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Міністерство фінансів України відповідно до вимог частини першої статті 

751 Бюджетного кодексу України в доповнення до листа від 05.09.2019 

№ 05110-14-6/22263, адресованого обласним та Київській міській державним 

адміністраціям, та листів від 05.09.2019 № 05110-14-6/22284 та від 20.09.2019 

№ 05110-14-6/23564, адресованих департаментам фінансів обласних та 

Київської міської державних адміністрацій, з метою забезпечення складання 

прогнозів місцевих бюджетів на 2021–2022 роки доводить обсяги 

міжбюджетних трансфертів на 2021  рік (додаток 1) та на  2022 рік (додаток 2), 

які передбачені у бюджетних запитах головних розпорядників коштів 

державного бюджету на 2021 – 2022 роки, у розрізі місцевих бюджетів, що 

мають взаємовідносини з державним бюджетом (файл: Transferty 2021-

2022.xls). 

Також, надсилаємо надані головними розпорядниками коштів державного 

бюджету аналітичні дані щодо розрахунку та розподілу міжбюджетних 

трансфертів (файл: Explanation 2021-2022.xls). 

Крім того, на численні звернення місцевих фінансових органів щодо 

визначення видатків на оплату бюджетними установами та організаціями 

комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 – 2022 роки повідомляємо, що при 

здійсненні  розрахунків таких видатків слід враховувати укладені договори на 

mailto:infomf@minfin.gov.ua


постачання послуг та показник середнього рівня зміни оптових цін на 

сировину, матеріали та товари проміжного споживання, за якими продають свої 

товари національні виробники, –  індекс цін виробників промислової продукції 

(грудень до грудня попереднього року), наведений в основних Основних 

прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 

2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України, а саме: 

108,4% на  2020 рік, 108,0%  –  2021 рік та 106,1% – 2022 рік. 

Просимо довести дану інформацію до місцевих фінансових органів області 

для забезпечення її врахування під час складання прогнозів місцевих бюджетів 

на 2021 – 2022 роки та визначення відповідних граничних показників видатків 

бюджету та надання кредитів з бюджету  на такі бюджетні періоди. 

Додаток:  файл в електронному вигляді “PROGNOZ_MT_2021-2022.zip”, який 

включає файли: Transferty 2021-2022.xls та  Explanation 2021-2022.xls. 
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