Проблемні питання,
порушені Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
у листі від 20.03.2020 року № 5-235
№
п/п
1

Суть проблеми
Загальний обсяг недофінансування з Державного
бюджету у 2020 році охорони здоров’я складає
більше 25 млрд. грн, в тому числі з первинної
медичної допомоги – близько 11,4 млрд. грн,
вторинної та третинної
медичної допомоги –
близько 14,1 млрд гривень.

Позиція Міністерства фінансів України
Згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» питання організації матеріально-технічного та фінансового
забезпечення закладів охорони здоров'я, які належать територіальним
громадам, віднесено до повноважень відповідних рад.
Відповідно до норм пункту 3 частини першої статті 89 та пункту 3
частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс)
видатки на надання медичної допомоги комунальними закладами
охорони здоров'я здійснюються з відповідних місцевих бюджетів.
Згідно зі статтею 103-4 Кодексу на покриття поточних видатків
місцевих бюджетів (крім видатків на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв), передбачених у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті
3 частини першої статті 90 Кодексу, спрямовується медична субвенція.
Головним розпорядником коштів медичної субвенції є Міністерство
охорони здоров'я України.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» медична субвенція передбачена лише на І квартал 2020 року в
обсязі 14,6 млрд гривень.
Відповідно до статті 51 Кодексу керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи
винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати,
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Згідно з частиною четвертою статті 77 Кодексу місцеві ради під час
затвердження бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу
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Позиція Міністерства фінансів України
в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати.
Відповідно до Порядку та умов надання медичної субвенції,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015
№ 11, відповідні місцеві ради мають право додатково понад обсяги
субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату
поточних та капітальних видатків закладів охорони здоров'я, включаючи
погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в
органах Казначейства.
Тобто питання фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я, у
тому числі своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів
охорони здоров'я, має вирішуватись відповідними місцевими органами
влади.
Одночасно з цим слід зазначити, що Міністерство фінансів України
листом від 06.02.2020 № 07050-12-6/3816 звернулося до голів обласних та
Київської міської державних адміністрацій взяти під особистий контроль
питання щодо забезпеченості видатків місцевих бюджетів на охорону
здоров'я, зокрема видатків на оплату праці з нарахуваннями та вжити
заходів щодо дотримання вимог статей 51 та 77 Бюджетного кодексу
України для здійснення до 1 квітня 2020 року виплати заробітної плати
працівникам закладів охорони здоров'я у повному обсязі та недопущення
утворення кредиторської заборгованості з цих виплат.
Крім того, згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» (далі - Закон) передбачено
створення нового механізму фінансування надання медичних послуг та
лікарських засобів, зокрема шляхом поступового переходу на оплату з
державного бюджету медичних послуг та лікарських засобів, що входять
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Капітаційна ставка з врахуванням вікових
коефіцієнтів не змінювалася з 2018 року, не
дивлячись на збільшення мінімальної заробітної
плати протягом цього періоду, що унеможливлює
виплату гідної заробітної плати медичним
працівникам.

Позиція Міністерства фінансів України
до програми медичних гарантій.
Так, відповідно до Закону та норм Кодексу з 1 липня 2018 року
реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за
програмою медичних гарантій запроваджена для первинної медичної
допомоги.
З 1 квітня 2020 року програма медичних гарантій має реалізуватися
для всіх видів медичної допомоги. До неї планується долучити всі
комунальні заклади охорони здоров'я, які надають відповідну медичну
допомогу та заключили договір про медичне обслуговування населення з
Національною службою здоров'я України.
Запровадження в повному обсязі програми медичних гарантій у 2020
році спрямовано на можливість отримання комунальними закладами
охорони здоров'я, надавачами медичних послуг, більших доходів за
результатами їх діяльності, залежно від кількості наданих медичних
послуг.
Таким чином, комунальні заклади охорони здоров'я матимуть
можливість за новим фінансовим механізмом отримувати кошти залежно
від результатів своєї діяльності, за надані населенню медичні послуги.
Видатки на первинну медичну допомогу враховані виходячи з
середньої капітаційної ставки близько 600 грн з урахуванням
прогнозного збільшення кількості населення, яке заключить декларацію з
лікарем.
При цьому, на 2020 рік обсяг видатків на первинну медичну допомогу
становить 19,1 млрд грн, тобто зросте на 14% у порівнянні з 2019 роком
та у 2 рази у порівнянні з 2017 роком (до запровадження програми
медичних гарантій).
Тому, надавачі медичних послуг матимуть можливість отримати
значно більші кошти на свою діяльність та, відповідно, підвищити
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Не визначено джерел відшкодування вартості
інсулінів у період з 1 квітня до 1 жовтня 2020 року,
дефіцит фінансування цих видатків у 2020 році
становить 1 млрд гривень.

