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1.

Поняття бюджету та бюджетного права, бюджетна система.

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження,
виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення
бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України.
Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду
Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему
України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного
року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою
України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року
не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може
бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті,
бюджетний період, є:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні.
Бюджетне законодавство складається з:
1) Конституції України;
2) БК України;
3) закону про Державний бюджет України;
4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини, передбачених
статтею 1 БК України;
5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на
підставі і на виконання БК України та інших законів України, передбачених
пунктами 3 та 4 цієї частини статті;
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6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на
підставі і на виконання БК України, інших законів України та нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5
цієї частини статті;
7) рішень про місцевий бюджет;
8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до БК
України, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 цієї
частини статті.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються
надходження та витрати Державного бюджету України
Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та
місцевих бюджетів, побудована з

урахуванням економічних

відносин,

державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами
права.
Бюджетна система України складається з державного бюджету та
місцевих бюджетів.
Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад
сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
До бюджетної системи не входить зведений бюджет. Зведений бюджет є
сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та
прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
Бюджетна

система

України

і

Державний

бюджет

України

встановлюються виключно БК України та законом про Державний бюджет
України.
Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
1) принцип єдності бюджетної системи України;
2) принцип збалансованості;
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3) принцип самостійності;
4) принцип повноти;
5) принцип обґрунтованості;
6) принцип ефективності та результативності;
7) принцип субсидіарності;
8) принцип цільового використання бюджетних коштів;
9) принцип справедливості і неупередженості;
10) принцип публічності та прозорості.
2.

Бюджетна класифікація.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів,
видатків,

кредитування,

фінансування

бюджету,

боргу

відповідно

до

законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання
державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення
контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших
розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі
доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків,
кредитування,

фінансування

і

боргу,

а

також

для

забезпечення

загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками
бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
Міністерство фінансів України затверджує бюджетну класифікацію,
зміни до неї та інформує про це Верховну Раду України.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків та кредитування бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
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Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України
про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та
місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори

та платежі, доходи від некомерційної

господарської діяльності;
3) інші неподаткові надходження.
Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній
основі.
Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:
1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та
кредитування бюджету);
2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча
класифікація видатків та кредитування бюджету);
3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування
бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).
Програмна
використовується

класифікація
у

разі

видатків

застосування

та

кредитування

програмно-цільового

бюджету
методу

у

бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування
державного бюджету (місцевого бюджету) формується Міністерством фінансів
України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними
розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про
7

Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у
бюджетних запитах.
Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету
формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів
України.
До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на
рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та
кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів
України. Складові частини цієї класифікації, що конкретизують програми і
заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, для
цілей БК України вживаються в контексті терміна «бюджетна програма».
Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік
головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та
кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.
На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Головні

розпорядники

бюджетних

коштів

визначають

мережу

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.
Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі
рівні деталізації:
1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету,
пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування;
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2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування
бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування.
А також:
Видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою
операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація
видатків бюджету).
За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету
поділяються на поточні та капітальні.
Класифікація

кредитування

бюджету

систематизує

кредитування

бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання
кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.
У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки)
споживання

і

витрати

(видатки)

розвитку

відповідно

до

бюджетної

класифікації.
Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання
фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями
витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту
бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування
бюджету.
Фінансування бюджету класифікується за:
1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових
зобов’язань);
2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для
фінансування бюджету).
Класифікація

боргу

систематизує

інформацію

про

всі

боргові

зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади
міста. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового
зобов’язання.
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Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
Складовими частинами загального фонду бюджету є:
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до
спеціального фонду бюджету;
2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень
загального фонду бюджету;
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без
визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що
здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);
4) фінансування загального фонду бюджету.
Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних
установ), які мають цільове спрямування;
2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених
надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень
бюджетних установ);
3)

кредитування

бюджету

(повернення

кредитів

до

бюджету

з

визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що
здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального
фонду бюджету);
4) фінансування спеціального фонду бюджету.
Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до
коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду
бюджету.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:
перша група – надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством (н: плата за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю);
друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ
(н: благодійні внески, гранти та дарунки).
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Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету
дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до
закону про Державний бюджет України, прийняття рішення про місцевий
бюджет або про внесення змін до нього (крім випадку, передбаченого частиною
другою статті 57 БК України). Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету
здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на
відповідну мету.
Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
іншими бюджетними установами не допускається.
Створюється також резервний фонд бюджету, який формується для
здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не
могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок
використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом
Міністрів України. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного
відсотка

обсягу

видатків

загального

фонду

відповідного

бюджету.

