
E-дайджест «Місцеві фінанси», листопад  2016

Місцеві фінанси

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

 

  

  
 

Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн освітньої субвенції на фінансування шкіл
15 листопада на засіданні Уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд грн. 

освітньої субвенції на фінансування українських шкіл. Ці кошти виділені шляхом розподілу 

резерву та нерозподілених видатків освітньої субвенції для окупованих територій Донецької 

та Луганської областей і будуть направлені на посилення українських шкіл.

Зокрема, 816 млн грн. Уряд спрямовує на виплату заробітної плати вчителям та поточне 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Це дозволить повністю погасити 

заборгованість по зарплатам та в повному обсязі здійснити оплату праці вчителів.

Окрім того, 300 млн. грн. отримають об’єднані територіальні громади на оснащення шкіл 

засобами навчання, у тому числі навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними 

засобами навчання. Ще 300 млн. грн. підуть на оснащення шкіл з поглибленим вивченням 

природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, у тому 

числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики.

Також, Уряд виділив 200 млн. грн. на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування 

(70% – за рахунок освітньої субвенції, 30% – за рахунок коштів місцевих бюджетів). Це 

дозволить закупити більше 130 транспортних засобів для загальноосвітніх навчальних 
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закладів.

Дане рішення є частиною комплексної реформи освіти. В рамках бюджетної реформи 

Міністерство фінансів спільно з Міністерством освіти та науки та громадськими експертами 

працюють над підвищенням якості освіти в Україні.

Особливий акцент в даному випадку робиться на фінансуванні саме освітніх послуг, а не 

приміщень. 

Крім того, визначивши освіту одним з пріоритетних напрямків держбюджету на 2017 рік, Уряд 

в проекті бюджету-2017 передбачив зростання заробітної плати вчителів на приблизно на 

50% в порівнянні з 2016 роком.

Джерело: Мінфін

Україна піднялась на 23 позиції у рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes
Міжнародна спільнота оцінила позитивно зміни, які відбулися у 

податковій сфері минулого року. Зокрема, було знижено ставки 

ЄСВ з 41% до 22%, ставки рентної плати за користування 

надрами для видобування природного газу, скасовано утримання 

ЄСВ в розмірі 3,6% із заробітної плати працівників, встановлено 

єдину базову ставку ПДФО у розмірі 18% (замість двох - 15% та 

20%), запроваджено новий порядок відшкодування ПДВ та його 

оприлюднення на сайті ДФС, а також систему електронного 

адміністрування реалізації пального.

Очевидною є необхідність надалі спрощувати сплату податків та покращувати бізнес-

клімат. В цьому році Мінфін продовжив роботу і напрацював разом з народними депутатами, 

громадськими експертами та бізнесом антикорупційний законопроект податкових змін. 

Головна мета - підвищити якість адміністрування, тобто всього процесу нарахування сплати 

податків та взаємодії платника та податкової. 

Довідково:

- Рейтинг Paying Taxes складається щорічно Світовим банком спільно з аудиторською 

компанією PricewaterhouseCoopers за підсумками попереднього податкового року. 

Податкові системи оцінюються за 4 параметрами:

загальна податкова ставка;

час, який витрачається платник на сплату податків; 

кількість платежів;

система відшкодування ПДВ.

Джерело:Мінфін

Україна отримає підтримку ЄБРР у реформуванні Ощадбанку та 50 млн євро на 
розвиток українського бізнесу

25 листопада Міністр фінансів Олександр Данилюк, Керуючий 

директор Європейського банку реконструкції та розвитку у 

країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж та Голова 

правління Ощадбанку Андрій Пишний підписали Меморандум 

про порозуміння, відповідно до якого Ощадбанк отримає 

підтримку ЄБРР у покращенні корпоративного управління. 

Також був підписаний Договір про приєднання до програми 

сприяння торгівлі, який дозволяє Ощадбанку залучити від 

ЄБРР до 50 млн. євро на підтримку українського бізнесу.

Підписаний Меморандум про порозуміння є одним із перших кроків системної реформи 

державних банків, яку Уряд впроваджує за підтримки ЄБРР та інших міжнародних партнерів.

Більше того, це одна з ключових реформ фінансового сектору, яка сприятиме підвищенню 

ефективності, прибутковості та прозорості держбанків. Після впровадження реформи 

держбанки стануть більш незалежними від політичного впливу та будуть працювати саме на 

комерційній основ.

Джерело: Мінфін
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Міста і села в Україні отримали можливість знайти інвестора
Міністерство інфраструктури України оголосило про старт 

конкурсу інфраструктурних проектів.