4

Дефіцит освітньої субвенції (заробітна плата
педагогічним працівникам) у 2020 році складає 4,3
млрд гривень.

Позиція Міністерства фінансів України
заробітну плату медичним працівникам, які надають первинну медичну
допомогу, за рахунок збільшення кількості осіб, які заключать
декларацію з лікарем.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року
№ 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров'я», здійснено збалансований
перерозподіл видатків за окремими бюджетними програмами
Міністерства охорони здоров'я на 2020 рік з метою збільшення обсягу
субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я, у тому числі і для забезпечення до 1 жовтня 2020 року
відповідними лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий
діабет в обсязі 0,651 млрд гривень.
Слід зазначити, що дефіцит освітньої субвенції виникає по тим
місцевим бюджетам, де функціонує неоптимальна мережа закладів, або є
малокомплектні школи з низькою наповнюваністю класів.
Діюча Формула розподілу освітньої субвенції
спрямована на
підвищення якості надання освіти шляхом стимулювання органів
місцевого самоврядування до здійснення заходів щодо оптимізації
неефективної мережі шкіл. Коштами освітньої субвенції забезпечується у
повному обсязі оплата праці оптимальної чисельності вчителів при
максимально ефективній мережі шкіл.
Тобто, у разі наявності малокомплектних шкіл з низькою
наповнюваністю класів, відповідні місцеві ради мають покривати дефіцит
коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів.
Разом з цим на виконання вимог пункту 10 прикінцевих положень
Закону України щодо врахування при розрахунку освітньої субвенції
контингенту учнів станом на 5 вересня 2019 року розпорядженням
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Прийняття Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів
України щодо підтримки платників податків на
період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникнення і поширення короновірусної
хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 року призведе
до вилучення з місцевих бюджетів 6,3 млрд гривень.
Очікувані втрати місцевих бюджетів у зв’язку із
зменшенням ділової активності на території України
та запровадженням заходів із тимчасового закриття
певних установ та закладів (зменшення обсягів
туристичного збору та єдиного податку) складуть
щонайменше 9 млрд гривень.
Зростають видатки місцевих бюджетів у житловокомунальному
господарстві
у
зв’язку
із
запровадженням карантинних заходів (необхідність
забезпечення довезення працівників підприємств
ЖКГ на робочі місця (в умовах обмеження руху
міського та відсутності приміського транспорту),
здійснення додаткових витрат на заходи із
дезінфекції приміщень та забезпечення засобами
захисту працівників, які обслуговують інженерні
мережі та об’єкти тепло- та водопостачання).
Значне зниження рівня розрахунків споживачів за

Позиція Міністерства фінансів України
Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №116 обсяг освітньої
субвенції у 2020 році збільшено на 2,2 млрд. грн. Загальний обсяг
освітньої субвенції з урахуванням збільшення складає 79,7 млрд грн.
(+ 9,4 млрд грн, або 13,3% до звіту 2019 року).
За розрахунками Мінфіну втрати місцевих бюджетів у зв’язку з
прийняттям Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ (із змінами
внесеними Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ) становлять
4,1 млрд грн, в тому числі з плати за землю – 2,7 млрд грн, податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти нежитлової
нерухомості) – 0,4 млрд грн та єдиного податку – 1,0 млрд гривень.
Надходження туристичного збору за 2019 рік становить 0,2 млрд грн,
та єдиного податку 35,3 млрд гривень.
Оцінити втрати місцевих бюджетів у зв’язку із зменшенням ділової
активності на території України та запровадженням заходів із
тимчасового закриття певних установ та закладів неможливо через
відсутність необхідних для розрахунку даних.
Питання має вирішуватися у межах коштів місцевих бюджетів.

