень про призначення субсидії;

виплата державної соціальної допомоги для дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, у дитячих будинках сімейного типу та прийом-
них сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихова-
телям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та при-
йомних сім'ях за угодою "гроші ходять за дитиною",

оплату послуг за здійснення патронату стосовно дитини 
та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім’ї патронатного вихователя
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державні програми підтримки будівництва (реконструк-
ції) житла для окремих категорій громадян пп. в) п.4 ч. 1 ст. 89 

міські програми і заходи щодо реалізації державної полі-
тики заради дітей, молоді, жінок, сім'ї, утримання та про-
грами міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 

пп. г) п.4 ч. 1 ст. 89 

державні культурно-освітні та театрально-видовищні 
програми: сільські, селищні та міські палаци і будинки 
культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та 
бібліотеки, театри, міські бібліотеки або централізовані 
бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи, 
музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи есте-
тичного виховання дітей, включаючи заклади та установи 
комунальної власності, яким надано статус національних, 
зоопарки комунальної власності 

п.5 ч. 1 ст. 89 

фізична культура і спорт: 
утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-ю-
нацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республі-
канського, Автономної Республіки Крим і обласного зна-
чення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова 
підтримка місцевих осередків всеукраїнських громад-
ських організацій фізкультурно-спортивної спрямовано-
сті і спортивних споруд місцевого значення 

п.6 ч. 1 ст. 89 

соціальний захист та соціальне забезпечення: п.3 ч. 1 ст. 91
програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жі-
нок, сім'ї пп. а) п.3 ч. 1 ст. 91 

місцеві програми соціального захисту окремих категорій 
населення пп. б) п.3 ч. 1 ст. 91 

програми соціального захисту малозабезпеченої категорії 
учнів професійно-технічних навчальних закладів пп. в) п.3 ч. 1 ст. 91 

центри обліку та заклади соціального захисту для бездо-
мних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з 
установ виконання покарань 

пп. г) п.3 ч. 1 ст. 91 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян пп. ґ) п.3 ч. 1 ст. 91 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні по-
слуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалі-
дам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потре-
бують сторонньої допомоги 

пп. д) п.3 ч. 1 ст. 91 
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надання ветеранським організаціям фінансової підтрим-
ки та кредитування пп. е) п.3 ч. 1 ст. 91

місцеві програми розвитку житлово-комунального госпо-
дарства та благоустрою населених пунктів п.5 ч. 1 ст. 91 

культурно-мистецькі програми місцевого значення п.6 ч. 1 ст. 91
програми підтримки кінематографії та засобів масової 
інформації п.7 ч. 1 ст. 91 

місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту п.8 ч. 1 ст. 91
типове проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури п.9 ч. 1 ст. 91 

місцева пожежна охорона п.1 ч.1 ст. 91 
муніципальні формування з охорони громадського 
порядку п. 11 ч.1 ст. 91 

органи місцевого самоврядування п.2 ч.1 ст. 91 

транспорт, дорожнє господарство: п.10 ч. 1 ст. 91 
регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у 
пасажирському транспорті за рішенням місцевого орга-
ну виконавчої влади та органу місцевого самоврядування 
відповідно до наданих повноважень 

пп. а) п.10 ч. 1 ст. 91 

експлуатація дорожньої системи місцевого значення (у 
тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими 
монтажно-експлуатаційними підрозділами) 

пп. б) п.10 ч. 1 ст. 91 

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах, а також капітальний та поточний ре-
монт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які 
є складовими автомобільних доріг державного значення 
(як співфінансування на договірних засадах) 

пп. в) п.10 ч. 1 ст. 91 

заходи з організації рятування на водах п.11 ч. 1 ст. 91

обслуговування місцевого боргу п.12 ч. 1 ст. 91

програми природоохоронних заходів місцевого значення, 
заходи програм у сфері житлово-комунального господар-
ства з будівництва та реконструкції водопровідних та ка-
налізаційних очисних споруд, доочищення питної води, 
модернізації систем теплопостачання,

п.13 ч. 1 ст. 91
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заміни природного газу альтернативними видами палива, 
модернізації та ремонту ліфтового господарства, рекон-
струкції та ремонту житлових будинків, оснащення жит-
лового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв 
та споживання води, капітального ремонту, реконструк-
ції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, 
капітального ремонту гуртожитків, що передаються у 
власність територіальних громад, впровадження енергоз-
берігаючих технологій 

управління комунальним майном п.14 ч. 1 ст. 91 

регулювання земельних відносин п.15 ч. 1 ст. 91 
заходи у сфері захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру в 
межах повноважень, установлених законом 

п.16 ч. 1 ст. 91 

заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення п.17 ч. 1 ст. 91 

проведення місцевих виборів у передбачених законом ви-
падках та місцевих референдумів п.18 ч. 1 ст. 91 

членські внески до асоціацій органів місцевого самовря-
дування та їх добровільних об'єднань п.19 ч. 1 ст. 91 

підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та поса-
дових осіб місцевого самоврядування п.20 ч. 1 ст. 91 

реалізація програм допомоги і грантів міжнародних фі-
нансових організацій та Європейського Союзу п. 202 ч. 1 ст. 91 

програми підтримки будівництва (реконструкції) житла 
для окремих категорій громадян п. 203 ч. 1 ст. 91 

пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством 
пільги,  що надаються ветеранам війни, особам, на  яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особли-
ві трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та  батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особли-
ві трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військо-
вої служби; ветеранам органів внутрішніх справ, ветера-
нам податкової поліції, ветеранам державної пожежної

п. 204 ч. 1 ст. 91
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охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої 
служби ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ве-
теранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової поліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-ви-
конавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту 
та  ветеранів Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, особам, звільненим з вій-
ськової служби, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, 
які супроводжують інвалідів I  групи або дітей-інвалідів 
(не  більше одного супроводжуючого), реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або 
є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) 
та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з  Чорнобильською катастрофою, 
багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім ба-
гатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє 
і  більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено 
опіку чи піклування
інші програми, пов'язані з  виконанням власних повно-
важень, затверджені відповідною місцевою радою згідно 
із законом

п.21 ч. 1 ст. 91

Видатки бюджету розвитку: ч.2 ст. 71

погашення місцевого боргу п.1 ч. 2 ст. 71
капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти 
іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійсню-
ються за рахунок визначених пп. 2–13 ч. 1 ст. 691 БКУ над-
ходжень спеціального фонду місцевих бюджетів)

п.2 ч. 2 ст. 71

внески органів місцевого самоврядування до статутного 
капіталу суб'єкта господарювання п.3 ч. 2 ст. 71

проведення експертної грошової оцінки земельної ділян-
ки, що підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельно-
го кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III, за рахунок 
авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

п.4 ч. 2 ст. 71
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підготовка земельних ділянок несільськогосподарсько-
го призначення або прав на  них державної (до  розмеж-
ування земель державної та  комунальної власності)  чи 
комунальної власності для продажу на земельних торгах 
та проведення таких торгів

п.5 ч. 2 ст. 71

платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань 
територіальної громади п.6 ч. 2 ст. 71

розроблення містобудівної документації п.7 ч. 2 ст. 71

У ході планування розрахункові обсяги видатків бюджету ОТГ ви-
значаються окремо по кожній з бюджетних галузей, зважаючи на за-
гальний ресурс бюджету громади та  пріоритетності здійснення 
видатків.

2.4.  ЕФЕКИВНЕ ВИТРАЧАННЯ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Як саме витрачати кошти місцевого бюджету, визначає виключно 
відповідна місцева рада.

На відміну від доходів, видатки бюджету у переважній більшості по-
тенційно можна віднести до бюджетних стимулів.

Безпосереднє перетворення видатків бюджету у  стимули можливе 
завдяки вибору прогресивних напрямів бюджетного фінансування 
(спрямування коштів на удосконалення галузевої та територіальної 
структури економіки, першочергове забезпечення галузей і  вироб-
ництв, які забезпечують високі темпи розвитку) та форм і порядку 
виділення бюджетних коштів окремим суб’єктам бюджетних відно-
син, оптимізації мережі тощо.

Для кожної ОТГ доцільним є встановлення власних обов’язкових 
процедур публічності і  прозорості витрачання бюджетних коштів, 
які  б робили зловживання неможливими, або, принаймні, доволі 
складними.
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Такими процедурами можуть бути: ухвала положення про проведен-
ня бюджетних слухань, залучення засобів масової інформації на ос-
новні етапи бюджетного процесу (схвалення і затвердження бюдже-
ту, періодична публікація підсумків виконання та  ін., обговорення 
витрат бюджету в населених пунктах за сприяння старост, як членів 
виконкому), прозорість проведення тендерних закупівель, випуск 
інформаційних оглядів щодо цих процедур та  розміщення їх у  до-
ступних для мешканців місцях, звіти місцевих депутатів і посадових 
осіб перед виборцями та інші заходи.

Значною мірою підвищенню ефективності використання бюджетних 
коштів можуть сприяти окремі ініціативи з боку громадянського су-
спільства (від експертної аналітики відкритих даних, особливо щодо 
витрат бюджетних коштів та держзакупівель, до участі у прийнятті 
рішень щодо розподілу коштів).

Якщо дозволяють ресурси, дуже корисним може бути застосування 
інтерактивних веб-сайтів, де є не лише актуальна інформація у фор-
маті відкритих даних, а  і  функція коментування, обговорення, на-
дання пропозицій.

Тепер безпосередньо про оптимізації витрат з бюджету ОТГ.

Утворення відповідних управлінь чи відділів виконавчого комітету 
ради об’єднаної територіальної громади має відбуватися з урахуван-
ням реальних потреб та можливостей. 

Просте копіювання структури управління подібної за  чисельністю 
адміністративно-територіальної одиниці може не  дати бажаного 
результату.

Не для всіх об’єднаних громад виникає необхідність створювати ок-
ремі управління освіти або культури із надання їм статусу юридич-
ної особи. Може, наприклад, виникати потреба у створенні потуж-
ного земельного або юридичного управління, в утворенні окремих 
підрозділів певних служб у віддалених від центру населених пунктах 
тощо. Підхід має бути виваженим та творчим.
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Не бажано зразу заповняти штатні посади. Необхідно розуміти, що 
у  такій справі важливо раціонально використати інтелектуальний 
потенціал мешканців громади.

Завжди актуальним залишається запровадження заходів з  енер-
гоефективності з  метою скорочення видатків на  сплату за  спожи-
ті енергоносії, залучення недержавних структур для підвищення 
ефективності функціонування комунального господарства та надан-
ня окремих соціальних послуг, послуг з благоустрою тощо.

2.5.  ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-
ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПРИ 
ФОРМУВАННІ ВИДАТКОВОЇ 
ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 Згідно Прикінцевих та перехідних настанов БКУ, починаючи 
зі складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік, на рівні міс-
цевих бюджетів, які мають прямі взаємовідносини з державним 
бюджетом, у  т. ч. і  у  бюджетах ОТГ, застосовується програм-
но-цільовий метод (ПЦМ) бюджетування.

Відтак доцільно розглянути, що ж таке ПЦМ?

Програмно-цільове управління бюджетними коштами є методом, 
який пов’язує витрати з одержанням результатів для суспільства. Мета 
запровадження програмно-цільового методу у  бюджетному проце-
сі –  встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджет-
них коштів та  результатами їх використання. Програмно-цільовий 
метод у бюджетному процесі слід розглядати як систему планування 
бюджетних коштів у середньостроковій перспективі, спрямовану на-
складання бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат.

 Важливо: Основним елементом ПЦМ є бюджетна програма.
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Необхідно чітко розуміти,  що бюджетні програми і  програми (ці-
льові, соціально-економічного розвитку тощо), які затверджує міс-
цева рада –  це не одне й те саме.

Параметри бюджетної програми (мета, завдання, результативні по-
казники тощо) ухвалюються у визначеному порядку паспортом бю-
джетної програми.

Програми  ж соціально-економічного та  культурного розвитку за-
тверджуються відповідно до ст. 26 та 43 Закону про місцеве самовря-
дування окремим рішенням відповідної ради. Такі програми мо-
жуть виконуватися впродовж декількох років. У разі потреби кошти 
на їх реалізацію передбачаються за рахунок бюджетних асигнувань, 
установлених для відповідних бюджетних програм.

Крім цього, особливість бюджетної програми у тому, що вона харак-
теризує однотипну діяльність в одній галузі, в одному типі структур, 
а послуга, про яку йдеться, спрямована на задоволення конкретних 
потреб отримувачів такої послуги.

 Отже, бюджетні програми слід вирізняти з усіх інших програм, 
серед яких, зокрема, програми діяльності Уряду, програми еконо-
мічного та соціального розвитку України, державні цільові про-
грами, місцеві програми соціально-економічного та культурного 
розвитку.

З метою деталізації програми використовується такий елемент, 
як підпрограма. Цей елемент слід застосовувати в часі формування 
програм з  багатокомпонентних бюджетних галузей, таких, напри-
клад, як  галузь житлово-комунального господарства, соціального 
захисту, спорту тощо.

Формуючи бюджет об’єднаної територіальної громади за ПЦМ необ-
хідно керуватися нормативними актами, згідно яких визначаються 
назва програми, її мета, назви підпрограм (у разі наявності), завдан-
ня та перелік результативних показників.
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Перелік наказів Мінфіну та відповідних галузевих міністерств, яки-
ми затверджено типові переліки бюджетних програм та результа-

тивних показників їх виконання

№ з/п Галузь Реквізити

1. Державне 
управління 

Наказ Міністерства фінансів України від 
01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі «Державне управління» (зі змінами) 

2. Освіта 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства освіти і науки України від 01.06.2010 р. 
№ 298/519 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показни-
ків їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
«Освіта» 

3. Охорона здоров’я 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства охорони здоров’я України від 26.05.2010 
р. № 283/437 «Про затвердження Типового пере-
ліку бюджетних програм та результативних по-
казників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Охорона здоров’я» (зі змінами) 

4. Фізична культура і 
спорт 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту 
від 19.11.2012 р. № 1202/1291 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та ре-
зультативних показників їх виконання для місце-
вих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» 
за видатками, що враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів» 

5. Культура 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства культури і туризму України від 01.10.2010 
р. № 1150/41 «Про затвердження Типового пере-
ліку бюджетних програм та результативних по-
казників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Культура» 

6 Соціальний захист 
сім’ї, дітей і молоді

Наказ Міністерства фінансів України та Мі-
ністерства соціальної політики України від 
24.10.2012 р. № 1116/673
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«Про затвердження Типового переліку бюджет-
них програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Со-
ціальний захист сім’ї та дітей» за видатками, що 
враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетних трансфертів». 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства освіти і науки, молоді і спорту України 
від 22.01.2013 р. № 35/41 «Про затвердження Ти-
пового переліку бюджетних програм та резуль-
тативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів із питань молоді за видатками, що вра-
ховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів»

7.
Соціальний за-
хист і соціальне 

забезпечення 

Наказ Міністерства фінансів України та Мініс-
терства праці та соціальної політики України від 
27.09.2010 р. № 1097/290 «Про затвердження Ти-
пового переліку бюджетних програм та резуль-
тативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист і соціальне 
забезпечення» (зі змінами) 

8.

