
E-дайджест «Місцеві фінанси», грудень  2016

Місцеві фінанси

Галузевий е-дайджест
проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)

 

  

  
 

Рада збільшила субвенцію місцевим бюджетам на житлові субсидії
Верховна Рада збільшила субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на житлові субсидії населенню на 2,5 млрд 
гривень.
За прийняття в цілому законопроекту №5482 проголосували 244 
депутати при мінімально необхідних 226.
Відповідні зміни пропонується внести до закону «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік».
Збільшення обсягу субвенції пропонується здійснити за рахунок 
зменшення видатків за бюджетною програмою «Фінансове 
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій», призначених за пенсійними 
програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду на відповідну суму.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за підсумками року очікується 
збільшення зобов’язань по субвенціях з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
Джерело: Економічна правда

Валовий зовнішній борг України зріс
Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2016 зріс на 
0,9%, до 116,015 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.Згідно з 
повідомленням, в порівнянні з початком поточного року валовий 
зовнішній борг скоротився на 2,2%, з 118,729 млрд доларів.
За даними НБУ, найбільше в третьому кварталі зріс зовнішній 
борг центрального банку – на 17,9%, до 6,482 млрд доларів.
Як повідомлялося, валовий зовнішній борг України в 2015 році 
скоротився на 6%, або на 7,58 млрд доларів.
Нагадаємо, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець 
вересня 2016 року склала 68,61 млрд доларів.
Джерело: Економічна правда
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Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» та пов’язані з ним 
зміни до Бюджетного та Податкового кодексів
За результатами напрацювань в робочих групах та аналізу більше 
1000 пропозицій та правок 21 грудня Парламент України прийняв 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та 
пов’язані з ним зміни до Бюджетного та Податкового кодексів. За 
відповідне рішення проголосували 274 народних депутатів.
Видатки проекту держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі 790 393,5 млн грн., у тому 
числі видатки загального фонду – 735 378,5 млн грн. та видатки спеціального фонду – 55 
015,0 млн. гривень.
Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2017 визначено у сумі 77 547,0 млн грн., у тому 
числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 62 338,1 млн грн. та граничний обсяг 
дефіциту спеціального фонду -  15 208,9 млн гривень.
При цьому дефіцит бюджету-2017 визначено на рівні 3% ВВП, обсяг державного боргу - не 
більше 66% ВВП, надання держгарантій в розмірі не більше 5% доходів загального фонду 
бюджету, курс гривні на рівні в середньому за рік 27,2 гривень за долар.
У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється у 
розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень. 
При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити у 2017 році у місячному 
розмірі з 1 січня - 3200 гривень.

Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС у 
сумі 55 млн євро
Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС у сумі 
55,125 млн. євро згідно Угоди про фінансування, укладеної між 
Урядом України та Європейською Комісією у 2014 році.
Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси було надано 
Україні за результатами проведення Європейською Комісією 
оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення 
системи державних закупівель, покрашення прозорості та підзвітності у сфері управління 
державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи 
надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації 
виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій.
Еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, спрямовується 
на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.
Отримання зазначеної фінансової допомоги ЄС є черговим кроком у напрямі поглиблення 
співробітництва між Україною та Європейським Союзом.
Довідково:
- Це другий і заключний транш, що надається в рамках вказаного міжнародного договору з 
ЄС. Перший транш у сумі 250 млн. євро було отримано Україною у липні 2014 року. 
Джерело: Міністерство фінансів України.

Зниження податкових ставок і доходи місцевих бюджетів Хорватії
2 грудня 2016 року Парламент Хорватії підтримав податкову реформу, 
спрямовану на зниження фіскального навантаження на громадян, 
підприємства та стимулювання економічного зростання. 
З 1 січня 2017 року ставка корпоративного податку скорочується з 20 
до 18%, а для малих і середніх підприємств – до 12%. 
Ставки податку на доходи громадян встановлюються в розмірі 36 і 24 
%, замість чинних 12, 25 і 40%. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян збільшується з 
2600 до 3800 кун ($ 536) на місяць.
Внаслідок цих реформ доходи муніципальних бюджетів можуть скоротитися на 2 млрд кун ($ 
283 млн), але Уряд очікує, що вищі темпи економічного зростання дозволять в компенсувати 
ці втрати (прогноз зростання ВВП в 2017 році збільшено з 2,6 до 3,2%).
Представники місцевого самоврядування та експертні організації загалом схвалили податкові 
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зміни, але зауважили, що Уряду необхідно докладати більше зусиль для поліпшення бізнес-
клімату, залучення інвесторів, зокрема, шляхом удосконалення нормативної бази і створення 
додаткових фінансових стимулів для розвитку місцевого самоврядування.
Посилання:http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3994282/Croatian-parliament-
approves-tax-cuts-January.htm