Питання належить до компетенції Мінрегіону.
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житлово-комунальні послуги (подекуди такий рівень
складає 35-40%), що має наслідок збільшення
фінансування комунальних підприємств з місцевих
бюджетів для забезпечення сталого функціонування
системи життєзабезпечення.
Передбачити
відтермінування/розстрочку
зі
сплати, зокрема, плати за землю, податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не
введення заборони нарахування по вищезазначених
податках протягом березня-квітня 2020 р., що
сприятиме зменшенню дефіциту коштів у бюджетах
всіх
рівнів;
дозволити
органам
місцевого
самоврядування надавати пільги з місцевих податків
і зборів, в тому числі з єдиного податку, без
застосування процедур, встановлених Законом
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» (проєкт
змін до Податкового кодексу додається).

Позиція Міністерства фінансів України

Щодо скасування прийнятих Верховною Радою України норм Закону
України від 17.03.2020 № 533 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників
податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Далі Закон № 533), зокрема:
- скасувати пункт 524 Підрозділу 10 «Інші перехідні положення»
Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (далі - пункт 524), яким
встановлено, що не нараховується та не сплачується за період з 1 березня
по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна
плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за
земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому
числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та
використовуються ними в господарській діяльності;
- скасувати пункт 525 Підрозділу 10 «Інші перехідні положення»
Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (далі - пункт 525), яким
встановлено, що об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно
до статті 266 цього Кодексу в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.
30 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих
на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку
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Позиція Міністерства фінансів України
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» № 540 (далі –
Закон № 540), яким скорочено термін дії встановлених Законом № 533
пільг із плати за землю для фізичних та юридичних осіб за земельні
ділянки, які використовуються в господарській діяльності, а також по
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до
31 березня 2020 року.
Щодо доповнення підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу
XX «Перехідні положення» Кодексу новою нормою, згідно з якою
платникам земельного податку, орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності, податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки надається відстрочення сплати ними
грошових зобов'язань, нарахованих за період з 1 березня 2020 року по 30
квітня 2020 року на таких умовах:
– строк сплати відстрочених цим пунктом грошових зобов'язань
встановлюється до 30 червня 2020 року;
– проценти за користування відстрочених цим пунктом грошових
зобов'язань не сплачуються.
Відповідно до вищенаведеного Закону № 540, у разі подання
уточнюючих податкових декларацій з підстав, визначених підпунктами
524 та 525 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX Кодексу,
до таких платників податків не застосовуються санкції, визначені статтею
50 цього Кодексу та штрафні санкції згідно вимог пункту 120.2 статті 120
Кодексу, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення
податкових зобов'язань з плати за землю, а також з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період квітень 2020
року.
Платники плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, які визначають податкові зобов'язання із цих податків
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Суть проблеми

Позиція Міністерства фінансів України
на підставі податкових декларацій, сплачують податкове зобов'язання зі
сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, за податковий період - квітень 2020 року у повному
обсязі
за
місцезнаходженням
земельної
ділянки
або
за
місцезнаходженням об'єкту нежитлової нерухомості у строк
до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій,
передбачених цим Кодексом за порушення термінів сплати податкових
зобов'язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов'язання за
такий період.
Щодо доповнення підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу
XX «Перехідні положення» Кодексу нормою, якою встановлюється, що у
2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад,
рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, про встановлення
місцевих податків і зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта
оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг не
поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт
12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку
прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку
набрання чинності рішень) статті 12 Податкового кодексу України, Закон
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", частина третя статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації", Закон України "Про державну допомогу
суб'єктам господарювання".
У вищенаведеному Законі № 540, передбачена норма, згідно з якою у
2020 році на проекти рішень органів місцевого самоврядування про
внесення змін до прийнятих рішень про встановлення місцевих податків
та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, не поширюється
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10

Суть проблеми

Перерозподілити кошти Державного бюджету на
реалізацію програми державних гарантій медичного
обслуговування населення з державного фонду
регіонального розвитку ДФРР та субвенції на
соціально-економічний розвиток обсягом 4,3 млрд
грн (проєкт змін до Державного бюджету 2020
додається).