У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов’язково.
Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету
приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.
У складі загального фонду державного бюджету створюється державний
фонд регіонального розвитку. При складанні проекту Державного бюджету
України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два
бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку передбачається в
обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду
проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з
урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням
кредитів до бюджету).
Фінансування бюджету – надходження та витрати бюджету, пов’язані із
зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації
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державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків бюджетних
коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення
профіциту бюджету.
Державний борг - загальна сума боргових зобов’язань держави з
повернення отриманих та непогашених кредитів.
Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками
(з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням
кредитів з бюджету).
3.

Доходи і видатки Державного бюджету України.

Глава 5 Бюджетного Кодексу України визначає доходи, видатки та
кредитування державного бюджету України. Зокрема, стаття 29 БК України дає
склад доходів Державного бюджету України.
До доходів Державного бюджету України включаються доходи
бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69 та 71 БК України
закріплені за місцевими бюджетами.
До доходів загального фонду Державного бюджету України належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом
2 частини першої статті 69 БК України);
2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за
спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення);
4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в
межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка
зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
5-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується
(перераховується) на території міста Києва;
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6) податок на додану вартість (крім податку, що зараховується до
спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 БК
України, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно
із законом про Державний бюджет України);
8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального
фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за
ліцензії, визначеної у частині першій статті 64 та у частинах першій і другій
статті 66 БК України);
10) ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду
згідно із законом про Державний бюджет України);
11) вивізне мито;
12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України,
а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України (крім частини коштів, що зараховуються до спеціального фонду згідно
із законом про Державний бюджет України);
13)

частина

чистого

прибутку

(доходу)

державних

унітарних

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету
відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;
14)

кошти,

що

перераховуються

Національним

банком

України

відповідно до Закону України "Про Національний банк України";
15) відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових
лотерей та ін. Всього 50 пунктів.
Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України
визначається законом про Державний бюджет України з урахуванням норм БК
України.
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Закон про Державний бюджет України у виняткових випадках може
відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального
фонду Державного бюджету України (або їх частину), які визначені частиною
другою статті 29 БК, до спеціального фонду Державного бюджету України.
Стаття 30 БК України визначає склад видатків та кредитування
Державного бюджету України. Видатки та кредитування Державного бюджету
України

включають

бюджетні

призначення,

встановлені

законом

про

Державний бюджет України на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм
та заходів згідно із статтею 87 БК України.
До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України,
належать видатки на:
1) державне управління:
а) законодавчу владу;
б) виконавчу владу;
в) Президента України;
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науковотехнічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні
зв'язки державного значення;
5) національну оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки
місцевого значення);
6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний
захист населення і територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини
першої статті 91 БК України);
7) освіту:
а) загальну середню освіту:
спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної
власності;
загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
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б)

професійно-технічну

освіту

(на

оплату

послуг

з

підготовки

кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійнотехнічних навчальних закладах державної власності);
в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих
навчальних закладах державної власності);
г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів на умовах державного замовлення у навчальних закладах
державної власності);
ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з
дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;
8) охорону здоров'я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні
загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України);
б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані
лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані

медико-санітарні

частини,

спеціалізовані

поліклініки,

спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для
хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та
підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів,
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загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції,
дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
ґ) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та
старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій
військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного
фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом;
виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за
особливі заслуги перед Україною, встановлених законом;
б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям;
компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із
соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду
соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам;
заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були незаконно депортовані з України, та
розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на
території України; щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та
жертвам нацистських переслідувань; довічні державні стипендії; кошти, що
передаються

до

фондів

загальнообов'язкового

державного

соціального

страхування; програми соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам, інші види цільової грошової
допомоги, встановлені законом);
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в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які
мають статус всеукраїнських;
г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
ґ) державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій
на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді,
жінок, сім'ї згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для
окремих категорій громадян;
е)

