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БЮДЖЕТНІ НОВАЦІЇ 

Освітню субвенцію передбачено лише для оплати Освітню субвенцію передбачено лише для оплати 
праці з нарахуваннями педагогічних працівниківпраці з нарахуваннями педагогічних працівників. 
Решту видатків з утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів перекладено на рівень місце-
вих бюджетів.

В Держбюджеті передбачено в обсязі 120 млн. 120 млн. 
грн. окрему програмугрн. окрему програму щодо фінансування підго-
товки кадрів в ПТУ.

З механізму фінансування ПТУ виключено міста З механізму фінансування ПТУ виключено міста 
обласного значенняобласного значення. Залишено тільки міста-об-
ласні центри та обласні бюджети.

Освітню субвенцію дозволено спрямовувати на Освітню субвенцію дозволено спрямовувати на 
ПТУПТУ та закладено 2,0 млрд. грн. на зазначені 
видатки. 

Передбачено субвенцію Передбачено субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази ПТУ в обсязі 50 млн. грн.матеріально-технічної бази ПТУ в обсязі 50 млн. грн.

ОСВІТА

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

Скасовано акцизний податокСкасовано акцизний податок з 
роздрібного продажу нафтопронафтопро-
дуктівдуктів, що зараховувався до 
місцевих бюджетів.

Передбачено зарахування 13,44% Передбачено зарахування 13,44% 
акцизного податку з виробництва акцизного податку з виробництва 
та імпорту нафтопродуктівта імпорту нафтопродуктів, але не 
менше обсягу нарахувань у 2016 
році до бюджетів місцевого само-
врядування.

Надано право органам місцевого 
самоврядування самостійно самостійно 
визначати мінімальний розмір визначати мінімальний розмір 
орендної плати за землюорендної плати за землю (був чітко 
фіксований в Податковому кодексі).

Органи місцевого самоврядуван-
ня (виконавчі органи міських рад) 
звільняються від сплати судового звільняються від сплати судового 
зборузбору під час розгляду справ 
щодо вирішення питань соціаль-
ного захисту населення.

Органам місцевого самоврядуван-
ня надано право проводити перенадано право проводити пере-
вірки та складати протоколи про вірки та складати протоколи про 
адміністративні правопорушення адміністративні правопорушення 
(у сферах праці та зайнятості) на 
підприємствах, установах, органі-
заціях усіх форм власності, а 
також фізичних осіб, які вико-
ристовують працю найманих 
працівників.

Ліквідовано податкову міліцію.Ліквідовано податкову міліцію.

Медичну субвенцію не передбачено для оплати Медичну субвенцію не передбачено для оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв закладів комунальних послуг та енергоносіїв закладів 
охорони здоров’я.охорони здоров’я. Такі видатки здійснюватимуть-
ся за рахунок коштів місцевих бюджетів/

На рівень місцевих бюджетів передано 3 державНа рівень місцевих бюджетів передано 3 держав-
них заклади охорони здоров'яних заклади охорони здоров'я ( близько 0,1 млрд. 
грн.): 1 заклад – м. Київ, 2 заклади – м. Чорно-
морськ.
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ТРАНСФЕРТИ
Передбачено додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в 
обсязі 14,9 млрд. грн. 14,9 млрд. грн. бюджетам з прямими міжбюджетним відносинами, окрім бюджетів 
міст обласного значення.

Передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різни-
ці в тарифах в обсязі 5 млрд. грн5 млрд. грн.

Бюджети всіх ОТГ, в яких вибори проведено в 2016 році  з 1 січня 2017 року будуть пере-
ведені на прямі міжбюджетні відносини.

Для бюджетів ОТГ передбачено субвенцію на розвиток їх інфраструктури в обсязі 1,5 1,5 
млрд. грн.млрд. грн. (0,5 млрд. грн. за рахунок загального фонду; 1,0 млрд грн за рахунок спеціаль-
ного фонду (спецконфіскат))

Державний фонд регіонального розвитку визначений в обсязі 3,5 млрд. грн. (1,0 млрд. 
грн. за рахунок загального фонду; 2,5 млрд грн за рахунок спеціального фонду (спецкон-
фіскат))

Передбачено субвенцію на соціально-економічний розвиток в обсязі 4,0 млрд. грн.4,0 млрд. грн. (1,5 
млрд. грн. за рахунок загального фонду; 2,5 млрд грн за рахунок спеціального фонду 
(спецконфіскат))

Вилучено норми щодо можливості спрямовувати кошти освітньої та медичної субвенцій щодо можливості спрямовувати кошти освітньої та медичної субвенцій 
на капітальні видаткина капітальні видатки.

Громадам, в яких вибори будуть проведені в 2017 році надаватиметься фінансова надаватиметься фінансова 
підтримка підтримка з метою стимулювання їх соціально-економічного розвитку.

ІНШЕ
В Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутня норма щодо відсутня норма щодо 
призупинення індексації оренди комунального майнапризупинення індексації оренди комунального майна.

Актуалізовано терміни доручення Кабінету Міністрів України щодо затвердження державзатвердження держав-
них соціальних стандартів та нормативів в описовому вигляді за кожним із делегованих них соціальних стандартів та нормативів в описовому вигляді за кожним із делегованих 
повноважень (1 березня 2017 року)повноважень (1 березня 2017 року).

На рівень місцевих бюджетів перекладено фінансування  компенсаційних виплат та соці-
альних пільг. Фактично фінансування наданих державою пільг відбуватиметься за рахуФактично фінансування наданих державою пільг відбуватиметься за раху-
нок місцевих бюджетів.нок місцевих бюджетів.

Експеримент Експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних 
доріг розповсюджено на всю територію Українирозповсюджено на всю територію України

Передбачено підтримку сільськогосподарських товаровиробниківПередбачено підтримку сільськогосподарських товаровиробників у розмірі не менше 1% 
випуску продукції у сільському господарстві за рахунок коштів державного бюджету.
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