Видатки, що мо-
жуть здійснюватись 

із усіх місцевих 
бюджетів 

Наказ Міністерства фінансів України від 
27.07.2011 року № 945 «Про затвердження При-
мірного переліку результативних показників 
бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватись із усіх міс-
цевих бюджетів» (зі змінами) 

Відповідальний виконавець бюджетних програм бюджету ОТГ ви-
значається головним розпорядником бюджетних коштів за  пого-
дженням із місцевим фінансовим органом.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм у  бюджеті ОТГ 
може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними 
програмами, виконання яких забезпечує його апарат, та/або розпо-
рядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні 
програми у системі головного розпорядника.
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За бюджетними програмами, поділені на підпрограми, відповідаль-
ним виконавцем виступає виключно головний розпорядник бю-
джетних коштів.

Відповідальний виконавець бюджетних програм забезпечує цільо-
ве та ефективне використання бюджетних коштів упродовж усього 
строку реалізації таких бюджетних програм у визначених межах бю-
джетних призначень (стаття 20 БКУ).

Чітке розмежування повноважень, прав і відповідальності головно-
го розпорядника та відповідальних виконавців бюджетних програм 
регламентовано Інструкцією про статус та  особливості участі 
у  бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних 
програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Мінфіну від 
26.08.2014 р. № 836.

Для кодування програми використовується 7-значна структура 
коду, яку умовно можна розкласти на  4 складових частини: ХХ Х 
ХХХ Х.

Перші два знаки –  код відомчої класифікації видатків (далі –  КВК), 
код головного розпорядника коштів відповідного місцевого бю-
джету, обумовлений Типовою відомчою класифікацією видатків міс-
цевих бюджетів, затвердженою наказом Мінфіну № 96.

Третій знак –  ознака відповідального виконавця бюджетної 
програми.

У системі головного розпорядника не може бути більше дев’яти від-
повідальних виконавців (нумерація від «1» до «9»), включно з головним 
розпорядником, означеного завжди цифрою «1». Тобто, якщо відпо-
відальним виконавцем бюджетної програми безпосередньо головний 
розпорядник бюджетних коштів, то ця частина коду визначається 
цифрою «1». Інших відповідальних виконавців у системі цього головно-
го розпорядника характеризують цифри від «2» до «9». Відповідальні 
виконавці у розрізі підпрограм бюджетної програми не визначаються, 
а третім знаком коду підпрограми проставляється цифра «0».
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Четвертий, п’ятий, шостий та сьомий знаки –  код Типової програм-
ної класифікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів 
(затверджена наказом Мінфіну від 02.12.2014 р. No 1195) , складаєть-
ся з 4-х цифр, які свідчать про номер бюджетної програми (четверта, 
п’ята та  шоста цифри) та  номер підпрограми (сьома цифра), який 
використовується для ідентифікації підпрограм, сформованих у ме-
жах відповідних бюджетних програм.

Приклади формування кодів програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)

Формування КПКВК бюджетних програм, які не поділяються 
на підпрограми

10 Х ХХХ Х
«10» –  КВК головного розпорядника бюджетних коштів, визна-
чений згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків і кре-
дитування місцевих бюджетів (Орган із питань освіти і науки)

10 1 ХХХ Х «1» –  відповідальний виконавець –  головний розпорядник бю-
джетних коштів (Департамент/управління освіти і науки)

10 1 112 Х

«112» –  номер бюджетної програми «Надання загальної серед-
ньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (серед 
них школою –  дитячим садком, інтернатом при школі), спеціа-
лізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (згідно 
з наказом Мінфіну від 02.12.2014 р. № 1195) 

10 1 112 0

«1120» –  код Типової програмної класифікації видатків та кре-
дитування місцевих бюджетів «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в  т. ч. шко-
лою –  дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізовани-
ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (згідно з нака-
зом Мінфіну від 02.12.2014 р. № 1195) 

10 1 112 0

КПКВК бюджетної програми «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в  т. ч. шко-
лою –  дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізовани-
ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що виконуєть-
ся Департаментом / управлінням освіти і науки

Формування КПКВК бюджетних програм, які поділяються на підпрограми

20 Х ХХХ Х
«20» –  КВК головного розпорядника бюджетних коштів, визна-
чений згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків і кре-
дитування місцевих бюджетів (Орган у справах дітей)
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20 1 ХХХ Х «1» –  відповідальний виконавець –  головний розпорядник бю-
джетних коштів (Департамент/управління у справах дітей)

20 1 311 Х «311» –  номер бюджетної програми «Заклади і заходи з питань 
дітей та їх соціального захисту»

20 1 311 0
КПКВК бюджетної програми «Заклади і заходи з питань дітей 
та  їх соціального захисту»,  що виконується Департаментом/
управлінням у справах дітей

20 1 311 1

КПКВК підпрограми 1 «Утримання закладів, що надають соці-
альні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обста-
винах», що виконується Департаментом/управлінням у справах 
дітей

20 1 311 2

КПКВК підпрограми 2 «Заходи державної політики з питань ді-
тей і  їх соціального захисту» бюджетної програми «Підтримка 
засобів масової інформації»,  що виконується Департаментом/
управлінням у справах дітей

Більше інформації можна отримати на:

–  Офіційному сайті Міністерства фінансів України –
  http://minfi n.gov.ua/news/bjudzhet/ptsm

– Сайті ІБСЕД –  http://www.ibser.org.ua

3.  ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРА 
СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ

Порядок складання проектів місцевих бюджетів унормовано ст. 75 
БКУ і він полягає в наступному.

Кожного року до місцевих державних адміністрацій та виконавчих 
органів відповідних місцевих рад надходять листи Міністрества фі-
нансів України щодо формування місцевих бюджетів на наступний 
бюджетний період.
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Саме у цих листах Мінфін згідно із ч. 1 ст. 75 БКУ доводить особли-
вості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів: інформа-
цію щодо організаційно-методологічних вимог до складання проектів 
місцевих бюджетів; прогнозні показники основних соціальних га-
рантій; прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів та особливості 
здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів на плановий рік.

На підставі цих листів:

Голова ради ОТГ видає Розпорядження про заходи щодо забезпе-
чення складання проекту бюджету (Додаток 1).

 Важливо: До  цього розпорядження також складається План 
заходів з підготовки проекту бюджету, у якому потрібно вка-
зати заходи задля підготовки проекту бюджету, відповідальних 
за це осіб та терміни виконання.

Фінансовий відділ виконавчого органу ОТГ (у разі його створення), 
або уповноважена особа (ст.  34 БКУ), згідно з  типовими формами 
бюджетних запитів, затверджених наказом Мінфіну від 17.07.2015 р. 
No 648, з  урахуванням особливостей складання проектів місцевих 
бюджетів розробляє і повідомляє (листом) головним розпорядни-
кам бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запи-
тів, до якої додаються їх форми (Додаток 2) .

 Хто може бути головним розпорядником коштів за бюджетни-
ми призначеннями, визначеними рішеннями про місцеві бюдже-
ти визначено у п. 3 ч. 2 ст. 22 БКУ. Так, головними розпорядника-
ми коштів бюджету ОТГ можуть бути: виконавчі органи та апа-
рати рад ОТГ, структурні підрозділи виконавчих органів рад 
ОТГ в особі їх керівників.

Головні розпорядники не  мають права змінювати Інструкцію і  зо-
бов’язані ознайомити з нею розпорядників нижчого рівня без змін.
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При заповненні бюджетних запитів слід пам’ятати про визначення 
бюджетних періодів, що у щорічних базових інструкціях Міністер-
ства фінансів вживаються у такому контексті:

  минулий рік –  звітний період;
  поточний рік –  період, протягом якого відбувається плану-

вання бюджетних показників на наступний рік;
  плановий рік –  рік, на який здійснюється планування бю-

джетних показників;
  наступні за плановим два роки (згідно зі ст. 21 БКУ) –  роки, 

на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які на-
ступні за плановим роком.

Бюджетні запити заповнюються всіма розпорядниками бюджет-
них коштів.

До базових форм бюджетних запитів належать:

форма 20___-1 –  загальний за всіма бюджетними програмами запит 
головного розпорядника коштів;

форма 20___-2 –  індивідуальний запит, який включає детальний 
розподіл граничного обсягу видатків на плановий та прогнозні пері-
оди, а також результативні показники, що плануються для виконан-
ня в межах граничного обсягу видатків;

форма 20___-3 –  додатковий запит, який містить обґрунтування додат-
кової, понад граничний обсяг, потреби у видатках на реалізацію бю-
джетних програм, а також додаткові результативні показники, що пла-
нуються при збільшенні видатків на програми понад граничні обсяги.

Розпорядники нижчого рівня заповнюють форми 20___-2 і  20___-3 
запитів та подають їх для зведення головному розпоряднику, який 
заповнює форму 20___-1 і зведені форми 20__-2 і 20___-3 у його ме-
режі та подає їх до місцевого фінансового органу в терміни та у по-
рядку, встановленими цим органом в Інструкції про заповнення бю-
джетних запитів.
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 Важливо: Усі позиції форм бюджетного запиту в обов’язково 
заповнюються на  середньострокову перспективу –  на  плановий 
та два наступні за плановим прогнозні бюджетні періоди.

За результатами аналізу поданого головними розпорядниками бю-
джетного запиту керівник місцевого фінансового органу ОТГ ух-
валює рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції 
проекту бюджету ОТГ.

Фінансові органи ОТГ на будь-якому етапі складання і розгляду про-
ектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, по-
даного головним розпорядником бюджетних коштів, стосовно його 
відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності 
використання бюджетних коштів.

 Важливо пам’ятати: При застосуванні ПЦМ бюджетний запит 
є документом, що слугує основою для складання проекту бюджету 
ОТГ на плановий та прогнозні бюджетні періоди. Його мета –  чітке 
обґрунтування потреби в бюджетних ресурсах на реалізацію про-
грами та  їх збалансування з запланованим максимально можли-
вим соціально-економічним результатом. Відповідальність за сво-
єчасність, достовірність та зміст поданих фінансовим органам бю-
джетних запитів несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів, або заповнених 
із порушенням вимог Інструкції, напрацьованої місцевим фінансо-
вим органом, видатки за  відповідними бюджетними програмами 
можна не включати до проекту бюджету ОТГ.

4.  ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ 
ПРО БЮДЖЕТ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

На основі зведених бюджетних запитів головних розпорядників міс-
цевий фінансовий орган формує проект бюджету ОТГ на плановий 
рік і прогнозні періоди.
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 Важливо: У підготовці проекту бюджету ОТГ у частині фінан-
сування програм, що реалізуються на території відповідного села, 
селища обов’язково бере участь староста (п. 3 ч. 3 ст. 141 Закону 
про місцеве самоврядування).

При підготовці проекту рішення про бюджет ОТГ для правильного 
обліку та відображення у додатках до нього доходів та видатків бю-
джету слід керуватися:

– наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про 
бюджетну класифікацію» (у частині класифікації доходів, фінан-
сування та  боргу, економічної класифікації видатків місцевих 
бюджетів);

– наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 No 1195 
(у  частині класифікації видатків та  кредитування місцевих 
бюджетів);

– наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, 
яким затверджено Інструкцію стосовно застосування економіч-
ної класифікації видатків бюджету;

– наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 96, яким 
затверджено Типову відомчу класифікацію видатків та кредиту-
вання місцевих бюджетів.

Голова забезпечує підготовку на розгляд ради Проекту рішення про 
бюджет (п. 9 ч. 4 ст. 42 Закону про місцеве самоврядування).

Перед розглядом на  сесії ради Проект рішення про бюджет ОТГ 
обов’язково схвалюється виконавчим органом відповідної місце-
вої ради.

Одночасно з проектом рішення про місцевий бюджет на плановий 
рік місцевим фінансовим органом подається інформація, наведена 
у формах бюджетних запитів, на підставі якої приймалося рішення 
щодо доцільності затвердження відповідних видатків.
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Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бю-
джету (із розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бю-
джету в  наступному бюджетному періоді і  місцевого боргу 
на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг на-
дання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання 
таких гарантій із урахуванням положень ст. 17 БКУ;

3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у до-
датку до рішення);

4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією 
(у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бю-
джету ОТГ за бюджетною класифікацією з обов’язковим виді-
ленням видатків споживання (із них видатків на оплату праці, 
оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку 
(у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у  додат-
ках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання бю-
джету ОТГ.

Зразок Типової форми рішення про бюджет ОТГ та додатків до ньо-
го наведений у Додатку 3.

У Рішенні, насамперед, враховується потреба в  коштах на  оплату 
праці працівників бюджетних установ, згідно встановлених зако-
нодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної за-
робітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
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зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти спожи-
вання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи опираються на обсяги відповідних бюджетних асигнувань 
(ч. 4 ст. 77 БКУ).

5.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ 
ПРО БЮДЖЕТ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Щодо самого затвердження бюджету ОТГ.

Згідно зі ст. 26 і ст. 43 Закону про місцеве самоврядування, питання 
затвердження відповідного місцевого бюджету належить до повно-
важень місцевих рад.

Отже, схвалений виконавчим органом ради проект рішення про міс-
цевий бюджет ОТГ подається на розгляд та затвердження відповід-
ної ради.

Разом із проектом рішення обов’язково подаються:

1) пояснювальна записка, 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 бюджету ОТГ з урахуванням утрат доходів 
місцевого бюджету внаслідок наданих відповідною місцевою 
радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про бю-
джет ОТГ, включно з аналізом пропонованих обсягів видатків 
і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення міс-
тять бюджетні показники за попередній, поточний, наступний 
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бюджетні періоди в розрізі програмної класифікації видатків 
та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємин та на-
дання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію про погашення місцевого боргу, обсягів та умов 
місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на  наступні за  плановим два бю-
джетні періоди (підготовлений відповідно до ст. 21 БКУ);

3) показники витрат бюджету ОТГ, необхідних на наступні бю-
джетні періоди для завершення інвестиційних проектів,  що 
враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких програм 
(проектів) триває понад один бюджетний період;

4) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період 
та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточно-
му бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проек-
ту бюджету;

7) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган 
відповідної ради ОТГ.

Розгляд проекту рішення про місцевий бюджет та його затверджен-
ня здійснюється за процедурою, визначеною регламентом, який за-
тверджується радою ОТГ (п. 1 ч. 1 ст. 26 та п. 5 ч. 1 ст. 43 України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»).

Рада об’єднаної територіальної громади при затвердженні бюджету 
ОТГ має врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші поло-
ження (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені 
Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Дер-
жавний бюджет України у другому читанні.
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 Затвердження бюджету ОТГ (ч. 2 ст. 77 БКУ) має відбутись 
до 25 грудня року, що передує плановому.

 Важливо: Якщо до  1  грудня року,  що передує плановому, 
Верховною Радою України не прийнято закон про Державний 
бюджет України, рада ОТГ при затвердженні бюджету вра-
ховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, 
медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм 
соціального захисту, базова та  реверсна дотації), визначені 
у  законі про Державний бюджет України на  попередній бю-
джетний період (для новоствореної ОТГ –  у  проекті закону 
про Держбюджет, схваленому КМУ та поданому до Верховної 
Ради).

У двотижневий строк з  дня офіційного опублікування закону про 
Державний бюджет України рада ОТГ приводить обсяги міжбю-
джетних трансфертів у  відповідність із  законом про Державний 
бюджет України.

Наступного дня після підписання керівником ради ОТГ рішення 
про місцевий бюджет (або внесення змін до нього) виконавчий ор-
ган ради ОТГ (фінансовий відділ) надсилає його обласній держав-
ній адміністрації.