забезпечення

функціонування

всеукраїнських,

державних,

міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів
соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;
є) інші програми в галузі соціального захисту та соціального
забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України;
ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для
фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування у зв'язку з перерахуванням страхових
внесків

до

накопичувальної

системи

загальнообов'язкового

державного

пенсійного страхування;
10) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні та державні
бібліотеки,

музеї

і

виставки

національного

значення,

заповідники

національного значення, міжнародні культурні зв'язки, державні культурноосвітні заходи);
б) державні театрально-видовищні програми (національні театри,
національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі
та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України);
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в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва,
що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
ґ) державну архівну справу;
11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси,
книговидання, інформаційних агентств;
12) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми підготовки резерву і складу національних команд
та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення
(утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, формування
національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
державного значення з визнаних видів спорту; підготовка і участь національних
збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських
видів спорту (включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри з неолімпійських
видів спорту), фінансова підтримка баз олімпійської підготовки згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
б)

державні

програми

з

розвитку

фізичної

культури,

спорту,

фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри державного значення з
фізичної культури і спорту інвалідів, проведення навчально-тренувальних
зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з
фізкультурно-спортивної

реабілітації

інвалідів,

утримання

національних

збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та
участі в міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські
ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз паралімпійської і
дефлімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13)

державні

програми

підтримки

регіонального

розвитку

та

пріоритетних галузей економіки;
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14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження (створення)
пам'ятників і монументів державного значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства,
зв'язку, телекомунікацій та інформатики;
16) державні інвестиційні програми (проекти);
17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
охорони

навколишнього

природного

середовища

та

ядерної

безпеки,

запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення

виборів у випадках,

передбачених законом,

та

всеукраїнських референдумів;
21) інші програми, які мають виключно державне значення.
Джерелами формування загального фонду Державного бюджету України
у частині кредитування є:
1) надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості перед
державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні
гарантії, кредитами з державного бюджету, якщо інше не встановлено законом
про Державний бюджет України;
2) повернення кредитів, наданих з державного бюджету, що не мають
цільового призначення, згідно із законом;
3) повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації
інвестиційних програм (проектів) за рахунок кредитів (позик), залучених
державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.
Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України
у частині кредитування визначаються законом про Державний бюджет України.
Статтею 31 БК України передбачено існування таємних видатків.
Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком
видатків, пов'язаних з державною таємницею (таємних видатків). Таємні
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видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах
національної безпеки включаються до Державного бюджету України без
деталізації.

Контроль

за

проведенням

таємних

видатків

здійснюється

Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.
Доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України
(включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження
бюджетних установ).
Надходження бюджету - доходи бюджету, повернення кредитів до
бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації
державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів
з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів.
4.

Склад доходів і видатків місцевих бюджетів.

Місцевий бюджет відповідно до статті 63 БК України містить
надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс
відповідного бюджету.
До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування
та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
1) податок на доходи фізичних осіб у частині, визначеній статтею статті
65 БК України;
2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за
спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що
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зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами
води за місцем її забору;
4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в
межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
6) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад;
7) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських
бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на
території міст Києва та Севастополя;
8) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого

плодового,

спирту-сирцю

виноградного,

спирту-сирцю

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють
діяльність на території міст Києва та Севастополя;
9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем
виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських
бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на
території міст Києва та Севастополя;
10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
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11) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя;
12) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, що справляється виконавчими органами
відповідних місцевих рад;
13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та
Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та
Севастополя;
15) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам.
Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):
податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим
відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної
особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням
(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються
фізичній особі;

податковим агентом - фізичною особою, зараховується до

відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових
органах; фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим
агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою такої
фізичної особи.
Для

забезпечення

реалізації

спільних

соціально-економічних

і

культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних громад до
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доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
1) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній
території;
2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за
спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що
зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
користувачами води за місцем її забору;
4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в
межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони);
5) плата за використання інших природних ресурсів;
6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду
державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що
сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до
доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати,
що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними
державними адміністраціями;
8) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності;
9) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого

плодового,

спирту-сирцю

виноградного,

спирту-сирцю
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плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності;
10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем
виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності;
11) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
12) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);
13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення
діяльності;
15) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок
загальнодержавного значення.
Для