«Мінінфраструктури України за допомогою групи підтримки 

реформ оголошує про старт конкурсу інфраструктурних 

проектів. Це означає, що будь-яка область, місто, містечко, 

село, громада можуть подати заявку про пошук інвестора 

на реалізацію того чи іншого проекту в сфері транспорту та 

інфраструктури.

Кращі проекти будуть відібрані, оформлені належним чином, 

і група підтримки реформ, яка працює при міністерстві, 

буде шукати фінансування для їх втілення», – цитує прес-служба міністерства його главу 

Володимира Омеляна.

Міністр зазначив, що зазначена програма покликана підтримати реформування системи 

транспорту і інфраструктури на місцевому рівні, а проекти повинні бути спрямовані на 

підвищення комфорту і безпеки громадян.

“Фінансування інфраструктурних проектів може відбуватися тільки за умови дотримання 

державних інтересів і не може бути притягнуто на користь приватних компаній. Це інвестиції 

в розвиток держави, а не приватного бізнесу”, – підкреслив В.Омелян.

За матеріалами УБР

Скорочення державних видатків як загроза розвитку місцевого самоврядування в 
Шотландії
Конвенція шотландських місцевих влад (далі – COSLA) попередила 

Уряд Шотландії, що реалізація планів щодо скорочення в 2017 році 

обсягів фінансування місцевого самоврядування, які Уряд планує 

винести на розгляд Парламенту матиме серйозні негативні наслідки в 

масштабах усієї Шотландії.

За попередній рік, унаслідок зменшення видатків місцевих бюджетів 

на 350 млн фунтів стерлінгів, місцеві ради, які виступають одними з найбільших роботодавців 

у багатьох районах Шотландії, були змушені скоротити тисячі робочих місць, і це загрожує 

економічному розвитку громад.

Іншим негативним наслідком заявлених Урядом на 2017 рік планів щодо скорочення на 70 

млн фунтів фінансування місцевого дорожнього господарства може стати погіршення якості 

автошляхів регіону. Це, в умовах скорочення кількості працівників,   унеможливлює не лише 

збереження якості доріг, але й призведе до зростання небезпеки пересування громадян 

автошляхами в зимовий період.

Потягом 2010-2015 рр. шотландські громади змушені були скоротити витрати місцевих 

бюджетів на утримання доріг на 66 млн фунтів. 

«Скорочення видатків місцевих бюджетів не лише впливає на інвестиції в дорожню галузь, 

але й завдає шкоди місцевій економіці, передусім, туризму та транспортним перевезенням, 

– сказав Дерек Маккой. – Уряд не може керувати погодою, але здатен контролювати, скільки 

грошей виділяється органам місцевої влади на утримання життєво-необхідної інфраструктури. 

Відсутність належного фінансування погіршить і без того критичний стан наших доріг. В 

останній доповіді Державної служби автошляхів визнано задовільним стан лише 63% доріг 

місцевого значення».

Представник Уряду заявив: «Аудиторська служба Шотландії опублікувала свої висновки 

щодо місцевих бюджетів, в якому вказала, що стан фінансування органів місцевої влади 

відображає загальне скорочення бюджетних ресурсів, які надаються Шотландії урядом 

Об’єднаного Королівства. Ми, як і раніше, сподіваємось на залучення представників COSLA 

до конструктивного діалогу з питань фінансування місцевого самоврядування».

Джерела: http://www.publicsectorexecutive.com/Public-Sector-News/thousands-of-scottish-

council-jobs-at-risk-if-further-funding-cuts-go-ahead

http://www.heraldscotland.com/news/14947905.Roads_spending_down_almost___70m_as_

councils_warn_of_cuts_impact_on_travel/

Новини міжнародного досвіду
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Пріоритети бюджетної політики Швеції на 2017 рік
На тлі рецесії світової економіки і надзвичайно повільних темпів 

економічного відновлення, Шведська економіка виглядає досить 

стабільною. Темпи зростання ВВП Швеції у 2015-2016 роках значно 

перевищували середньосвітові  і були одними з найвищих в Європі, 

безробіття постійно знижувалося, а рівень зайнятості залишався 

найвищим серед країн ЄС.

В проект державного бюджету на 2017 рік Урядом закладено низку важливих реформ на 

загальну суму 24 млрд шведських крон. 

Міністр фінансів Магдалена Андерссон озвучила пріоритети бюджетної політики на 2017 рік: 

«Насамперед, ми спрямуємо ресурси на збільшення фінансової спроможності громад, щоб 

муніципалітети змогли виконувати в повному обсязі як власні, так і делеговані повноваження. 

Іншим важливим завданням бюджетної політики є підвищення рівня безпеки, з врахуванням 

зростання кількості осіб, які шукають притулку порівняно з минулими роками. 