6.  СКЛАДАННЯ ПАСПОРТІВ 
БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

Після прийнятя радою бюджету ОТГ головні розпорядники коштів 
розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх 
на затвердження місцевому фінансовому органу.

 Важливо: Паспорти бюджетних програм надають усі без ви-
ключення головні розпорядники коштів бюджету ОТГ щоріч-
но, окремо за кожною бюджетною програмою на підставі рішен-
ня місцевої ради про бюджет.
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Паспорти не  формують за  бюджетними програмами, які створю-
ються впродовж року за  кошти резервного фонду бюджету, за  бю-
джетними програмами з повернення кредитів до бюджету, із від-
шкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшко-
дування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного 
майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої 
фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи без-
діяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб, 
із перерахування міжбюджетних трансфертів.

У разі поділу програми на декілька підпрограм паспорт формуєть-
ся один –  для бюджетної програми в  цілому. Обсяги фінансування 
та результативні показники вказуються у pозpізі підпрограм та за-
вдань бюджетної програми.

Форма паспорта бюджетної програми місцевого бюджету затвер-
джена наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836 «Правила складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх ви-
конання» (Додаток 4) .

За першими чотирма пунктами цієї форми визнaчaються коди 
і нaйменувaння головного pозпоpядникa, відповідaльного виконaв-
ця, бюджетної пpогpaми, код функціональної класифікації видатків 
та  кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна 
програма, бюджетні пpизнaчення, зaтвеpджені pішенням пpо міс-
цевий бюджет (усієї програми та в розрізі загального і спеціального 
фондів), або бюджетні асигнування, установлені розписом місцевого 
бюджету.

Пункт  5. Тут нaводиться пеpелік ноpмaтивно-пpaвових та  ін-
структивних aктів, нa підстaві яких бюджетнa пpогpaмa булa вклю-
ченa до  pішення пpо місцевий бюджет нa відповідний бюджетний 
пеpіод  чи виниклa впродовж цього періоду у  випaдкaх, означених 
вище. Даний пункт доцільно заповнювати у такій послідовності:

– Конституція України;
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– Бюджетний кодекс України;

– Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний 
бюджетний період;

– основний галузевий Закон України (Постанова), якими керується 
головний розпорядник у функціональній діяльності в межах бю-
джетної програми;

– наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
затвердження правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

– основні відомчі нормативні документи, якими керується голов-
ний розпорядник у функціональній діяльності в межах бюджетної 
програми (за потребою);

– pегіонaльна цільова пpогpaма, що виконується в межах бюджет-
ної програми (за потребою);

– рішення сесії про бюджет ОТГ на відповідний бюджетний період.

Пункт 6. Зaзнaчено мету бюджетної пpогpaми.

Пункт  7. Тут –  коди програмної класифікації видатків та  кредиту-
вання місцевих бюджетів, функціональної класифікації видатків 
та  кредитування бюджету і  назви підпрограм, спрямованих на  до-
сягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

Якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 
форми Паспорту не заповнюється.

Пункт 8. У ньому вкaзано обсяги фінaнсувaння бюджетної пpогpa-
ми у розрізі підпрограм (у разі їх формування) та завдань бюджетної 
програми.

Пункт 9. Зaзнaчaються обсяги бюджетних призначень, що спрямо-
вуються на реалізацію регіональних цільових програм, які викону-
ються у складі бюджетної програми.

43

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МЦПД)



Пункт  10. Тут визначаються результативні показники бюджетної 
програми (підпрограм у разі їх формування) з розподілом за завдан-
нями бюджетної програми (підпрограми) з обов’язковим зазначен-
ням одиниць виміру та  джерел інформації за  кожною з  чотирьох 
груп: показники затрат, продукту, ефективності, якості.

Пaспоpт бюджетної пpогpaми може бути склaдений зa неповним пеpе-
ліком pезультaтивних покaзників із  нaдaнням пояснень головного 
розпорядника до проекту паспорту місцевому фінансовому органу.

Водночас, оскільки покaзники ефективності тa якості визнaчaються 
з викоpистaнням кількох покaзників, наводяться джеpелa інфоpмa-
ції щодо кожного з них. У paзі, якщо відсутня стaтистична інфоpмa-
ція, необхідно подaти інфоpмaцію стосовно кількісних покaзників, 
які хapaктеpизують кінцеві pезультaти, досягнуті зa кошти конкpет-
ної пpогpaми (підпрограми).

Пункт  11. Заповнюється тільки для затверджених у  бюджеті ОТГ 
видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Тут посилаються на джеpелa їх фінaнсувaння із визнaченням касо-
вих видатків станом на початок звітного періоду, план видатків звіт-
ного періоду і  пpогноз видатків до  кінця pеaлізaції інвестиційного 
пpоекту з розбивкою за роками. У гpафі 13 необхідно нaдaти пояс-
нення, що хapaктеpизують джеpелa фінaнсувaння.

 Значна частина інформації Паспорту відповідає інформації 
бюджетного запиту. Переважна більшість пунктів може бути 
перенесена головним розпорядником із бюджетного запиту, за-
повненого ним на стадії планування бюджету.

Термін подання на затвердження паспортів бюджетних програм скла-
дає 30 днів після набрання чинності рішення про місцевий бюджет.

Проте, існують виключення, коли термін подачі проектів Паспортів 
складає лише один тиждень, а саме у разі:

- виникнення нових бюджетних програм (підпрограм);
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- набрання чинності рішення про внесення змін до місцевого бюдже-
ту на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни ін-
формації та показників, затверджених у паспортах бюджетних 
програм;

- передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядни-
ка до іншого;

- передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рі-
шенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

- перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах за-
гального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 
розпоряднику;

- перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального об-
сягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджет-
ної програми;

- зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах 
бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об’єктивних 
причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають 
меті та завданням бюджетної програми;

- затвердження нових або внесення змін до чинних порядків вико-
ристання бюджетних коштів, які призводять до  зміни інфор-
мації та  показників, затверджених у  паспортах бюджетних 
програм;

- внесення змін до  розпису місцевого бюджету, які призводять 
до  зміни інформації та  показників, затверджених у  паспортах 
бюджетних програм.

 Важливо: Держказначейство здійснює платежі за дорученням 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявно-
сті затвердженого в установленому порядку паспорта бюджет-
ної програми.
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Такий порядок передбачає затвердження паспорту впродовж 45 
днів із дня набрання чинності рішення про місцевий бюджет.

 На  46 день у  випадку відсутності затвердженого паспорта 
Держказначейство припиняє фінансування видатків.

7.  ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ ТА ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО НЬОГО

Виконання бюджету ОТГ відбувається згідно статті 78 БКУ.

Бюджет ОТГ виконується за  розписом, який затверджує керівник 
місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого 
бюджету керівник місцевого фінансового органу затверджує тимча-
совий розпис місцевого бюджету на відповідний період.

За бюджетний період керівник місцевого фінансового органу забез-
печує відповідність розпису бюджету ОТГ установленим бюджет-
ним призначенням.

Для виконання бюджету ОТГ застосовується казначейське 
обслуговування.

Утім, є можливість органам місцевого самоврядування самостій-
но обирати установу, в якій вони обслуговуватимуть власні кошти 
(у частині бюджету розвитку та власних надходжень). Це дозволяє 
місцевим органам влади самостійно вирішувати, зберігати свої кош-
ти на рахунках Державної скарбниці, чи в державному банку. Змен-
шення залежності місцевих органів влади від Держскарбниці надає 
можливість органам місцевого самоврядування заробити на відсо-
тках за вкладами та додає стимулів місцевим громадам задля опти-
мізації витрат.
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 Важливо: Відповідно до  норм БКУ (ч.  5  ст.  43) у  разі розмі-
щення коштів місцевого бюджету на  депозитах та/або обслуго-
вування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку 
та  власних надходжень бюджетних установ в  установах банків 
обсяги тимчасових касових розривів за  загальним фондом 
такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку.

Зміни до бюджету ОТГ вносяться на підставі офіційного висновку 
місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконан-
ня дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів за-
гального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджет-
них установ) відповідного бюджету.

Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого 
бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних 
звітних періодів із  початку року на  підставі офіційних висновків 
місцевого фінансового органу за  умови перевищення доходів за-
гального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) не менше ніж на 5%.

Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюдже-
ту визнається також на  підставі офіційного висновку місцевого 
фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недо-
отримання доходів загального фонду місцевого бюджету, урахова-
них у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж 
на 15%.

Рішення про внесення змін до бюджету ОТГ також можуть бути ух-
валені відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 
52 БКУ, у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між 
головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відпо-
відного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених БКУ.

Головні розпорядники коштів та  місцеві фіноpгaни зaбезпечують 
відповідність змісту пaспоpтів бюджетних пpогpaм pішенню пpо 
місцевий бюджет нa відповідний бюджетний пеpіод (крім випадків 
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унесення змін до паспортів бюджетних програм у випадку внесення 
змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в части-
ні власних надходжень бюджетних установ).

Тобто, при внесенні змін до бюджетної програми загального фонду 
слід змінити і паспорт.

Коли вносяться зміни до спеціального фонду кошторису бюджетної 
установи в частині власних надходжень бюджетних установ –  зміни 
до паспортів бюджетних програм вносяться лише у випадку, якщо 
зазначене призводить до  виникнення нових завдань бюджетної 
програми (підпрограми), показники рішення про місцевий бюджет 
у частині власних надходжень можуть не відповідати аналогічним 
показникам, зазначеним у паспорті бюджетної програми з урахуван-
ням змін у частині власних надходжень бюджетних установ (якщо 
виникають нові завдання).

Отже, якщо зміни в  частині власних надходжень не  призводять 
до виникнення нових завдань, такі зміни будуть відображені лише 
при складанні звіту про виконання паспорту, де необхідно буде вка-
зати причини, що призвели до відхилення фактичних показників від 
показників, зазначених у паспорті бюджетної програми.

8.  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Виконання бюджету ОТГ, складеного за програмно-цільовим мето-
дом передбачає здійснення низки заходів, пов’язаних не лише з фі-
нансуванням програми, але й із управлінням видатками, розподіле-
ними за підпрограмами та завданнями програми.

Будь-яке рішення, про внесення протягом року змін або корегувань 
до  програми, про обсяги асигнувань або перерозподіл коштів між 
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завданнями в межах програми та ін., необхідно приймати маючи об-
ґрунтовану аналітичну інформацію.

Отримати таку інформацію можна лише проводячи моніторинг 
та оцінку ефективності бюджетної програми.

Моніторинг здійснюють розпорядники коштів –  виконавці програм.

Паспорт бюджетної програми є основним документом,  що вико-
ристовується розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюдже-
тів на стадії моніторингу бюджетних програм.

Виконавці програм надають результати моніторингу головному роз-
поряднику коштів для узагальнення даних і прийняття оперативних 
рішень щодо покращення управління програмою.

 Важливо: Для проведення моніторингу необхідно розробити 
зручний для себе формат, який у стислому та зрозумілому вигляді 
дозволить відобразити дані про фактичне фінансування бюджет-
ної програми та  виконання показників (зокрема в  порівнянні 
з планом).

Зручність та інформативність такого формату дозволить приймати 
поточні рішення щодо покращення процесу управління програмою.

Оцінка бюджетної програми –  це  періодичний ґрунтовний аналіз 
процесу реалізації програми за показниками виконання з метою ви-
значення її ефективності та результативності і прийняття управлін-
ських рішень щодо покращення процесу її подальшої реалізації, або, 
в разі необхідності, призупинення чи припинення цієї програми.

Оцінка бюджетної програми здійснюється за допомогою порівняння 
планових і фактичних показників її виконання, а також з урахуван-
ням усіх факторів, які впливають на виконання бюджетної програ-
ми. Основою для отримання інформації про показники виконання 
бюджетної програми є:

– бюджетний запит;
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- паспорт бюджетної програми;
- звіти про виконання паспорта бюджетної програми;
- звітність Державної казначейської служби України;
- фінансова звітність головного розпорядника бюджетних коштів;
- інші джерела офіційної інформації.

 Отже, моніторинг та оцінку бюджетної програми здійсненює 
головний розпорядник коштів.

Водночас в  об’єднаних громадах, де  до  процесу бюджетування ак-
тивно долучається громадськість (членам територіальної грома-
ди надається право витратити частину виділених коштів бюджету 
на реалізацію власних проектів, що спрямовані на вирішення пер-
шочергових, на думку громади, завдань, або є актвісти) можна долу-
чити до моніторингу та незалежного оцінювання якості бюджетних 
програм і членів громади.

Звісно, для цього необхідно прийняти локальні нормативно-правові 
акти, які встановлюють правила проведення участі та оцінки вико-
нання бюджету.

Органи влади також можуть робити запит до громадян про якість 
надання послуг завдяки громадським слуханням, е-консультаціям, 
онлайн опитуванням тощо.

Відповідно до ст. 80 БКУ зведення, складання та подання звітності про 
виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Скарбниці.

Територіальний орган Скарбниці складає та подає фінансовому ор-
гану ОТГ звітність про виконання відповідного бюджету за встанов-
леними формами.

Звітність про виконання бюджету є оперативною, місячною, квар-
тальною та річною.

Квартальний та річний звіти про виконання бюджету ОТГ виконав-
чий орган ради ОТГ чи голова (якщо відповідний виконавчий орган 

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

50 http://icps.com.ua/



не  створено) подають до  відповідної місцевої ради у  двомісячний 
строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Річний звіт перевіряє комісія з питань бюджету відповідної місце-
вої ради, після чого рада ОТГ затверджує річний звіт про виконан-
ня бюджету об’єднаної громади або приймає інше рішення з цього 
приводу.

 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм склада-
ються головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ один раз 
на рік у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансо-
вої та бюджетної звітності, та подаються до місцевих фінансових 
органів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 26.08.2014 
№ 836.
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Додаток 1.

Зразок Розпорядження про заходи щодо

забезпечення складання бюджету:

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від _____ № ___Від _____ № ___

Про заходи щодо підготовки проекту бюджетуПро заходи щодо підготовки проекту бюджету

______________________________________________

об’єднаної територіальної громадиоб’єднаної територіальної громади

на 2017 рік та прогнозуна 2017 рік та прогнозу

на 2018–2019 рокина 2018–2019 роки

Із метою своєчасного та  якісного забезпечення формування проек-Із метою своєчасного та  якісного забезпечення формування проек-
ту бюджету _________________ об’єднаної територіальної громади ту бюджету _________________ об’єднаної територіальної громади 
на  2017 рік та  прогнозу бюджету _________________ об’єднаної те-на  2017 рік та  прогнозу бюджету _________________ об’єднаної те-
риторіальної громади на 2018–2019 роки, а також підготовки проекту риторіальної громади на 2018–2019 роки, а також підготовки проекту 
рішення ____________ ради «Про бюджет ____________ об’єднаної рішення ____________ ради «Про бюджет ____________ об’єднаної 
територіальної громади на 2017 рік», відповідно до Бюджетного і По-територіальної громади на 2017 рік», відповідно до Бюджетного і По-
даткового кодексів України та керуючись ст.ст. 42 та 59 Закону України даткового кодексів України та керуючись ст.ст. 42 та 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР:«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР:

Покласти в  основу розрахунків проекту бюджету _____________ Покласти в  основу розрахунків проекту бюджету _____________ 
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік та прогнозу бюдже-об’єднаної територіальної громади на 2017 рік та прогнозу бюдже-
ту на  2018–2019 роки Бюджетний та  Податковий кодекс України, ту на  2018–2019 роки Бюджетний та  Податковий кодекс України, 
Основні напрями бюджетної політики на  2017 рік, інші норматив-Основні напрями бюджетної політики на  2017 рік, інші норматив-
но-правові акти, що не суперечать бюджетному законодавству, про-но-правові акти, що не суперечать бюджетному законодавству, про-
ект програми економічного, соціального та  культурного розвитку ект програми економічного, соціального та  культурного розвитку 
регіону та громади на 2017 рік.регіону та громади на 2017 рік.
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Фінансовому відділуФінансовому відділу (у разі не створення відділу, вказати спеціалістів)(у разі не створення відділу, вказати спеціалістів):

1.1. Забезпечити організацію роботи з  формування проекту бю-
джету на 2017 рік та прогнозу на 2018–2019 роки згідно з чинним 
законодавством.