забезпечення

реалізації

спільних

соціально-економічних

і

культурних програм територіальних громад до доходів районних бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
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1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території сіл, їх
об'єднань, селищ, міст районного значення;
2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати,
що видаються районними державними адміністраціями;
3) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, що справляється відповідними районними
державними адміністраціями.
Окремі особливості формування місцевих бюджетів
Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим і
бюджетів міст Києва та Севастополя формуються в порядку, встановленому
цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції
Автономної Республіки Крим", Закону України "Про столицю України - містогерой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При
цьому:
1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя
визначається відповідно до статей 88-91 БК України;
2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються
для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та
Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського
Автономної

Республіки

Крим

і

обласного

значення

з

урахуванням

особливостей їх статусу.
До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64-66 і частиною першою статті 69 БК України, та
трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених частиною другою
статті 69 та частиною першою статті 71 цього Кодексу). Якщо законом
встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування
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визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення
відповідних змін до цього Кодексу.
Визначені статтями 64 і 69 БК України податки і збори (обов'язкові
платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні
відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких
територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються
до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та іншими
нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого
самоврядування.
Бюджети об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із
законом, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких
особливостей:
1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статті 64, частини
другої статті 65 та статті 69 БК України;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до
статей 88, 89 і 91 БК України;
3)

відносини

між

цими

бюджетами

та

державним

бюджетом

визначаються відповідно до статей 97, 98, 100 і 108 БК України;
4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 БК
України.
Положення цієї частини статті застосовуються з урахуванням пункту 6
розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" БК України.
Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх
створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих
районним у містах радам. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між
міським бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх створення)
здійснюється у порядку, затвердженому міською радою. Якщо району у місті
адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та
видатків бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних
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трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з
урахуванням повноважень відповідних місцевих рад.
До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у
порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи
фізичних осіб;
2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до
бюджету

Автономної Республіки Крим,

обласних,

районних,

міських,

селищних та сільських бюджетів;
3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних
об'єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі
зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням
(місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів
- за місцем податкової реєстрації платника збору;
4)

плата

за

землю,

що

зараховується

до

бюджетів

місцевого

самоврядування;
7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку та податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки), що зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування, включаючи збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної
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діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);
8)

фіксований

сільськогосподарський

податок

у

частині,

що

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
9)

частина

чистого

прибутку

(доходу)

комунальних

унітарних

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку,
визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними
місцевими радами;
10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
(крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними
закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано
відповідне право);
11) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами
виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними
в установленому порядку адміністративними комісіями;
13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником
бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
14) надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
15) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім
платежів, визначених пунктом 5 частини другої цієї статті);
17) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель
забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню
цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення
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державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів
місцевих бюджетів;
18) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під
час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього
договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині
здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та
організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у
вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами,
установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від
якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі
відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на
спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття),
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких
невідомі;
21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів
відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів.
До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в
частині першій статті 71 цього Кодексу);
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що зараховується у
розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст;
50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та
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50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації
транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків - до бюджету міста
Києва і 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації
транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста
Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
2-1)

субвенція

з

державного

бюджету

місцевим

бюджетам

на

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах;
3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині
провадження

торговельної

діяльності

нафтопродуктами,

скрапленим

та

стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах та ін.;
Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні
призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі,
пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88-91 БК України.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи,
передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.
Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним
фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом
внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту
про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним
фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду
такого місцевого бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а
також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних
коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній
бюджетний період).
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Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним
фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень,
коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків
коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень
бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній
бюджетний період).
Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету
розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та
використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів
довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на
задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних
громад міст.
Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих
гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України. Міністерство
фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та місцевих
гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, виконання
зобов'язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори про
відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни істотних умов таких
договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій.
Держава

не

несе

відповідальності

за

борговими

зобов'язаннями

Автономної Республіки Крим і територіальних громад.
Статтею 88 БК України передбачено видатки, що здійснюються з
бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До таких належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного
значення;
2) освіту:
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а) дошкільну освіту;
б) загальну середню освіту;
3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри
дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.
Статтею 89 БК України передбачено видатки, що здійснюються з
районних

