Аналіз проекту Державного
бюджету на 2017 рік
в частині місцевих бюджетів
ключові моменти, проблемні питання,
загрози та перешкоди

2016 рік

Що перекладається на місцеві бюджети?

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв
(Охорона здоров’я)

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв
(Освіта)

Пільгові перевезення
Видатки на утримання
санаторіїв

Компенсатори

9,2

Зарплата непедагогічного
персоналу

млрд. грн

Місцеві бюджети

Державний бюджет України

Видаткові повноваження

6,0

млрд. грн

9,3

млрд. грн

Відсутній

14,9
млрд. грн
(для обласних і
районних
бюджетів)

2,2

Відсутній

0,3

Відсутній

млрд. грн
млрд. грн

Додаткові навантаження на місцеві бюджети
Видатки на:

Місцеві бюджети
2017 рік

Заборгованість по різниці в
тарифах минулих років

Пені та штрафи комунальних
підприємств

Підвищення тарифів на зовнішнє
освітлення (коеф. 0,25 => 0,6)

Компенсатори

7,3

млрд. грн

Відсутній

12,0

Відсутній

1,2

Відсутній

млрд. грн

млрд. грн

Фінансування 30 державних закладів охорони здоров’я, з
них - 25 з міських бюджетів (Приклад: м. Одеса – 7 закладів)

Відсутній

Загрози для місцевих бюджетів

1

Нерівномірний розподіл додаткової дотації на утримання закладів освіти
та охорони здоров’я. Бюджетам міст обласного значення, м. Києва та ОТГ
жодного фінансового ресурсу не передбачено.

2

Фінансування за власний рахунок непедагогічного персоналу (частка 25%) в
галузі освіти (лаборанти, бібліотекарі, психологи, кухарі тощо). Тобто, їх
утримання залежатиме від фінансової спроможності конкретного місцевого
бюджету і, у разі відсутності таких коштів, органи місцевого самоврядування
вимушені будуть проводити скорочення та звільнення.

3

Залишення фінансування професійно-технічної освіти на рівні містобласних центрів та не врегулювання проблеми оптимального
розмежування повноважень в галузі ПТО (управління та передача майна)

Загрози для місцевих бюджетів

4

Нереалістичне джерело наповнення ДФРР та інфраструктурної субвенції
для ОТГ (Конфіскат). Інших джерел наповнення не передбачено.

5

Недостатній обсяг коштів на проведення перших виборів в об’єднаних
територіальних громадах. Обсяг недофінансування складає близько 31,0
млн. гривень.

6

Прямі міжбюджетні відносини передбачені лише для 172 ОТГ (159
минулорічні), тобто лише для 13 з тих 25, в яких вже відбулись перші вибори
цього року.

7

Неповний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення.
(137,5 млн. грн. при надходженнях відповідного збору 423,1 млн. грн.)

Загрози для місцевих бюджетів

8

Вилучено норму щодо можливості спрямування залишків коштів за
освітньою субвенцією на оновлення матеріально технічної бази навчальних
закладів. Тобто, зекономлені в 2016 році кошти місцева влада не зможе
використати на оновлення своєї матеріально-технічної бази.

9

Вилучено норми щодо права органів місцевого самоврядування
спрямовувати кошти освітньої та медичної субвенції на здійснення заходів з
оптимізації мережі та капітальні видатки відповідних закладів. Це
позбавляє органи місцевого самоврядування стимулів проводити заходи
оптимізації.

10

Вилучення з державних програм соціального захисту та перенесення на
місцевий рівень компенсаційних виплат і соціальних пільг (зміни до статей
91, 102 Бюджетного кодексу), що є прямим порушенням конституційних
принципів та звуженням пільг та гарантій населенню з боку держави.

Дякую за увагу!

