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державного бюджету на 2020 рік,  
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Кабінетом Міністрів України 03 листопада 2019 року схвалено доопрацьований 

відповідно до доручень Уряду від 31.10.2019 № 38589/0/1-19 до Бюджетних висновків 

Верховної Ради України  (схвалених Постановою Верховної Ради України від 18.10.2019 

№ 215-IX) та від 30.10.2019 № 37889/1/1-19, з урахуванням результатів урядових нарад, 

зокрема наради під головуванням Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 01 листопада 

2019 року, до другого читання проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» та подано до Верховної Ради України для розгляду у другому читанні. 

У результаті доопрацювання проєкту Державного бюджету України на 2020 рік до 

другого читання збільшено фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 16 415,3 млн грн, у 

тому числі:  

– доходи місцевих бюджетів – на 7 875,5 млн грн; 

– трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам – на 8 539,8 млн гривень. 

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2020 рік збільшений у зв’язку зі 

зміною основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку 

України на 2020 рік за сценарієм І (постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 

№ 883) та вдосконаленням адміністрування податків і зборів. 

Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 

№ 883 також уточнено основні прогнозні макропоказники економічного та соціального 

розвитку України на 2021–2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019 № 555. Просимо врахувати зміну показників під час складання прогнозів місцевих 

бюджетів на 2021 та 2022 роки. 

Зміна обсягу трансфертів під час доопрацювання відбулася за рахунок: 

1) збільшення обсягів:  

базової дотації – на 10,5 млн грн та реверсної дотації – 1,8 млн грн; 

субвенцій на: 
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– проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – на 364,1 млн грн;  

– створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти – на 159,0 млн грн;  

– фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах – на 1,5 млн грн; 

2) зменшення обсягів: 

– субвенції на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням 

функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 

характеру, в форматі «Прозорий офіс» – на 100 млн грн; 

– медичної субвенції – на 8,4 млн грн (цільові видатки на виплату щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям здійснюватимуться з державного бюджету за 

рахунок бюджетної програми 2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з 

епідеміями»);  

– здійснення з державного бюджету за бюджетною програмою 2501030 «Виплата 

деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим 

категоріям населення» видатків, що здійснювались за рахунок субвенції на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 

«гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих 

групових будинків, – на 1 237,7 млн грн; 

3) передбачення нових субвенцій на: 

– покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти – 3 753,2 млн грн; 

– реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на забезпечення 

шкіл необхідним обладнанням – 3 500 млн грн (у тому числі за загальним фондом – 

1 500 млн грн, спеціальним – 2 000 млн грн);  

– здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій – 2 000 млн грн (за 

рахунок зменшення державного фонду регіонального розвитку. Обсяг державного фонду 

регіонального розвитку на 2020 рік визначено в сумі 7 500,0 млн грн); 

– проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту «Ізмаїл» обласному 

бюджету Одеської області – 70 млн грн; 

– здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України, – 20 млн грн; 

– виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, які стали 

особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 

потребують поліпшення житлових умов, – 7,6 млн гривень. 

У зв’язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 2020 рік під час доопрацювання проєкту державного бюджету 

уточнено додаток № 6. 

Крім того, уточнено обсяги міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів у 

додатку № 5 до законопроєкту у зв’язку із: 
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– встановленням взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами 

8 об’єднаних територіальних громад, визнаних спроможними розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2019 № 963-р за результатами перших місцевих виборів 

30 червня 2019 року; 

– врахуванням приєднань до визнаних спроможними територіальних громад міст, 

селищ, сіл суміжних сільських і селищних територіальних громад відповідно до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а саме: 

а) до 5 міст обласного значення (м. Жмеринка Вінницької області; м. Луцьк Волинської 

області; м. Вугледар Донецької області; м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області;  

м. Охтирка Сумської області); 

б) до 7 міських об’єднаних територіальних громад (Верхньодніпровської ОТГ 

Дніпропетровської області; Приморської ОТГ Запорізької області; Калуської ОТГ Івано-

Франківської області; Біляївської ОТГ Одеської області; Новокаховської ОТГ Херсонської 

області; Шполянської ОТГ Черкаської області; Городнянської ОТГ Чернігівської області). 

В цілому у 2020 році взаємовідносини з державним бюджетом матимуть 1 453 місцеві 

бюджети, у тому числі 24 обласні бюджети, 108 бюджетів міст обласного значення та 

бюджет м. Києва, 448 районних бюджетів та 872 бюджети об’єднаних територіальних 

громад. 

Текстова частина допрацьованого проєкту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік», додатки до нього та пояснювальна записка розміщені на офіційному 

вебпорталі Верховної Ради України. 

Водночас Міністерство фінансів України на виконання частини восьмої статті 75 

Бюджетного кодексу України надіслало в електронному вигляді корпоративною поштою на 

адресу департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

уточнені обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 рік у розрізі місцевих бюджетів та їх 

розрахунки.  

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій, виконавчих органів 

місцевих рад для врахування у роботі, а також організувати роботу щодо внесення на розгляд 

місцевих рад проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік з урахуванням доопрацьованого 

проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» до другого читання. 

 

 

Заступник Міністра                                                                                                 Геннадій ПЛІС 
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