бюджетів

та

бюджетів

міст

республіканського

Автономної

Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів. А саме на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення;
б) органи місцевого самоврядування районного значення;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення);
б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади;
в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги
та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні
заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі
будинки, навчально-реабілітаційні центри, дитячі будинки сімейного типу та
прийомні сім'ї;
г) інші державні освітні програми;
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм
соціально-економічного розвитку регіонів);
д) позашкільну освіту;
3) охорону здоров'я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та
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невідкладної

медичної

допомоги,

поліклініки

і

амбулаторії,

загальні

стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і
заходи з санітарної освіти);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) 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 кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на
територію відповідного міста чи району); територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації
дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги;
б) державні програми соціального захисту:
- допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
- додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житловокомунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям
громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
та ін.
- компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону
України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але
проживають у будинках, що мають центральне опалення;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
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- виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
- компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, втрати частини їх доходів у зв'язку з відміною такого податку та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з
Податковим кодексом України
в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для
окремих категорій громадян;
г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної
політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та
програми районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді;
5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми
(театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної
(міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і
будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та
установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки
загальнодержавного значення державної власності);
6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та
навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів
(крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд
місцевого значення.
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Статтею 90 БК України передбачено видатки, що здійснюються з
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Такими є видатки на:
1) державне управління:
а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
б) обласні ради;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри
(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих
будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "в"
пункту 2 частини першої статті 89 БК України, та дитячих будинків сімейного
типу і прийомних сімей);
б)

професійно-технічну

освіту

(на

оплату

послуг

з

підготовки

кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійнотехнічних навчальних закладах державної та комунальної власності, видатки на
що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному
бюджеті);
в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих
навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах державного
замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України);
г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення);
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ґ) позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
д) інші державні освітні програми;
3) охорону здоров'я:
а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
(лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення);
б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
(спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини,
станції переливання крові);
в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз,
санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медикосоціальні

експертні

комісії,

бюро судмедекспертизи,

центри

медичної

статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної
освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і
заходи);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення:
допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;
виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та
трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для громадян похилого віку
та інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з нарахування та
здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри соціальнопсихологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних притулків,
центрів і гуртожитків, визначених у підпункті "а" пункту 4 частини першої
статті 89 БК України); пільгове медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати
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інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та
транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II
груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів
війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної
реабілітації інвалідів;
б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і
заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в
тому числі утримання та програми республіканського Автономної Республіки
Крим і обласних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
в) інші державні соціальні програми;
5) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (республіканські Автономної
Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади
та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні
колективи і ансамблі, театри, палаци та будинки культури республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в
галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким
надано статус національних);
в) інші державні культурно-мистецькі програми;
6) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання
та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім
шкіл, визначених у підпункті "б" цього пункту), заходи з фізичної культури і
спорту

республіканського

Автономної

Республіки

Крим

та

обласного

значення);
б)

державні

програми

з

розвитку

фізичної

культури,

спорту,

фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і
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спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів;
проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчальнотренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).
Статтею 91 БК України передбачено видатки місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До таких
віднесено видатки на:
1) місцеву пожежну охорону;
2) позашкільну освіту;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів
професійно-технічних навчальних закладів;
г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб,
центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян;
д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
е)

надання

ветеранським

організаціям

фінансової

підтримки

та

кредитування;
4) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів;
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6) культурно-мистецькі програми місцевого значення, в тому числі
зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності;
7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації
місцевого значення;
8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури
місцевого значення;
10) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському
транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування відповідно до наданих повноважень;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі
роботи,

що

проводяться

спеціалізованими

монтажно-експлуатаційними

підрозділами);
в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого
значення;
11) заходи з організації рятування на водах;
12) обслуговування місцевого боргу;
13) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
14) управління комунальним майном;
15) регулювання земельних відносин;
16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень,
встановлених законом;
17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та
республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх
добровільних об'єднань;
20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
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21) інші програми, пов'язані з виконанням власних повноважень,
затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною
місцевою радою згідно із законом.
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