1.2. При складанні проекту бюджету на 2017 рік та прогнозу бю-
джету на 2018–2019 роки забезпечити:

- формування дохідної частини бюджету на основі реальних про-
гнозних показників економічного та  соціального розвитку те-
риторії та з урахуванням максимального використання наявних 
можливостей і резервів щодо наповнення бюджету;

- підготувати та  довести до  головних розпорядників коштів 
форми бюджетних запитів та Інструкцію щодо їх заповнення 
з урахуванням особливостей складання проекту обласного бю-
джету на 2017 рік;

- у першочерговому порядку врахування потреби на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених за-
конодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробіт-
ної плати і на проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та по-
слуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, врахо-
вуючи підвищення тарифів.

1.3. Відповідно до ст.ст. 93, 101 та 104 БКУ забезпечити укладання 
угод та ініціювати прийняття органами місцевого самоврядування 
рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відпо-
відними бюджетами.

2. Провести інвентаризацію діючих бюджетних програм, що реалізуються 
за  рахунок коштів місцевих бюджетів, та  за  результатами аналізу 
ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами 
подати пропозиції щодо припинення з 2017 року фінансування програм, 
які втратили актуальність або виконуються на неналежному рівні.
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3. Головним розпорядникам коштів, зважаючи на  необхідність 
забезпечення збалансованості бюджету та  вирішення ключових 
питань, визначених основними завданнями бюджетної політики 
на 2017 рік, під час складання бюджетних запитів на 2017 рік та про-
гнозу бюджету на 2018–2019 роки:

3.1. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріо-
ритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забез-
печують виконання основних функцій і  завдань відповідного 
розпорядника.

3.2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний 
моніторинг результативності, ефективності, прозорості викори-
стання бюджетних коштів.

3.3. Забезпечити жорсткий режим економного споживання енер-
гоносіїв у бюджетних установах, а також спрямування видатків 
бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбе-
реження, насамперед із  метою ощадливого витрачання енерге-
тичних ресурсів у бюджетній сфері.

3.4. Вжити дієві заходи для комплексного врегулювання пога-
шення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних 
установ і запобігання утворення заборгованості за зобов’язання-
ми у 2017 році.

3.5. Окремо обрахувати потребу в капітальних видатках, врахо-
вуючи наявність проектно-кошторисної документації, ступінь 
будівельної готовності об’єктів, кількості наявного обладнання 
і предметів довгострокового користування та ступеня їх фізич-
ного і морального зношення.

3.6. Не  допускати включення до  проекту бюджету видатків 
на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчився у 2016 
році, у разі їх незатвердження чи пролонгації радою на 2017 рік 
в установленому порядку.
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3.7. Надавати на  вимогу фінансового відділу, у  визначені ним 
терміни, детальну інформацію з  відповідним обґрунтуванням 
і пропозиціями.

3.8. Бюджетні запити розробити відповідно до Інструкції з під-
готовки бюджетних запитів до  проекту бюджету на  2017 рік 
та  прогнозу на  2018–2019 роки, яка додається (далі наведений 
зразок такої Інструкції).

4. Установити, що головні розпорядники бюджетних коштів несуть 
відповідальність за  своєчасність, достовірність та  зміст наданих 
до фінансового відділу розрахунків до проекту бюджету на 2017 рік 
та прогнозу бюджету на 2018–2019 роки.

5. Фінансовому відділу разом із об’єднаною державною податковою 
інспекцією Головного управління ДФС у  __________ області (вка-
зати свій відповідний орган ДФС) провести розрахунки прогнозних 
надходжень доходів бюджету із урахуванням реальної бази оподат-
кування та максимального використання усіх наявних потенційних 
джерел наповнення бюджету.

Координацію роботи та  узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця –  
фінансовий відділ (у разі його не створення виконання функції місце-
вого фінансового органу забезпечує голова ОТГ).

6. Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти 
на ________.

Голова  __________________
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Додаток 2.

Зразок Інструкції з підготовки

бюджетних запитів

Інструкція з підготовки бюджетних запитів 
до проекту бюджету ___________ об’єднаної територіальної гро-

мади на 2017 рік та прогнозу на 2018–2019роки

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до ст. 75 Бюджетного ко-
дексу України з  метою запровадження організаційних, фінансових 
та  інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники 
бюджетних коштів бюджету в  процесі підготовки бюджетних за-
питів на  2017 (далі –  проект бюджету ОТГ) та  прогнозу бюджету 
______________ об’єднаної територіальної громади на  2018–2019 
роки (далі –  прогноз бюджету ОТГ) та встановлює порядок складан-
ня, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету ОТГ (далі –  
головні розпорядники) організовують та  забезпечують складання 
бюджетного запиту за  участю всіх розпорядників коштів нижчого 
рівня та  одержувачів коштів і  подають його у  паперовому вигляді 
до фінансового відділу у терміни, визначені Розпорядженням голови 
_____ об’єднаної територіальної громади «Про заходи щодо забезпе-
чення складання проекту бюджету ___________________ об’єднаної 
територіальної громади на  2017 рік та  прогнозу бюджету на  2018–
2019 роки».

1.3. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за пла-
новим два бюджетні періоди з урахуванням особливостей складання 
проекту бюджету та фінансових обмежень, які доводяться фінансо-
вим відділом до головних розпорядників.
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1.4. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бю-
джету на  плановий бюджетний період (далі –  граничний обсяг) 
здійснюється з урахуванням:

– прогнозних обсягів доходів бюджету;

– розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

– розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу пра-
цівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та орга-
нізацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постано-
вою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників 
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» (далі –  Єдина тарифна сітка);

– прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних 
послуг;

– індексу споживчих цін;

– необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому 
числі тих, що мають періодичний характер;

– необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому 
числі завдяки концентрації ресурсів на  пріоритетних напрямах 
діяльності, скорочення не  першочергових та  виключення нее-
фективних витрат тощо.

1.5. Головні розпорядники здійснюють розподіл граничного обсягу видатків 
за напрямками витрат з урахуванням їх пріоритетності та першочерговості.

Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функ-
цій і  завдань головних розпорядників та  враховувати необхідність 
зменшення рівня заборгованості минулих періодів, а також недопу-
щення утворення нової заборгованості за зобов’язаннями у плано-
вому бюджетному періоді.
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1.6. Головні розпорядники забезпечують своєчасність та  достовір-
ність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформа-
цію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу бюджету 
ОТГ.

1.7. Для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетних запи-
тів головні розпорядники разом із  бюджетним запитом подають 
підтверджуючі документи та  матеріали (детальні розрахунки, пла-
ни проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, 
акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію 
щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов 
(об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік спецтехні-
ки, обладнання та інвентаря з обґрунтуванням їх вартості, тощо).

1.8. Якщо головний розпорядник у  своєму бюджетному запиті по-
дасть розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура 
якого не забезпечує мінімально необхідного рівня функціонування 
цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів плану-
ється направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату 
комунальних послуг і енергоносіїв тощо –  в недостатніх обсягах), фі-
нансовий відділ має право повернути такий бюджетний запит роз-
поряднику для приведення його у відповідність із даною вимогою.

У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фі-
нансовий відділ має право самостійно внести необхідні корективи 
в бюджетний запит (шляхом скорочення відповідних показників ви-
датків), повідомивши про це головного розпорядника.

1.9. Якщо головний розпорядник пропонує зменшити порівняно 
з поточним бюджетним періодом видатки загального фонду бюдже-
ту за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі 
пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого 
перерозподілу та  можливості реалізації головним розпорядником 
відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

58 http://icps.com.ua/



1.10. Фінансовий відділ здійснює аналіз одержаних від головних роз-
порядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріо-
ритетності, ефективності використання бюджетних коштів, а також 
дотримання вимог цієї Інструкції.

1.11. З метою усунення розбіжностей із головними розпорядниками 
щодо показників проекту та прогнозу бюджету ОТГ фінансовий від-
діл проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

1.12. 3а результатами аналізу та  результатами погоджувальних на-
рад, відповідно до норм ст. 75 Бюджетного кодексу України, фінан-
совий відділ узагальнює інформацію, зазначену у бюджетних запи-
тах, та готує пропозиції до проекту бюджету ОТГ для подання його 
на розгляд ради ОТГ.

1.13. Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних за-
питів з урахуванням прийнятих рішень про доопрацювання проекту 
бюджету ОТГ для подання до ради ОТГ та надають їх фінансовому 
відділу.

1.14. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, 
складеного з  порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ 
може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику 
для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

2. Розрахунок видатків на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу ви-
датків на 2017 рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бю-
джетна система (ефективності та результативності, справедливості 
і неупередженості).

Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати:

– належне виконання основних завдань головного розпорядни-
ка, зважаючи на  пріоритети, визначені законодавчими та  нор-
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мативними документами, програмними документами соціаль-
но-економічного розвитку регіону та  враховуючи асигнування 
на  проведення заходів згідно з  програмами і  заходів, затвер-
джених рішеннями _______________ ради і  розпорядженнями 
____________голови;

– оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом ви-
ключення непріоритетних та  неефективних витрат, насамперед 
тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань 
відповідного головного розпорядника;

– неухильне дотримання Заходів щодо економного та раціональної 
використання коштів бюджету ОТГ.

2.2. Розрахунок обсягів видатків на 2017 рік та 2018–2019 роки здій-
снюються з урахуванням:

– нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного 
розпорядника у відповідній сфері;

– пріоритетності видатків;
– реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення забор-

гованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утво-
рення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступ-
них за плановим двох бюджетних періодах;

– обґрунтованості витрат,  що передбачає детальні розрахунки 
в межах кодів економічної класифікації видатків або класифіка-
ції кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факто-
рів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у пла-
новому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність пра-
цівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість 
інвалідів, пенсіонерів тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін ви-
робників, ціни (тарифи) на  товари (роботи, послуги), розмір про-
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житкового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімаль-
ної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та  особливості формування бюджету ОТГ, дово-
дяться головним розпорядникам фінансовим відділом, інші –  ви-
значає головний розпорядник самостійно з урахуванням галузевих 
особливостей та  підтверджуються відповідними обґрунтуваннями 
та розрахунками.

2.3. Обсяг видатків на плановий і наступні за плановим два бюджетні 
періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фонда-
ми в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.

2.4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи заплано-
ваний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, 
ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного облад-
нання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фі-
зичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капіталь-
них видатків, головні розпорядники визначають самостійно з ураху-
ванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має 
забезпечувати раціональне та  економне використання бюджетних 
коштів.

2.5. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згід-
но з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови 
КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затверджен-
ня та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 
від 28.02.2002 р. № 228.

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначає головний роз-
порядник самостійно, відповідно до  юридичних підстав для утво-
рення і використання спеціального фонду.
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При заповненні бюджетних запитів у  частині спеціального фонду 
на  плановий рік та  на  наступні за  плановим два бюджетні періоди 
необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень 
до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходжен-
ня у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Окрім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають про-
позиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок 
власних надходжень (спеціальних коштів, сум за  дорученнями, ін-
ших спеціальних коштів).

2.6. Видатки, які включаються до  бюджетного запиту на  плановий рік, 
повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, роз-
рахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично за-
йнятих ставках, на енергоносії –  фактичного їх споживання в натураль-
них показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

2.7. Граничні обсяги на утримання апаратів органів державної вла-
ди не дозволяється збільшувати, а передбачені у граничних обсягах 
видатки на продукти харчування, медикаменти та перев’язні матері-
али, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також цільові 
видатки не дозволяється зменшувати.

2.8. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджет-
ного запиту надають:

– проекти штатних розписів по кожному періоду з якого змінюєть-
ся розмір мінімальної заробітної плати;

– розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації 
зарплати;

– розрахунок фонду оплати праці на рік;
– дані про площу, що орендується;
– інші документи, що підтверджують розрахунки.

2.9. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів бю-
джету ОТГ повинні подати пояснювальну записку, у якій надається 

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

62 http://icps.com.ua/



детальне обґрунтування запиту в  розрізі економічної та  функціо-
нальної структури видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні 
напрямки використання бюджетних коштів у  минулому та  поточ-
ному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці 
періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5–12 по-
казників Форми-2, у  тому числі проаналізувати зміну чисельності 
працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на опла-
ту праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояс-
нити структуру видатків на оплату праці та чисельність працівників 
(пункт 9, 10 Форми-2) . Це буде важливим аргументом при аналізі 
витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про 
приведення у  відповідність до  визначених асигнувань штатної чи-
сельності працівників, а також про заходи головного розпорядника 
по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включи-
ти до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків 
загального фонду на плановий рік опираючись на обсяг доведених 
асигнувань та на підставі результативних показників (після запрова-
дження програмно-цільового методу складання та виконання місце-
вих бюджетів).

Обов’язково необхідно викласти основні підходи до  розрахунку 
власних надходжень на  плановий рік та  наступні за  плановим два 
бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання 
тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа 
приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвіду-
вань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо фор-
мування і використання коштів бюджетними установами.

Окрім цього, головні розпорядники, які планують витрати на про-
ведення культурно-мистецьких, просвітницьких та  інших заходів 
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(концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семі-
нари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні 
заходи тощо), а  також видатки на  надання фінансової підтримки 
підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним за-
питом подають проекти планів заходів у цілому та в розрізі кожного 
заходу, проекти планів використання бюджетних коштів із необхід-
ними розрахунками та обґрунтуваннями.

Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть вико-
ристані при підготовці планово-економічним відділом2 проекту бю-
джету на плановий рік.

3. Порядок складання бюджетного запиту

3.1. Бюджетні запити складаються за  формами, затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типо-
вих форм бюджетних запитів для формування місцевих бюдже-
тів» від 17.07.2015 р. № 648:

– Бюджетний запит на 2017–2019 роки загальний, Форма 2017–1 
(далі –  Форма-1) (додаток 1) ;

– Бюджетний запит на  2017–2019 роки індивідуальний, Форма 
2017–2 (далі –  Форма-2) (додаток 2) ;

– Бюджетний запит на 2017–2019 роки додатковий, Форма 2017–
3 (далі –  Форма-3) (додаток 3) .

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються таким чином: Фор-
ма-2 заповнюється на  підставі показників Форми-1 і  лише піс-
ля заповнення зазначених форм у  разі потреби заповнюється 
Форма-3.