Болгарія: бюджетні новації 2017 року
1 грудня 2016 року депутати болгарського Парламенту схвалили в 
другому читанні проект бюджету на 2017 рік, врахувавши пропозиції 
представників ОМС щодо збільшення на 200 млн левів ($ 106,9 млн, а 
бо ж на 9%) обсягу трансфертів місцевим бюджетам. 
Таким чином, загальний обсяг коштів державного бюджету, що 
призначаються для фінансування делегованих повноважень 
становитиме 2,423 млрд левів ($ 1,295 млрд). На субвенції на капітальні вкладення місцевого 
самоврядування призначається близько 154 млн левів ($ 82,3 млн). Крім того, Уряд 
додатково виділяє 30,2 млн левів ($ 16,1 млн) на зимове технічне обслуговування і очищення 
муніципальних доріг.
Необхідність збільшення обсягів фінансування ОМС з державного бюджету пов’язана із 
тим, що цим же законом передбачено підвищення з 1 січня 2017 року розміру мінімальної 
заробітної плати до 460 левів (на 9,5% порівняно з 2016 роком, коли вона складала 420 левів). 
Водночас, на 1%  підвищується внески до  Пенсійного фонду, а отже, зростає загальний 
обсяг видатків на оплату праці місцевих бюджетів. 
Посилання: http://www.novinite.com/

Національний банк заявляє про збереження ключових макропоказників 
на 2017 рік
Про це журналістам повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій. «Ми 
наші прогнози не змінювали і не думаємо, що ця ситуація вплине на наші 
прогнози», – сказав він. Чурій додав, що монетизація випущених ОВДП 
буде відбуватися поступово. При цьому НБУ до кінця року планує частково 
це зробити.

Порошенко повідомив, коли в Україні будуть збільшені пенсії
В Україні незабаром буде збільшено розмір пенсій.
Про це під час робочого візиту до Тернопільської області заявив президент 
України Петро Порошенко.
За його словами, це буде зроблено після того, як із зростанням мінімальної 
зарплати зростуть надходження від податків з доходів фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску, а отже, наповниться пенсійний фонд.
«Тоді ми перейдемо до підвищення пенсій. Впевнений в тому, що в Україні 
фантастичне майбутнє», – сказав Порошенко.

Економіка України відстала від ЄС на чверть століття – МВФ
«Для цього потрібно ціле покоління (25 років)», – заявив у Вашингтоні 
голова недавньої місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ Рон 
ван Руден, відповідаючи на запитання, коли Україна зможе досягти рівня 
розвитку європейської економіки.

Глава НБУ повідомила, коли чекає наступний транш МВФ«
«Ми вже готуємося (до 4-го траншу). У січні, думаю, будемо отримувати 
наступний транш», – сказала Валерія Гонтарєва.

Коментарі експертів
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8 грудня Президентом підписано Закон України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення 
дорожньої галузі» №1763-VIII. Закон передбачає спрямування коштів Дорожнього 
фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах не більше 20 відсотків обсягу відповідної субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам. Структура розподілення коштів з 
Дорожнього фонду виглядатиме так: 60% отримуватиме «Укравтодор», 35% – місцева 
влада на рівні обласної у вигляді субвенцій (для ремонту та розбудови доріг місцевого 
значення). А 5% від загальної суми коштів Дорожнього фонду спрямовуватиметься 
на забезпечення безпеки руху.

28 грудня прийнято постанову Кабінету Міністрів України №1008 щодо формули 
розподілу обсягу медичної субвенції. Документом передбачено, що в даній 
формулі буде, зокрема враховуватись загальний обсяг цільових коштів для придбання 
лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для 
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну 
допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 
тому числі для лікування онкологічних захворювань, а також обсяг цільових коштів 
обласного бюджету для зазначених цілей.

Законодавство

?

?

!

!

Роз’ясніть особливості перерахування податку на доходи за умов, якщо дохід за 
оренду земельної ділянки сільгосппризначення ще не отримано.

Який місцевий орган має право щодо контролю дотримання об’єднаною громадою 
законодавства при виконанні бюджету ОТГ?

Державна фіскальна служба України листом «Щодо оподаткування доходів від надання 
нерухомості в оренду» від 22.11.16 р. № 12467/Т/99-99-13-02-03-14 нагадала: якщо дохід 
нараховано, але не виплачено, то податок на доходи слід перерахувати в бюджет у строки, 
установлені для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПКУ). Отже, з нарахованої 
та невиплаченої орендної плати податок на доходи все одно слід сплатити впродовж 30 
календарних днів після закінчення місяця нарахування.
У разі оренди земельної ділянки сільгосппризначення, земельної частки (паю) об’єкт 
оподаткування визначають із розміру орендної плати, зазначеної в договорі, але він не 
може бути меншим за мінімальну суму орендного платежу, установлену законодавством.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 115 Бюджетного кодексу, контроль за відповідністю 
бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, 
кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному 
процесі щодо бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється обласними 
державними адміністраціями, а саме, департаментами (управліннями) фінансів ОДА.

Консультації