Водночас, стратегічні орієнтири урядової політики залишаються незмінними: максимальна 

зайнятість для усіх працездатних громадян, покращення якості шкільної освіти, а також 

посилення боротьби з кліматичними змінами».

Довідково: Урядом Швеції на 2017 рік заплановані витрати в обсязі 972,4 млрд крон, доходи 

очікуються в обсязі 979,7 млрд крон, показник профіциту 7,4 млрд крон.

Урядові пріоритети бюджетної політики Швеції на 2017 рік в цифрах, посилання:

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Bucharest/Current-affairs/News/The-2017-

Budget-in-five-minutes-sys/

http://www.government.se/articles/2016/09/the-2017-budget-in-five-minutes/

За рівнем життя ми так і не наблизилися до європейських стандартів, 
– Порошенко
«Є одна дуже суттєва і головна перешкода, яка не дала більшості українців 

можливості відчути очевидне зближення з Європою. На жаль, за три роки 

за рівнем життя ми не наблизилися до європейських стандартів», – сказав 

Порошенко, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Гідності і Свободи.

Підвищення «мінімалки» зменшить дефіцит Пенсійного фонду – 
міністр соцполітики
«Підвищення вдвічі мінімальної зарплати дозволить зменшити дефіцит 

Пенсійного фонду на 17 млрд гривень. А ті кошти, які повинні йти на дотацію 

фонду, будуть використовуватися для підвищення тарифних ставок у 

бюджетній сфері після зростання тарифної сітки»- цитує міністра прес-

служба.

Україна може повернутися на ринок єврооблігацій – Данилюк
«Розміщення, швидше за все, відбудеться в другій половині (2017) року. Ми 

хочемо спочатку поліпшити рейтинг країни, бо поки він не дозволяє брати 

в борг нижче, ніж під 8% річних. 5-6% вже можна було б розглянути», – 

сказав Міністр.

Валютні резерви України можуть зрости майже вдвічі – НБУ
«Наші прогнози базуються на тому, що заплановано ще два транші до кінця 

року: 1,3 млрд доларів траншу від МВФ і 600 млн євро (макрофінансової 

допомоги від ЄС – Ред.). Однак обидва транші пов’язані з виконанням 

деяких умов», – пояснив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Коментарі експертів
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01 листопада Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України 
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування 
системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) 
(реєстр. № 3038). Законопроект сприятиме розвитку регіонів, де проводиться 

видобуток вуглеводнів та надасть місцевим громадам більше фінансових 

можливостей для вирішення проблем на місцях, зокрема покращення еколого-

економічної ситуації населених пунктів, що в свою чергу сприятиме налагодженню 

плідного співробітництва між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та 

органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Згідно з нормами 

законопроекту 5% зазначеної ренти зараховуватиметься до місцевих бюджетів.

09 листопада 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 

828 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 
2008 року № 957» здійснено коригування мінімальних цін на алкогольні напої. Цією 

постановою приведено у відповідність до економічно обґрунтованого рівня розмір 

мінімальних цін на алкогольні напої. Збереження мінімальних роздрібних цін на рівні 

2014 року загрожувало в 2017 році втратами для бюджетної системи більше 5 млрд 

грн, в тому числі для місцевих бюджетів – більше 500 млн грн внаслідок недоотримання 

акцизного податку з роздрібних продажів алкоголю. Саме підвищення мінімальних 

роздрібних цін до рівня економічно обґрунтованих, а не ставки акцизного податку на 

лікеро-горілчані вироби є більш дієвим засобом зміцнення доходної бази місцевого 

самоврядування, а отже, дасть можливість не лише скоротити тіньовий сектор ринку 

алкоголю, але й забезпечить зростання надходжень місцевих бюджетів.

16 листопада Уряд своїм розпорядженням № 827-р «Деякі питання використання 
у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

спрямував місцевим бюджетам 1 615,9 млн. гривень освітньої субвенції з Держбюджету 

для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Виділені кошти 

розподілено за рахунок резерву освітньої субвенції.

Законодавство

?

?

!

!

Чи є обмеження по використанню коштів від акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів?

Який розмір пайової участі встановлюється сільською радою для забудовника у 
розвитку інфраструктури населеного пункту?

Ні, оскільки відповідно до пункту 16 частини 1 статті 64 та пункту 203 частини 1 статті 

69 Кодексу акцизний податок з реалізації підакцизних товарів зараховується до доходів 

загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів, 

бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів. Тобто ці надходження 

не мають цільового спрямування.

У відповідності до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

частини сьомої статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», величина 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, 

укладеному з ОМС (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування 

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури). При цьому встановлений ОМС для 

замовника розмір пайової участі не може перевищувати граничного розміру, а саме: 

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових 

будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків. 

У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного 

ним договору про пайову участь.

Консультації