Всі показники відображаються в гривнях (без копійок).

3.3. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність 
до класифікації планового року: звітні дані про доходи, фінансуван-
ня, видатки, повернення та надання кредитів повинні бути приведе-
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ні у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фі-
нансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програм-
ної класифікації, економічної класифікації видатків та класифікації 
кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені впродовж 
минулого та поточного років.

3.4. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

– дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого ор-
ганам Державної скарбничої служби України, з урахуванням ка-
пітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду 
до  бюджету розвитку) (далі –  звіт) –  для зазначення показників 
за попередній бюджетний період;

– показники, затверджені розписом бюджету ОТГ на  поточний 
рік з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються 
із загального фонду до бюджету розвитку) та змін без урахування 
погашення кредиторської заборгованості (далі –  затверджено) –  
для зазначення показників за поточний бюджетний період;

– показники видатків, розраховані відповідно до положень розділу 
2 цієї Інструкції, –  для зазначення показників на плановий та на-
ступні за плановим два бюджетні періоди.

4. Порядок заповнення Форми-1

4.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників ді-
яльності головного розпорядника та  розподілу граничного обсягу 
і індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

4.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядни-
ка, здійснюється розподіл граничного обсягу та  індикативних про-
гнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними 
виконавцями бюджетних програм.

4.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків місце-
вого бюджету та найменування головного розпорядника.
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4.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, 
яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної 
політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись 
з урахуванням таких критеріїв:

– чітке формулювання та лаконічне викладення;
– спрямованість на досягнення певного результату;
– охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

4.5. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними 
програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

– у графах 1–3 зазначаються код і  найменування бюджетної про-
грами та відповідальний виконавець бюджетної програми;

– у графі 4 (звіт) –  касові видатки загального фонду відповідно 
до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 5 (затверджено) –  бюджетні асигнування загального фон-
ду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графах 6–8 (проект, прогноз) –  розподіл граничного обсягу 
та індикативних прогнозних показників.

4.6. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджет-
ними програмами та  відповідальними виконавцями бюджетних 
програм:

– у графах 1–3 зазначаються код і  найменування бюджетної про-
грами та відповідальний виконавець бюджетної програми;

– у графі 4 (звіт) –  касові видатки спеціального фонду відповідно 
до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 5 (затверджено) –  бюджетні асигнування спеціального 
фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графах 6–8 (проект, прогноз) –  розподіл граничного обсягу 
та індикативних прогнозних показників.
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5. Порядок заповнення Форми-2

5.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуван-
нями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

Форма-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу 
граничних обсягів на плановий рік та складання прогнозу видатків 
загального і спеціального фондів бюджету на наступні за плановим 
два роки в розрізі кодів програмної класифікації видатків та креди-
тування місцевих бюджетів а також обґрунтування такого розподілу.

При заповненні Форми-2:

– доходи та  фінансування спеціального фонду наводяться відпо-
відно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінан-
сування бюджету за типом боргового зобов’язання;

– повернення кредитів до  спеціального фонду –  за  програмною 
класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів 
класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

– видатки –  за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 
2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 
2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 
3240, 9000;

– надання кредитів з  бюджету –  за  кодами класифікації кредиту-
вання бюджету: 4110, 4210.

При цьому за  однією бюджетною програмою передбачаються або 
тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів із  по-
дальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

5.3. У пунктах 1–3 зазначаються відповідно найменування головного 
розпорядника місцевого бюджету ОТГ, код відомчої класифікації ви-
датків бюджету, найменування відповідального виконавця бюджет-
ної програми, найменування бюджетної програми.
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5.4. У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави для реалі-
зації бюджетної програми:

– у підпункті 4.1– мета бюджетної програми та строки її реалізації;

– у підпункті 4.2 –  нормативно-правові акти, які є підставою для 
реалізації бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджу-
ватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

5.5. У  пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бю-
джетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 
12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюдже-
ту» у графах 4, 8 підпункту 5.2 автоматично проставляються показ-
ники, наведені у графах 4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми-1 у рядку відпо-
відної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету 
по рядку «ВСЬОГО» –  у графі 15 (проект), не повинен перевищувати 
доведеного фінансовим відділом граничного обсягу видатків загаль-
ного фонду бюджету на  плановий рік по  головному розпоряднику 
в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду 
на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним 
роком обсяги видатків у  зв’язку з  перерозподілом із  метою збіль-
шення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані 
в  частині їх реалізації в  обсягах, менших, аніж у  поточному році, 
та по видатках, які пропонується збільшити.

При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік 
кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі 
бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим ро-
ках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плано-
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вому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету 
в наступні періоди.

Показники спеціального фонду зазначаються за  кожним видом 
надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:
– плата за  послуги,  що надаються бюджетними установами згід-

но з  їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 
25010100) ;

– надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200) ;

– плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації до-
ходів бюджету 25010300) ;

– надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації дохо-
дів бюджету 25010400) ;

– благодійні внески, гранти та  дарунки (код класифікації доходів 
бюджету 25020100) ;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, органі-
зацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконан-
ня цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспіль-
них потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 
нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200) ;

2) інші доходи спеціального фонду попереднього і  поточного бю-
джетних періодів та  які передбачається отримувати у  плановому 
та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід ке-
руватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України 
з урахуванням:
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– нормативно-правових актів, якими надано повноваження на от-
римання власних надходжень бюджетних установ та інших над-
ходжень спеціального фонду;

– джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних 
напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внас-
лідок використання коштів спеціального фонду у попередньому 
бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бю-
джетному періоді;

– показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фон-
ду на  плановий та  наступні за  плановим два бюджетні періоди 
(мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними 
підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень 
тощо, –  порівняно зі  звітом за  попередній бюджетний період 
та планом на поточний бюджетний період).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бю-
джетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх ви-
щезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних ко-
штів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бю-
джетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов’язання 602200) .

У графі 5 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціально-
го фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
У графі 9 (затверджено) підпункту 5.1 –  надходження спеціального 
фонду на поточний бюджетний період.
У графі 13 (проект) підпункту 5.1 –  надходження спеціального фон-
ду на плановий бюджетний період.
У графах 4 та 8 (прогноз) підпункту 5.2 –  надходження спеціального 
фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У графах 6, 10, 14 підпункту 5.1 та графах 6, 10 підпункту 5.2 –  показ-
ники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.
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У підпунктах 5.1 та 5.2 необхідно обов’язково викласти основні під-
ходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік 
та  наступні за  плановим два роки, серед інших навести показники 
обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові по-
казники (площа приміщень, вартість майна,  що здається в  оренду, 
кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відо-
бразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними 
установами.

Також потрібно навести основні показники, які характеризують об-
сяг видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік та про-
гнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, 
контингенти,  що обслуговуються спеціальними підрозділами бю-
джетних установ за рахунок власних надходжень тощо –  порівняно 
зі  звітами за минулий рік та планом на поточний рік); описати за-
гальні напрямки використання власних надходжень та інших надхо-
джень до спеціального фонду у минулому та поточному роках.

5.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кре-
дитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (під-
пункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плано-
вим два бюджетні періоди за функціональною структурою в розрізі 
економічної класифікації видатків (по кожній з функцій) або класи-
фікацією кредитування бюджету:

– у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначають-
ся касові видатки або надання кредитів загального фонду відпо-
відно до звіту за попередній бюджетний період;

– у  графі 5 підпункту 6.1  та  графі 5 підпункту 6.2 (звіт) –  касові 
видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно 
до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затвердже-
но) –  бюджетні асигнування загального фонду, затверджені роз-
писом на поточний бюджетний період;
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– у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) –  
бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розпи-
сом на поточний бюджетний період;

– у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) –  видат-
ки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджет-
ний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

– у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) –  ви-
датки або надання кредитів спеціального фонду, які передбача-
ються на  плановий бюджетний період, розраховані відповідно 
до розділу 2 цієї Інструкції;

– у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (про-
гноз) –  видатки або надання кредитів загального фонду на  на-
ступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповід-
но до розділу 2 цієї Інструкції;

– у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (про-
гноз) –  видатки або надання кредитів спеціального фонду на на-
ступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповід-
но до розділу 2 цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та ряд-
ку «ВСЬОГО» у  графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати 
показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бю-
джетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 
підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку 
«ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показ-
никам у  графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної 
програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 
5.2 пункту 5 Форми-2.

5.7. У  пункті 7 зазначаються видатки або надання кредитів за  бю-
джетною програмою у  розрізі підпрограм (у  разі їх формування 
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у складі бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах 
бюджетної програми.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки або надання кредитів на пла-
новий бюджетний період у розрізі підпрограм та завдань:

– у графі 3 (звіт) –  касові видатки або надання кредитів загального 
фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 4 (звіт) –  касові видатки або надання кредитів спеціально-
го фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 5 (звіт) –  касові видатки за рахунок бюджету розвитку від-
повідно до звіту за попередній звітний період;

– у графі 7 (затверджено) –  бюджетні асигнування загального фон-
ду на поточний бюджетний період;

– у графі 8 (затверджено) –  бюджетні асигнування спеціального 
фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графі 9 (затверджено) виділяються бюджетні асигнування за ра-
хунок бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бю-
джетний період;

– у графі 11 (проект) –  видатки або надання кредитів загального 
фонду на плановий бюджетний період;

– у графі 12 (проект) –  видатки або надання кредитів спеціального 
фонду на плановий бюджетний період;

– у графі 13 (проект) –  видатки за  рахунок бюджету розвитку 
на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні 
дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відпо-
відної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 
4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку 
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«ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 або рядку «ВСЬОГО» у гра-
фах 4, 8, 12 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних 
за плановим двох бюджетних періодах у розрізі підпрограм та завдань:

– у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів 
загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

– у графах 4, 8 (прогноз) –  видатки або надання кредитів спеціаль-
ного фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

– у графах 5, 9 (прогноз) –  видатки за рахунок бюджету розвитку 
на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні 
дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми-1 для відпо-
відної бюджетної програми, показникам у  рядку «ВСЬОГО» у  гра-
фах 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку 
«ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 6.3 або рядку «ВСЬОГО» у графах 
3, 7 підпункту 6.4 пункту 6 Форми-2.

5.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програ-
ми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні періоди у розрізі підпрограм (у разі їх формування у складі 
бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах бюджетної 
програми. Перелік основних завдань головного розпорядника наво-
диться у кожній сфері його діяльності та зазначаються фактичні за по-
передній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та на-
ступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату 
діяльності головного розпорядника, визначені з  урахуванням планів 
його діяльності на  плановий та  наступні за  плановим два бюджетні 
періоди.

Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів 
та  шляхів досягнення мети головного розпорядника за  допомогою 
найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.
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Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох. Для 
кожного завдання мають бути визначені показники результату ді-
яльності головного розпорядника.

Показники результату діяльності головного розпорядника –  це кіль-
кісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання го-
ловним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш 
повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його 
діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних 
періодах (далі –  показники результату).

Показники результату мають забезпечувати можливість відстежен-
ня виконання завдань у динаміці та порівнюваності показників ре-
зультату; перевірятися та  підтверджуватися офіційною державною 
статистичною, фінансовою та  іншою звітністю, даними бухгалтер-
ського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінсько-
го) обліку. Кількість показників результату за  кожним завданням, 
як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються впродовж декількох ро-
ків, результативні показники бюджетної програми не повинні суттє-
во змінюватися за своїм змістом.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1  та  7.2 зазначаються 
найменування статистичних збірників, звітності та  обліку,  що ве-
дуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, 
які підтверджують достовірність наведених результативних показ-
ників бюджетних програм.

5.9.У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за по-
передній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні 
періоди.

При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково наводяться ви-
датки на оплату праці штатних одиниць, що враховані також у спе-
ціальному фонді.
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5.10.У пункті 10 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних 
установах у розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним 
розписом та  фактично зайнятими посадами, за  категоріями почи-
наючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних ро-
ків, що прогнозуються.

Кількість штатних одиниць слід навести окремо: штатні одиниці 
та  фактично зайняті посади, які утримуються за  рахунок видатків 
загального фонду (у  графі «загальний фонд»), та  штатні одиниці 
і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків спе-
ціального фонду (у графі «спеціальний фонд»).

У випадку, якщо, згідно з діючим законодавством, працівники, які 
мають основну оплату праці за рахунок загального фонду, отриму-
ють додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють 
за сумісництвом у підрозділі, що утримується зі спеціального фон-
ду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному 
фондах, а  також додатково в  останньому рядку «штатні одиниці 
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді».

У графах 3, 5 (затверджено) –  наводяться дані щодо затверджених 
штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному 
фондах на відповідний період (середньорічна), а у графах 7, 9 (затвер-
джено) –  штатна чисельність станом на 01 жовтня поточного року.

У графах 4, 6 (фактично зайняті) –  кількість фактично зайнятих 
штатних одиниць у минулому році (середньорічна), а в графах 8, 10 
(фактично зайняті) –  кількість фактично зайнятих штатних одиниць 
станом на 01 жовтня поточного року.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними по-
казниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

По органу місцевого самоврядування необхідно розписати по та-
ких категоріях працівників:

– посадові особи місцевого самоврядування;
– службовці;
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– робітники, які зайняті обслуговуванням органів місцевого 
самоврядування.

5.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих програм, які були затвер-
джені колишніми радами,  що обєдналися, але будуть продовжувати 
діяти в межах бюджетних програм у плановому (підпункт 11.1) та на-
ступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2) :

– у графі 3 підпунктів 11.1 та 11.2 зазначається назва програми;

– у графі 4 підпунктів 11.1 та 11.2 –  нормативно-правовий акт, яким 
затверджена програма;

– у графі 5 підпунктів 11.1 та 11.2 –  короткий зміст заходів, які викону-
ються за програмою.

Суми у графах 6, 7, 8, 9, 10 та 11 підпункту 11.1 та у графах 6, 7, 8 та 9 
підпункту 11.2 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних 
видатків за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кре-
дитування місцевих бюджетів, тобто не  перевищувати відповідні по-
казники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.1 та у графах 3, 4, 7 та 8 
підпункту 6.2.

5.12. У  пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються 
у межах бюджетної програми. До інвестиційних проектів відносяться 
об’єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво.

У пункті визначаються усі джерела фінансування кожного інвестицій-
ного проекту, включаючи бюджетні кошти, до кінця реалізації інвести-
ційного проекту в розрізі років.

5.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок 
використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному 
періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та об-
ґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів 
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, 
наведеної у пунктах 8–11) .
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Наведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування вико-
ристовуються при підготовці проекту бюджету ОТГ, прогнозу бюджету 
ОТГ та пояснювальної записки до проекту рішення про бюджет ОТГ.

5.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у по-
передньому та  поточному бюджетних періодах і  пропозиції щодо 
приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до гранич-
ного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на пла-
новий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість 
загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива 
кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного 
бюджетного періоду.

Інформація наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 дає можливість проа-
налізувати ефективність управління головним розпорядником сво-
їми зобов’язаннями в  минулому, поточному та  розробити заходи 
по  приведенню своїх зобов’язань на  плановий рік у  відповідність 
з граничними обсягами видатків на плановий рік (приведення мережі 
і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями тощо).

Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином:

– у графі 4 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом бю-
джету ОТГ (зведені дані по бюджетах ОМС, які увійшли до ОТГ) 
на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

– у графі 5 –  показники за  минулий рік за  касовими видатками 
відповідно до  звіту, поданого органам Державної казначейської 
служби України, мають відповідати даним графи 4 підпункту 6.1;

– у графах 6–7 –  кредиторська заборгованість загального фонду 
відповідно на початок минулого та поточного років;

– у графах 9–10 –  сума кредиторської заборгованості, яка у мину-
лому році погашена за рахунок коштів загального та спеціально-
го фондів;
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– у графі 11 –  розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі по-
гашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборго-
ваність на початок поточного року).

Підпункт 14.2 заповнюється наступним чином:

– у графі 4 наводиться уточнений план станом на _________ 2016 
року;

– у графі 5 –  відповідає графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська забор-
гованість загального фонду на початок поточного року) та при-
ведені у відповідність до тимчасової класифікації видатків та кре-
дитування місцевих бюджетів;

– у графі 9 –  відповідає графі 12 підпункту 6.1 (граничний обсяг ви-
датків на плановий рік);

– у графах 6, 7, 11, 12 проставляється сума кредиторської заборго-
ваності, яку в поточному та у плановому роках планується пога-
сити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

– у  графах 8 і  13 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань 
з видатків (різниця між затвердженими призначеннями на поточ-
ний рік, граничним обсягом на плановий рік та кредиторською 
заборгованістю на початок відповідного року) та конкретні про-
позиції заходів щодо упорядкування взяття зобов’язань на пла-
новий рік із визначенням термінів їх проведення та розрахунка-
ми щодо результатів від запровадження цих заходів.

Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні по-
казники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть 
заходи розпорядника з  приведення зобов’язань на  плановий рік 
до встановленого граничного обсягу видатків на плановий рік та на-
водяться приміткою під таблицею підпункту 14.2.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загально-
го фонду за попередній бюджетний період (зведені дані по бюджетах 
ОМС, які увійшли до ОТГ, а також очікувана дебіторська заборгова-
ність загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.
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За наявності кредиторської заборгованості по спеціальному фонду, до-
повнити підпункти 14.1, 14.2,14.3 розділу 14 відповідними таблицями.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підста-
вою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені гра-
ничним обсягом.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до  заходів 
із  упорядкування зобов’язань загального фонду у  плановому бю-
джетному періоді з визначенням термінів їх проведення та розра-
хунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також 
пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду 
у попередньому та поточному бюджетних періодах.

5.15. У пункті 15 наводяться:

– основні підходи до  розрахунку власних надходжень бюджет-
них установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні 
періоди;

– нормативно-правові акти з  посиланням на  конкретні статті 
(пункти), якими надано повноваження на  отримання власних 
надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціаль-
ного фонду;

– пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду 
та основні напрями їх використання;

– аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання ко-
штів спеціального фонду у попередньому бюджетному періо-
ді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

– показники, які характеризують обсяг видатків спеціального 
фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні пе-
ріоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спе-
ціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок влас-
них надходжень тощо, –  порівняно із звітом за попередній бю-
джетний5 період та планом на поточний бюджетний період).
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6. Порядок заповнення Форми-3

6.1. Форма-3 призначена для представлення та  обґрунтування 
пропозицій щодо додаткових поточних та  капітальних видатків 
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і запов-
нюється лише після заповнення Форми-1 і  Форми-2 у  разі, якщо 
витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунто-
ваності потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні про-
гнозні показники.

Зазначені пропозиції будуть розглядатись планово-економічним 
відділом під час доопрацювання проекту бюджету ОТГ на плано-
вий рік, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу 
ресурсів бюджету на плановий рік.

Пропозиції стосовно додаткових видатків не надаються за відповід-
ними кодами видатків, за якими у зв’язку з перерозподілом змен-
шено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом 
та збільшено за  іншими кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів.

7. Заключні положення

7.1. Головні розпорядники несуть відповідальність за своєчасність, 
достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають міс-
тити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту 
бюджету ОТГ та прогнозу бюджету ОТГ.

7.2. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий 
рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансовий відділ, керу-
ючись  ст.  118 Бюджетного кодексу України, може скласти прото-
кол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Порядку складання Прото-
колу про порушення бюджетного законодавства та  форми Про-
токолу про порушення бюджетного законодавства» від 15.11.2010 
р. № 1370 та застосовувати до головного розпорядника відповідні 
стягнення.
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7.3. У  випадку надання необґрунтованої інформації або з  пору-
шенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо 
не  включення показників бюджетних запитів до  проекту бюджету 
ОТГ на плановий рік.

Форми бюджетних запитів додаються:

Додаток Форма-1;

Додаток Форма-2;

Додаток Форма-3
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Додаток 3

Зразок: Типова форма рішення 

________________________________________________рада
(назва ради)

_____ сесія ________ скликання

Рішення 

«___»_________________20__року  №___________ 

Про бюджет___________________ОТГ

на ____ рік

________________________________ рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 20__ рік:

– доходи бюджету________________ОТГ у сумі _______ тис. грн., в 
тому числі доходи загального фонду бюджету _________тис. грн., 
доходи спеціального фонду бюджету _____тис. грн., у тому числі 
бюджету розвитку _________ тис. грн. згідно з додатком № 1 цього 
рішення; 

– видатки бюджету________________ОТГ у сумі _______ тис. грн., в 
тому числі видатки загального фонду бюджету____тис. грн., видат-
ки спеціального фонду бюджету _____тис. гривень; 

– повернення кредитів до бюджету_____________ОТГ у сумі 
_______ тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загально-
го фонду бюджету– _______ тис. грн. та повернення кредитів до 
спеціального фонду бюджету  _____ тис. гривень згідно з додат-
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ком № 4 до цього рішення; 

– надання кредитів з бюджету____________ОТГ у сумі ________
тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бю-
джету  ______ тис. грн. та надання кредитів із спеціального фон-
ду бюджету  _______ тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього 
рішення; 

– профіцит бюджету____________ОТГ у сумі ________ тис. грн., в 
тому числі загального фонду бюджету ______ тис. грн. та спеці-
ального фонду бюджету ______тис. грн. та згідно з додатком № 2 
до цього рішення. 

– дефіцит спеціального фонду бюджету ОТГ у сумі ______тис. грн. 
згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам ко-
штів бюджету _______________на 20___ рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному 
фонду ____тис. грн. та спеціальному фонду _________тис. грн. згід-
но з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бю-
джету _________ОТГ у сумі _____ тис. гривень. 

4. Затвердити на 20___ рік міжбюджетні трансферти згідно з додат-
ком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 20__ рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додат-
ком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 20__ рік резервний фонд бюджету ________ОТГ у 
сумі ____ тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фон-
ду бюджету____________ОТГ на ___ рік за їх економічною структу-
рою: …
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8. Затвердити в складі видатків бюджету_________ОТГ кошти на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі ____ тис. грн. 
згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету________
ОТГ станом на «___»__________20__року у сумі _________тис. гри-
вень.

10. Установити на 20__ рік граничний обсяг надання місцевих га-
рантій у сумі _________ тис. грн. Уповноважити керівника виконав-
чого органу ради___________ОТГ надавати гарантії суб’єктам щодо 
виконання ними боргових зобов’язань.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України нада-
ти право _____________ отримувати у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюдже-
ту___________ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видат-
ків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за ра-
хунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’яз-
ковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першо-
черговому 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, водо-
постачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти спожи-
вання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді _____________ бюджету на 
20__ рік:
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до доходів належать надходження, визначені ____________ Бюджет-
ного кодексу України, а також такі надходження: …….

джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені ________________ Бюджетного кодексу України щодо 
__________ бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, ви-
значені ________________________ Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
_________________ бюджету України на 20__ рік у частині доходів є 
надходження, визначені ____________________ Бюджетного кодек-
су України, а також такі надходження: …….

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
_________________ бюджету на 20__ рік у частині фінансування є 
надходження, визначені _____________________ Бюджетного ко-
дексу України, а також такі надходження: ……

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
_________________ бюджету України на 20__ рік у частині кредиту-
вання є надходження, визначені __________________ Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження: …….

(інші положення, що стосуються бюджетних питань)

Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

Голова _________________ ради    ______________________

Додатки до Рішення 1-7 
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ВІДПОВІДІ НА ДЕЯКІ 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Які функціональні особливості структурного підрозділу з фінан-
сово-бюджетного забезпечення виконавчого комітету місцевої 
ради ОТГ? 

Відділ чи управління з фінансово-бюджетного забезпечення ді-
яльності ОТГ, що створені за рішенням місцевої ради, повинні 
здійснювати свою діяльність у відповідності з Положенням про 
цей структурний підрозділ, розробленим і затвердженим згідно з 
чинним законодавством. (Додаток 1).

Такий структурний підрозділ повинен забезпечувати бюджет-
но-фінансову діяльність ОТГ, включаючи організацію і ведення 
бухгалтерського обліку і звітності з виконання місцевого бю-
джету, виконання кошторису ради та виконавчого комітету і ді-
яльності бюджетних установ, які безпосередньо фінансуються 
фінансовим відділом (управлінням) та зведення і координацію 
бухгалтерського обліку та звітності самостійних головних розпо-
рядників і розпорядників коштів місцевого бюджету. 

Підпорядкованість фінансового структурного підрозділу визна-
чає місцева рада. 

Для ОТГ (крім великих міст, включно з містами обласного зна-
чення) такий підрозділ доцільним буде у складі виконавчого комі-
тету місцевої ради. 

Чи є типовий штатний розпис для об’єднаної територіальної 
громади? 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 
268 «Про упо- рядкування структури та умов оплати праці пра-
цівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» визначені рекомендації щодо штатів, оп-
лати праці працівників органів місцевого самоврядування. 

107

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МЦПД)



Штатний розпис об’єднаної сільської, селищної, міської ради 
формується на підставі рішення ради про затвердження структу-
ри виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради 
та її виконавчих органів, а також наявного фонду оплати праці.

Чим керуватися та як назвати посаду з реєстрації громадян в 
штаті ОТГ? 

Керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 02 бе-
резня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 
до Єдиного державного демографічного реєстру». Посаду можна 
назвати – спеціаліст із державної реєстрації місця проживання 
фізичних осіб.

Кому підпорядковується відділ освіти, створений у виконавчому 
комітеті ради ОТГ? 

З питань виконання та фінансової забезпеченості освітніх про-
грам відділ буде підзвітним і підконтрольним раді відповідної гро-
мади, а з питань здійснення делегованих повноважень – департа-
менту (управлінню) освіти ОДА, відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону 
України «Про освіту».

Як здійснити передачу майна та зобов’язань рад, які реорганізу-
ються, до ради ОТГ? 

У разі реорганізації юридичних осіб, згідно ст. 104 Цивільного 
кодексу України, майно, права та обов’язки переходять до право-
наступників. 

Відповідно ст. 107 Цивільного кодексу України комісія з реоргані-
зації складає передавальний акт. Цей акт затверджується учасни-
ками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про 
припинення, крім випадків, встановлених законом.

Оскільки рішення про припинення рад, що об’єдналися, прий-
мала рада ОТГ, то й затверджувати такий акт повинна саме вона. 
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Підписують акт члени комісії з реорганізації, які виступають з 
боку сторони, яка реорганізується і передає майно та зобов’язан-
ня, та члени комісії з приймання, створеної розпорядженням го-
лови ради ОТГ з числа її працівників. 

Головний бухгалтер обов’язково повинен перевірити фактичну 
наявність майна, що приймається на баланс ради ОТГ. 

 Форму та зміст передавального акта чинним законодавством не 
затверджено. Його можна оформити у вигляді звичайного бух-
галтерського балансу та прикласти розшифрування до кожного 
з його рядків. Можна просто перелічити усі види активів та па-
сивів та зазначити їх вартість, а в окремих додатках навести спи-
ски об’єктів, дебіторів, кредиторів тощо з деталізованою інфор-
мацією щодо кожного об’єкта, що передається, та щодо кожного 
дебітора та кредитора. 

Розшифровка у додатках має бути повною, тому що на підставі 
цих даних бухгалтер ради ОТГ має відобразити надходження пе-
реданих матеріальних цінностей та зобов’язань. Відображення 
операцій з приймання-передачі майна та зобов’язань у бухгал-
терському обліку бюджетних установ здійснюється згідно з Ти-
повою кореспонденцією субрахунків бухобліку для відображен-
ня операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних 
установ.

Чи потрібно робити інвентаризацію землі в об’єднаній громаді? 
Як це оформлюється? 

Законодавством не передбачено обов’язкове проведення інвента-
ризації землі за результатами об’єднання територіальних громад. 
Але, проведення інвентаризації всіх земель – в інтересах самої 
ОТГ. Адже повна інформація про всі земельні ділянки є необхід-
ною для наповнення місцевого бюджету.
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Якими законодавчими актами потрібно керуватися органам міс-
цевого самоврядування при передачі майна бюджетних установ 
у власність ОТГ? 

Передача бюджетних установ із спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міста району у власність ОТГ здійснюється 
на виконання пункту 39 Перехідних положень Бюджетного ко-
дексу України. При цьому сторони керуються ст. ст. 43 та 60 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як будуть фінансуватися об’єкти спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міст після їх передачі об’єднаній територі-
альній громаді в яку вони увійшли? 

Після передачі об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст у комунальну власність ОТГ та прийняття їх на 
баланс, видатки на утримання таких об’єктів та їх майна прово-
дяться із місцевого бюджету ОТГ відповідно до бюджетних при-
значень. 

Зі спільної комунальної власності територіальних громад району 
будівлі амбулаторій і ФАПів були передані на баланс виконавчо-
го комітету ОТГ. Як передати балансову вартість будівлі Центру 
первинної санітарно-медичної допомоги, до складу якого вхо-
дять амбулаторії та ФАПи, що передана в оперативне управлін-
ня, з балансу виконкому ОТГ на баланс Центру? 

Рішенням місцевої ради ОТГ створити комісію з прийняття–пе-
редачі майна та актом приймання–передачі врегулювати це пи-
тання, після чого внести зміни до даних бухгалтерського обліку. 

Передається в оренду цілісний майновий комплекс, який знахо-
диться у комунальній власності ОТГ. Чи обов’язково проводити 
оцінку вартості кожного з об’єктів? 

Вартість цілісного майнового комплексу (як і інших об’єктів 
оренди) визначається з метою подальшого розрахунку орендної 
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плати. Оцінку вартості проводять у розрізі кожного об’єкта, що 
передається в оренду, перед укладенням договору оренди та пе-
ред продовженням (поновленням) договору оренди. 

Якщо у сільських, селищних, міських рад були комунальні під-
приємства яким чином відбувається їх реєстрація за об’єднаною 
територіальною громадою? 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад» у разі об’єднання всіх територіальних 
громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду 
все майно спільної власності територіальних громад такого райо-
ну є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, 
а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єдна-
ній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, 
селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територі-
альною громадою.

Реєстрація комунальних підприємств за об’єднаною територіаль-
ною громадою відбувається шляхом внесення зміни до реєстра-
ційних документів на підставі рішення про реорганізацію засно-
вника (відповідної сільської, селищної, міської ради). 

Під час інвентаризації в процесі реорганізації органів місцево-
го самоврядування виявлене безгосподарне майно. Що з ним 
робити? 

Прийняти на баланс. Оцінка такого майна проводиться за спра-
ведливою вартістю. Результати оцінки повинні бути оформлені 
актом оцінки інвентаризаційної комісії. Форма акту - довільна.

Рада ОТГ прийняла на баланс автомобілі, які були на балансі рад, 
що об’єдналися. Чи необхідно такі автомобілі перереєстровувати?

Фактично відбувається зміна власника майна. А в разі зміни влас-
ника автомобіля проводиться його перереєстрація. 
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У чому полягає взаємодія органів місцевого самоврядування 
ОТГ із місцевими органами державної виконавчої влади і місце-
вого самоврядування районного і обласного рівня? 

Органи місцевого самоврядування ОТГ наділені повноваження-
ми та бюджетними ресурсами, прирівняними до міст обласного 
значення. Проте, фінансово-бюджетні відносини з районними та 
обласними бюджетами не виключаються. Сутність таких відно-
син вбачається можливою і доцільною в основному як таких, що 
випливають із діяльності з реалізації спільних проектів соціаль-
но-економічного розвитку та їх фінансування. Співпраця – важ-
ливий елемент залучення грантового і проектного фінансування 
донорів, включаючи міжнародні організації. Така діяльність має 
проводитися за рішеннями відповідних місцевих рад із укладан-
ням договорів.

Чи може бюджет ОТГ обслуговуватись у банку а не у Казначействі? 

У ст. 43 Бюджетного кодексу України визначено, що обслугову-
вання місцевих бюджетів за доходами та видатками здійснюєть-
ся Державною казначейською службою України. Тобто, повністю 
перейти на банківське обслуговування бюджет ОТГ не може. Але 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 
378 затверджено порядок обслуговування коштів місцевих бюд-
жетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюд-
жетних установ в установах банків державного сектору. Обслу-
говування такого виду коштів у банках здійснюється на підставі 
договору банківського рахунка, що укладається між банком та 
місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержува-
чем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою від-
повідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке 
рішення приймається до 25 грудня року, що передує плановому, і 
протягом бюджетного періоду не змінюється. Існують також об-
меження щодо переліку вітчизняних банків, з якими може укла-
датися такий договір. 
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Чи може ОТГ розмістити тимчасово вільні кошти загального 
фонду на депозиті у банку? 

За рішенням ради ОТГ у межах поточного бюджетного періоду 
дозволяється на конкурсних засадах здійснювати розміщення 
тимчасово вільних коштів на депозитах у банках державного сек-
тору, із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточно-
го бюджетного періоду (ч. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України, 
постанова Кабінету Міністрів України від 12.01 2011 № 6). Однак, 
слід пам’ятати, що у такому випадку обсяги тимчасових касових 
розривів за загальним фондом місцевого бюджету за рахунок ко-
штів єдиного казначейського рахунку не покриватимуться (ч. 5 
ст. 43 Бюджетного кодексу України). 

Чи може ОТГ, що має достатній ресурс, за рішенням ради надава-
ти позику іншій ОТГ? 

Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.

Коли до Казначейства потрібно надати тимчасовий розпис міс-
цевого бюджету? 

Відповідно до п.3 ст. 78 Бюджетного кодексу України місцевий 
бюджет виконується за розписом, який затверджується керів-
ником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису 
місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу 
затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на від-
повідний період. 

Згідно з п.2.4 наказу Міністерства фінансів України від 23 серп-
ня 2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів» (далі – Наказ) після затвер-
дження місцевих бюджетів місцеві фінансові органи складають 
розпис місцевих бюджетів. Далі, відповідно до п.5.1 Наказу піс-
ля затвердження розпису, але не пізніше ніж через 30 днів піс-
ля затвердження бюджету, місцеві фінансові органи надають до 
Казначейства на паперових та електронних носіях розпис місце-
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вих бюджетів. Відповідно до п.5.8, 6.2 Наказу, якщо місцевий бю-
джет не затверджено в установлений законодавством строк (тоб-
то, до 25 грудня року, що передує плановому), місцеві фіноргани 
на паперових та електронних носіях до 30 грудня відповідного 
бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих 
бюджетів до Казначейства. Вони ж доводять до головних розпо-
рядників витяги із тимчасового розпису місцевих бюджетів. 

Чи можна обійтися у сільських/селищних ОТГ без програмного 
забезпечення АІС (ІАС) «Місцеві бюджети»? 

Використання Інформаційно-аналітичної системи (ІАС) «Місцеві 
бюджети» є не просто рекомендованим, а практично необхідним. 
ОТГ без такого програмного забезпечення не обійтись, тому, що 
бюджет ОТГ входить до зведеного бюджету області, а не району, 
як це було раніше. Відповідно, тепер працівники районних фінан-
сових органів технічно не зможуть вносити дані по бюджету ОТГ 
до бази даних. Місцевий фінансовий орган ОТГ зобов’язаний ро-
бити це самостійно. На виконання наказу Міністерства фінансів 
України від 11 березня 2008 р. № 373 «Про затвердження формату 
та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансови-
ми органами та територіальними органами Державного казна-
чейства України» місцеві фінансові органи мають здійснювати 
регулярний обмін відповідними електронними даними з фінан-
совими органами вищого рівня та з органами Казначейства. До 
того ж ІАС призначена для здійснення комплексного, повноцін-
ного обліку та моніторингу всіх бюджетних показників. Без цієї 
інформації неможливо відстежити ефективність використання 
бюджетних коштів. 

Для отримання змоги користуватися програмним забезпеченням 
слід звернутися до постачальника – обласного підрозділу Дер-
жпідприємства «Головфінтех», яке підпорядковане Міністерству 
фінансів України і здійснює технічне обслуговування цього про-
грамного продукту. 
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Чи необхідно сільському голові, який не обраний на голову ОТГ, 
виплачувати заробітну плату протягом 6 міс? 

За колишнім сільським головою у разі неможливості надання 
йому відповідної роботи (посади) на період працевлаштування 
зберігатиметься (крім випадку, коли він має право на призначен-
ня, або йому призначена пенсія), але не більше 6 місяців, середня 
зарплата, яку він одержував, працюючи сільським головою, що 
виплачуватиметься з бюджету ОТГ.

Хто приймає рішення про призначення премії голові ОТГ? 

Згідно з абзацом 4 пункту 4 постанови КМУ від 13 грудня 1999 р. 
N 2288 преміювання сільських, селищних, міських голів, надан-
ня їм матеріальної допомоги, встановлення надбавок і доплат до 
посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради у 
межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату 
відповідного органу. 

Чи може староста працювати вчителем у школі? 

Може. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3, ст. 25 Закону України «Про 
запобігання корупції» посадовим особам місцевого самовря-
дування забороняється займатися іншою оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) діяльністю. 

Чи може бути відповідальним виконавцем за реалізацію окремої 
підпрограми бюджетної програми розпорядник бюджетних ко-
штів нижчого рівня? 

За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, 
відповідальним виконавцем є головний розпорядник, якому у рі-
шенні про місцевий бюджет встановлюються бюджетні призна-
чення. Відповідальні виконавці у розрізі підпрограм бюджетної 
програми не визначаються.
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Які є підстави для перезатвердження паспортів бюджетних 
програм? 

Внесення змін до бюджетних програм. Паспорт бюджетної про-
грами оновлюється наростаючим підсумком і протягом тижня 
від моменту змін подається головним розпорядником до місце-
вого фінансового органу на затвердження. 

У яких випадках вносяться зміни до паспортів бюджетних 
програм? 

Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться впродовж бю-
джетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, 
встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі: 

- прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповід-
ний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та 
показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; 

- зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспор-
тах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об’єк-
тивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які від-
повідають меті та завданням бюджетної програми; 

- передачі бюджетних призначень від одного головного розпо-
рядника до іншого;

- передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену 
в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпоряд-
никами; 

- перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах за-
гального обсягу бюджетних призначень, передбачених головно-
му розпоряднику; 

- перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загально-
го обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання 
бюджетної програми; 

- прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних 
порядків використання бюджетних коштів, які призводять до 
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зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюд-
жетних програм; 

- внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до змі-
ни результативних показників бюджетної програми (підпрограми); 

- внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної 
установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що 
призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми 
(підпрограми). 

Чи існують особливості реєстрації бюджетних зобов’язань роз-
порядників бюджетних коштів під час застосування ПЦМ? 

Відповідно до п.5 ст.48 БКУ Казначейство здійснює реєстрацію та 
облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 
і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстра-
ції та обліку бюджетних зобов’язань здійснюється перевірка від-
повідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному 
асигнуванню, паспорту бюджетної програми. Порядок реєстра-
ції та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних 
коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 
казначейської служби України затверджено наказом № 309. 

При цьому Казначейством здійснюються платежі тільки у разі на-
явності паспорта бюджетної програми затвердженого в установ-
леному порядку. 

Чи необхідно подавати звіти про виконання паспортів бюджет-
них програм до відповідних органів Державної казначейської 
служби? 

Ні, такої вимоги чинне законодавство не містить.

Чи може бути відповідальним виконавцем бюджетної програми 
комунальне підприємство? 

Оскільки комунальні підприємства не можуть бути ні головни-
ми розпорядниками, ні розпорядниками коштів нижчого рівня, а 
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є одержувачами бюджетних коштів, виступати відповідальними 
виконавцями бюджетних програм вони не можуть. 

Внесли зміни до бюджету. Треба зробити паспорт зі змінами. 
Змінюються результативні показники, чи ті самі, що і на початок 
року? 

Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом 
бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції. 
Якщо внесення змін до рішення про місцевий бюджет або до 
розпису місцевого бюджету на відповідний бюджетний період 
пpизводять до зміни інфоpмaції тa покaзників, зaтвеpджених у 
пaспоpтaх бюджетних пpогpaм, така інформація чи показники 
уточнюються.

В яких одиницях заповнюються бюджетні запити та бюджетні 
паспорти - в тис. грн. чи в грн.? 

Одиницею виміру при заповненні бюджетних запитів та бюджет-
них паспортів є тисячі гривень

Як утримувати загальноосвітні навчальні заклади, які знахо-
дяться в районній комунальній власності і не передані у влас-
ність ОТГ? 

Місцеві ради зобов’язані забезпечити здійснення видатків із до-
держанням їх розподілу між бюджетами, визначеного БКУ. Пере-
лік видатків, які здійснюються з бюджетів ОТГ, чітко визначено 
ст. ст. 71, 89 та 91 БКУ. На період передачі відповідних закладів 
із спільної власності району у власність ОТГ делегування повно-
важення районній раді з питань їх фінансування є недоцільним, 
оскільки такі заклади згідно із Бюджетним кодексом України фі-
нансуються з бюджетів ОТГ.

Разом із тим Бюджетним законодавством не заборонено прийма-
ти рішення про передачу освітньої субвенції між місцевими бю-
джетами. Передача коштів здійснюється на підставі рішень від-
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повідних місцевих рад, прийнятих кожною зі сторін, і укладання 
договору, яким визначаються умови надання трансферту та меха-
нізм його розрахунку.

З якого періоду об’єднана територіальна громада повинна фінан-
сувати заклади охорони здоров’я та освіти, які до цього фінан-
сувались із районного бюджету за рахунок коштів державного 
бюджету – освітньої та медичної субвенцій?

Такі заклади можуть фінансуватись із бюджету ОТГ після над-
ходження міжбюджетного трансферту з державного бюджету до 
бюджету ОТГ, передачі майна на баланс ОТГ, реєстрації кому-
нальних закладів щодо зміни власників та відповідного переве-
дення у ці заклади працівників, які перереєструють ліцензії для 
роботи у зазначених закладах (охорона здоров’я). 

Коли очікувати надходження трансфертів із державного бюдже-
ту до бюджету ОТГ? 

Згідно зі ст. 108 Казначейство перераховує місцевим бюджетам 
відповідно до розпису державного бюджету в рівних частинах: 
базову дотацію щодекади в останній день декади, за III декаду 
грудня – до 25 числа; освітню і медичну субвенцію двічі на місяць 
до 10 та 25 числа. Реверсна дотація до державного бюджету з 
місцевих бюджетів перераховується територіальними органами 
Казначейства щодекади рівними частинами в останній день де-
кади (за III декаду грудня – до 25 числа) відповідно до розпису 
державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів 
загального фонду місцевого бюджету. У разі незабезпечення в 
повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її 
неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства 
в наступні дні після закінчення відповідної декади. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, крім вище-
зазначених, перераховуються Казначейством в обсягах, установ-
лених законом про Державний бюджет України на поточний 
рік, згідно з розписом державного бюджету (у разі перераху-
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вання із спеціального фонду державного бюджету – також у ме-
жах і за рахунок відповідних надходжень). Додаткові дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим 
бюджетам законом про Державний бюджет України на відповід-
ний рік, перераховуються Казначейством один раз на місяць згід-
но з розписом державного бюджету. 

Чи потрібно наприкінці бюджетного року перераховувати до 
державного бюджету залишки невикористаних коштів освіт-
ньої, медичної та інших субвенцій? 

У ст. 103-2 та 103-4 Бюджетного кодексу України визначено, що 
залишки коштів за освітньою та відповідно медичною субвенці-
єю на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках від-
повідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному 
бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення суб-
венції та на оновлення матеріально-технічної бази відповідних 
закладів. При цьому варто зазначити, що наведене стосується ко-
штів, наданих напряму з державного бюджету. У випадку, коли 
місцевому бюджету додатково надавалися кошти освітньої або 
медичної субвенцій із іншого місцевого бюджету (наприклад, з 
обласного, який у свою чергу отримав їх із державного бюджету), 
то невикористані залишки таких коштів мають бути повернуті 
до відповідного місцевого бюджету. Стосовно невикористаних 
залишків усіх інших субвенцій, наданих із загального фонду дер-
жавного бюджету, то вони (відповідно до п. 14.4 наказу Мінфіну 
України від 23 серпня 2012 р. № 938) мають бути повернуті до 
державного бюджету (такі залишки перераховуються органами 
Казначейства до державного бюджету в останній робочий день 
року). Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фон-
ду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи 
Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду міс-
цевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному 
бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення (ч.2 
ст.57 Бюджетного кодексу України, п. 14.4 наказу Мінфіну Украї-
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ни від 23 серпня 2012 р. № 938).

Які міжбюджетні трансферти може мати ОТГ із іншими місцеви-
ми бюджетами? 

Перелік трансфертів між місцевими бюджетами визначений ча-
стиною 2 ст. 101 БКУ: субвенції на утримання об’єктів спільно-
го користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об’єктів спільного користування; субвенції на виконання інве-
стиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструк-
цію об’єктів спільного користування; дотації та інші субвенції. 
Передача коштів між місцевими бюджетами повинна бути відо-
бражена у рішеннях про місцевий бюджет як тих місцевих рад, 
що передають кошти, так і тих органів місцевого самоврядуван-
ня, що отримують відповідний міжбюджетний трансферт. Умови 
надання субвенцій, зазначених у ст. 101 БКУ, визначаються від-
повідним договором сторін, який укладається одночасно з прий-
няттям рішення про передачу коштів і є невід’ємною частиною 
рішень про внесення змін до відповідних місцевих бюджетів.

Чи може ОТГ брати участь у забезпеченні ремонту та рекон-
струкції доріг державного значення, якіпролягають територією 
таких громад? 

Рада ОТГ відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України може 
затверджувати місцеві програми з ремонту вулиць і доріг населе-
них пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг 
державного значення (на умовах співфінансування на договірних 
засадах зі Службою автомобільних доріг України). Обсяг коштів на 
реалізацію цих програм визначається рішенням про бюджет ОТГ 
виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого 
бюджету. Договір, що укладається з територіальним підрозділом 
Служби автомобільних доріг України, є невід’ємною частиною 
такого рішення. Саме цим договором визначаються умови спря-
мування та використання коштів бюджету ОТГ на цілі, пов’язані 
з реалізацією таких програм (спільне фінансування з визначен-
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ням часткової участі, перелік ділянок доріг державного значення, 
які є на території громади і підлягають ремонту, виконавці тощо).

Яким чином мешканці об’єднаної територіальної громади мо-
жуть отримувати послуги невідкладної швидкої допомоги, якщо 
вона розташована на території іншого району? 

Необхідно на підставі рішень відповідних місцевих рад укласти 
договір та здійснити передачу коштів у вигляді міжбюджетного 
трансферту до відповідного місцевого бюджету. 

Чи може об’єднана територіальна громада утворити освітній 
округ? 

 Представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаної 
територіальної громади можуть бути засновниками (співзасно-
вниками) освітнього округу. Правовий статус, порядок утворен-
ня та основні засади діяльності освітнього округу визначені по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 777 
«Про затвердження Положення про освітній округ».

Чи може об’єднана територіальна громада утворювати амбулато-
рії, ФАПи як окремі комунальні заклади?

Ні, не може. Амбулаторія та ФАП є підрозділами центру первин-
ної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2016 р. No 
801 «Про затвердження положення про центр первинної медич-
ної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підроз-
діли».

Чи можуть декілька об’єднаних територіальних громад придбати 
спільний транспортний засіб для обслуговування мешканців? 

Так, скориставшись механізмами співробітництва, які закріплені 
в Законі України «Про співробітництво територіальних громад».
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Чи можуть різні громади спільно фінансувати об’єкт з утилізації 
сміття? 

Так, Бюджетний кодекс України дозволяє об’єднувати кошти міс-
цевих бюджетів на утримання об’єктів спільного користування. 
Громада, на території якої розташовано сміттєпереробний завод 
отримує відшкодування від інших громад за додаткові наванта-
ження на свою соціальну та економічну систему. 

Як потрібно відображати в рішенні про внесення змін до бю-
джету ОТГ об’єднання фінансового ресурсу для співробітництва 
громад у сфері утилізації відходів? 

Кожна з громад, суб’єктів співробітництва, у рішеннях про вне-
сення змін до бюджетів відображає вказані зміни. Та об’єднана 
територіальна громада, яка концентрує ресурс, – у доходах, як 
міжбюджетний трансферт, у видатках за програмами, передбаче-
ними у класифікації видатків, інші – у видатках у вигляді міжбюд-
жетного трансферту. 

Яким чином можливо спільне утримання комунальних уста-
нов житлово-комунального господарства та місцевої пожежної 
охорони? 

Законом України «Про співробітництво територіальних громад» 
визначено організаційно-правові засади співробітництва терито-
ріальних громад, принципи, форми, механізми такого співробіт-
ництва, його стимулювання, фінансування та контролю.

Формами співробітництва може бути делегування виконання ок-
ремих завдань (на підставі договору про співробітництво можуть 
делегувати одному із суб’єктів співробітництва виконання одно-
го чи кількох завдань із передачею йому відповідних ресурсів) 
або спільне фінансування (утримання) підприємств, установ та 
організацій комунальної форми власності. 
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Як бюджет розвитку розподілятиметься між центром громади та 
селами після виборів? 

ОТГ затверджує єдиний бюджет. Формули розподілу бюджету 
розвитку між окремими населеними пунктами не існує. Виклю-
чно рада громади у процесі затвердження бюджету та внесення 
змін до нього вирішує, на які пріоритетні проекти спрямувати ко-
шти бюджету розвитку, субвенцію на розвиток інфраструктури 
об’єднаних громад тощо. Крім того, у відповідності до ст. 28 Бюд-
жетного кодексу України керівництво громади має прозвітувати 
перед мешканцями, як і чому саме так були використані кошти 
громади. Але існують інструменти, які дозволять унормувати 
розподіл доходів (зокрема, бюджету розвитку) між її окремими 
територіями. Перш за все це Статут ОТГ – при його формуван-
ні можна закласти пропорції розподілу, критерії та принципи. У 
додатку 6 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися 
за рахунок коштів бюджету розвитку» до Рішення про місцевий 
бюджет за об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку 
щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і рестав-
рацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфра-
структури (згідно ст. 71 БКУ). За наявності затвердженого радою 
Положення (або іншого документу), формат у цього додатку може 
будуватися у розрізі територій сіл. 

Чи має право рада ОТГ встановлювати пільги щодо сплати зе-
мельного податку та орендної плати за земельні ділянки кому-
нальної власності? 

Відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України ор-
гани місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за 
землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на від-
повідній території. 

Порядок справляння орендної плати за земельні ділянки державної 
та комунальної власності визначено розділом ХІІІ ПКУ. Положення-
ми цього розділу не передбачені пільги по орендній платі за землю. 
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Як визначити ставку збору за місця для паркування транспорт-
них засобів? 

Відповідно до пп. 268-1.2.1. п.268-1.2. статті 268 Податкового ко-
дексу України об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка 
згідно з рішенням ради ОТГ спеціально відведена для забезпечен-
ня паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах 
загального користування, тротуарах або інших місцях, а також 
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх части-
ни), які побудовані за кошти місцевого бюджету, за винятком 
площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного пар-
кування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, пар-
кінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за кошти міс-
цевого бюджету.

Відповідно до п. 268 прим.1.3 ст. 268 прим.1 розд. ХІІ Податкового 
кодексу України ставки збору за місця для паркування транспорт-
них засобів встановлюються радою ОТГ за кожний день прова-
дження діяльності із забезпечення паркування транспортних за-
собів у гривнях за 1кв. метр площі земельної ділянки, відведеної 
для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 
до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої зако-
ном на 1 січня податкового (звітного) року. 

На що можна витрачати кошти Державного фонду регіонального 
розвитку? 

На фінансування проектів стратегічного характеру (не поточні 
ремонти!).

В першу чергу на проекти, які створюють інфраструктуру, що веде 
до капіталізації земель, формування доданої вартості, зростання 
доходів домогосподарств.
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Яким має бути проект, що подається на фінансування за кошти 
Державного фонду регіонального розвитку? 

Інвестиційний проект, що подається для фінансування за кошти 
Державного фонду регіонального розвитку повинен відповідати 
одній з таких умов: 

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 
регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та пла-
нах заходів з їх реалізації; затверджена регіональна стратегія 
розвитку до 2020 року; затверджений план заходів іаз реаліза-
ції регіональної стратегії регіонального розвитку;

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проек-
тів співробітництва територіальних громад; договір про спів-
робітництво територіальних громад внесений у реєстр дого-
ворів про співробітництво територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад. 

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестицій-
них проектів є їх відповідність зазначеним вище умовам, а також 
таким критеріям: 

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають бу-
дівництво, – наявність затвердженої в установленому законо-
давством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох 
років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залу-
чаються кошти Державного фонду регіонального розвитку, 
забезпечувати подальше власне фінансування або їх утриман-
ня за кошти місцевих бюджетів. 
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Як подати проект до Державного фонду регіонального розвитку?

Для того, щоб проект був профінансований за кошти Державно-
го фонду регіонального розвитку необхідно здійснити наступні 
кроки: 

1. Регіональна комісія оголошує збір проектів (на сайті). 

2. Заявники звертаються до регіонального адміністратора сайту 
http://dfrr.minregion.gov.ua, отримують логін/пароль, вносять 
інформацію про проект. 

3. Члени регіональної комісії отримують логін/пароль на сайті 
http://dfrr.minregion.gov.ua і оцінюють проекти. 

4. Регіональна комісія приймає рішення щодо поданих проектів 
та здійснює відбір проектів. 

5. ОДА подає перелік відібраних проектів у Мінрегіон. 

6. Міжвідомча Конкурсна комісія при Мінрегіоні здійснює пе-
ревірку проектів на відповідність вимогам законодавства. 

7. Кабінет Міністрів затверджує переліки відібраних проектів 
за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету. 

8. Міністерство фінансів спрямовує кошти. 

Які тарифи на житлово-комунальні послуги будуть діяти на те-
риторії сільської ради після виборів у ОТГ? 

До «самоврядних» послуг належать вивіз сміття та послуги із об-
слуговування квартир, будинків та прибудинкових територій. Та-
ким чином, встановлення тарифів на цю категорію послуг нале-
жатиме виключно до компетенції виконавчих органів ради ОТГ. 
Рада громади може приймати рішення про встановлення таких 
тарифів як у цілому по ОТГ, так і по кожній окремій території . 
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Чи обов’язково застосовувати електронну систему закупівель 
«Prozorro» для «допорогових» закупівель? 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання 
електронної системи закупівель, за умови, що вартість предме-
та закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою 
за 200 тис. грн. (предмет закупівлі – товар, послуга) або 1,5 млн. 
грн. (предмет закупівлі – роботи), замовники обов’язково опри-
люднюють звіт про укладені договори в системі електронних 
закупівель. Практичні питання визначено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затверджен-
ня Порядку функціонування електронної системи закупівель та 
проведення авторизації електронних майданчиків».

Якщо річна вартість закупівлі товару чи послуги перевищує 200 
тис. грн. то чи можна здійснити два придбання протягом року 
без проведення торгів на «Prozorro»? 

Виходячи зі змісту ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 
замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з ме-
тою уникнення проведення процедури відкритих торгів або за-
стосування цього Закону. Відповідно до п. 18 ч.1. ст. 1 вказаного 
Закону предмет закупівлі визначається замовником у порядку, 
встановленому Уповноваженим органом. Порядок визначення 
предмету закупівлі затверджений наказом Мінекономрозвитку 
від 17 березня 2016 р. № 454 «Про затвердження Порядку визна-
чення предмета закупівлі».

Як дотримуватись строків оприлюднення інформації у випад-
ках, коли рішення потрібно прийняти негайно? 

Реалізація заходів, пов’язаних із виконанням ч. 3 ст. 15 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», якою визначено, 
що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцево-
го самоврядування, оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих 
днів до дати їх розгляду, засвідчила, що в окремих випадках вини-
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кають розбіжності та суперечки щодо термінів оприлюднення ін-
формації, особливо щодо дій органів місцевого самоврядування, 
які потребують невідкладних рішень. Тож у випадках, наприклад, 
вирішення земельних питань, стосовно місцевого бюджету по-
трібно керуватися відповідними положеннями чинних кодексів 
України (Бюджетного, Земельного, Податкового, Господарського 
тощо) які відносно законів є актами вищої юридичної сили. При 
цьому, якщо є можливість заздалегідь оприлюднити проект рі-
шення ради ОТГ, можуть одночасно виконуватись і норми ч. 3 ст. 
15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Чи існують обмеження щодо доступу до інформації про бюджет 
ОТГ? 

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користуван-
ня чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 
числі до копій відповідних документів, умови отримання цих ко-
штів чи майна, прізвищ, імен, по-батькові фізичних осіб та най-
менування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. 

Водночас, ч. 2 ст. 6 цього Закону передбачає, що зазначене положен-
ня не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання та-
кої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, 
оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. У цих випадках 
здійснюється обмеження доступу до інформації про бюджет. 

Яким нормативним документом передбачено формування гро-
мадського бюджету (бюджету участі)? 

Спеціального законодавства не існує. Рада ОТГ може затвердити 
Положення про бюджет участі і ним визначити процедуру про-
цесу бюджетування за участю громадян, порядок фінансування, 
суму коштів для реалізації громадських проектів-переможців, 
моніторингу, контролю та звітності щодо їх практичного впро-
вадження тощо. 
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Додаток 1.

Зразок Положення про фінансовий підрозділ ОТГ

Фінансове управління (відділ) утворюється для здійснення організацій-
но-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпе-
чення збалансованого економічного та соціального розвитку об’єднаної 
громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

1. Основними завданнями його є:

1.1. Реалізація політики місцевих органів влади щодо фінансово-
го забезпечення економічного і соціального розвитку громади;

1.2. Складання проекту бюджету громади і забезпечення його ви-
конання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

1.3. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування 
видатків із місцевого бюджету;

1.4. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності, а також бюджетних 
коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури 
та на заходи з охорони довколишнього природного середовища;

1.5. Об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюдже-
ту громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних 
проектів або для спільного фінансування комунальних підпри-
ємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що сто-
суються спільних інтересів громади;

1.6. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотри-
манням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на під-
приємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього завдань: 
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2.1. Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансо-
ву політику органу місцевого самоврядування.

2.2. Організовує роботу по складанню проекту бюджету громади 
і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного зако-
нодавства.

2.3. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, 
пріоритетності та ефективності використання бюджетних ко-
штів.

2.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до про-
позицій проекту бюджету.

2.5. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові по-
казники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

2.6. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюд-
жету громади.

2.7. Розглядає кошториси і штатні розписи бюджетних установ та 
організацій і виконавчих органів ради, що фінансуються з бюд-
жету громади.

2.8. Здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з 
бюджету громади.

2.9. Забезпечує використання коштів Державного бюджету Украї-
ни, передбачених для бюджету громади.

2.10. Розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові 
звіти, подані органами Державного казначейства України.

2.11. Інформує про хід виконання бюджету громади у поточному 
бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік.

2.12. Погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих ор-
ганів, пов’язані зі складанням і виконанням бюджету громади. 
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2.13. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та 
інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

2.14. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної 
політики на рівні громади.

2.15. Здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади.

2.16. Здійснює організацію та проведення роботи з планування і 
прогнозування доходів бюджету громади та доходів, що надхо-
дять до державного бюджету.

2.17. Здійснює загальне методичне керівництво, розробку 
вказівок і форм із питань складання проекту бюджету щодо 
доходів для структурних підрозділів ради громади, координує 
діяльності учасників бюджетного процесу.

2.18. Одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів 
ради громади, органів державної податкової служби, інших компе-
тентних органів стосовно надходжень доходів бюджету.

2.19. Здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних та-
блиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг 
виконання бюджету громади за доходами.

2.20. Здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про 
стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє 
пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюд-
жету.

2.21. Збирає та узагальнює інформацію про надходження місце-
вих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі 
платників.

2.22. Здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку гро-
мади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та 
оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників.

2.23. Готує рішення щодо випуску місцевих позик, надан-
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ня комунальних кредитів, готує відповідні рішення для під-
приємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності.

2.24. Здійснює підготовку та оформлення документів на отриман-
ня короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових 
розривів для бюджету громади, адміністрування інших залуче-
них фінансів.

3. Управдіння (відділ) має право:

3.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
інших управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій 
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання по-
кладених на нього завдань.

3.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), нау-
ковців та представників громадськості для підготовки і розгляду 
питань, що належать до його компетенції.

3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що на-
лежать до його компетенції.

3.4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати пи-
тання про притягнення до відповідальності осіб, винних у неви-
конанні наказів відділу.

3.5. Видавати в межах своєї компетенції накази, які є обов’язко-
вими для виконання на території громади всіма органами, під-
приємствами, установами та організаціями, посадовими особами 
та громадянами. 
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