Позиція Міністерства фінансів України
підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту
12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання
чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності
рішень) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», Закон України «Про державну допомогу суб'єктам
господарювання».
Проєктом Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"» (реєстр. № 3279-д від
11.04.2020), передбачено створити у складі Державного бюджету України
фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на період дії
карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та
протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, у тому числі за рахунок
скорочення видатків за бюджетними програмами:
- Державний фонд регіонального розвитку (код 2761070 );
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій (код 2761090);
Кошти зазначеного фонду будуть спрямовуватися на:
заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних
для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних
послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування
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Позиція Міністерства фінансів України
населення;
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям
працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про
встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;
надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого
віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2;
надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та
інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби,
у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;
надання трансферту Пенсійному фонду України;
надання фінансової допомоги на поворотній або безповоротній
основі
Фонду
соціального
страхування
України
і
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття;
поповнення резервного фонду державного бюджету;
відновлення
видатків
державного
бюджету
(включаючи
трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного
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11

Суть проблеми

Перерозподілити ресурси між програмами МОЗ та
НЗСУ, наприклад кошти з субвенції здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я на реалізацію прогарами держаних
гарантій в обсязі 1.45 млрд гривень.

Позиція Міністерства фінансів України
бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із
створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби
з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти
місцевим бюджетам) будуть прийматися Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня № 250 «Деякі
питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я» передбачається здійснити збалансований перерозподіл
видатків за окремими бюджетними програмами Міністерства охорони
здоров'я на 2020 рік в обсязі 1,8 млрд грн з метою збільшення обсягу
субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я.
Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров'я (КПКВК 2311500) планується спрямувати на:
– оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров'я,
визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90
Бюджетного кодексу України;
– фінансове забезпечення діяльності, пов'язаної з проведенням судовопсихіатричної експертизи;
– оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;
– оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання
психіатричної допомоги, визначених Переліком спеціальних закладів з
надання психіатричної допомоги, затвердженим МОЗ, на застосування
примусових заходів медичного характеру;
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12

Суть проблеми

Розглянути можливість збільшення доходів
Державного бюджету України зокрема від операцій
НБУ. Так, фактично дохід від здійснення операцій
НБУ у 2019 році склав 67,9 млрд грн, в той же час,
план на 2020 рік складає лише 40,7 млрд гривень.

Позиція Міністерства фінансів України
– забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та
нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня 2020 року по
30 вересня 2020 року;
– оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського
здоров'я (обласних, м. Києва) заходів спрямованих на дотримання
здорового способу життя та координації закладів охорони здоров'я щодо
дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі
медико-статистичної інформації;
– підтримку окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу
за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,
з метою недопущення утворення заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам цих закладів та нарахувань на неї.
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України»
Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та
затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за
рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних
резервів у розмірі 10 відсотків від середньорічного обсягу грошовокредитних зобов’язань Національного банку, який визначається у
порядку, встановленому Національним банком.
Після спрямування прибутку до розподілу на зазначені цілі прибуток
до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у
повному обсязі.
При цьому, Національний банк не має права перераховувати до
Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу
більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена
зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку.
Також повідомляємо, що 01.04.2020 Національним банком
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13

Забезпечити виділення з резервного фонду коштів
на підтримку діяльності підприємств тепло- та
водопостачання та надавачів послуг з поводження з
відходами.

14

Внести зміни до діючих законодавчих актів,
якими заборонити постачальникам енергоресурсів
стосовно надавачі комунальних послуг обмеження
або
припинення
постачання
енергоносіїв,
нарахування штрафних санкцій за несвоєчасний
розрахунок.
Віднести підприємства тепло- та водопостачання
до підприємств критичної інфраструктури.

15

Позиція Міністерства фінансів України
перераховано до державного бюджету 42,7 млрд грн, що на 2,0 млрд грн
більше ніж передбачено Законом України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік».
Відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 415)
кошти резервного фонду державного бюджету можуть спрямовуватися на
ліквідацію (попередження) надзвичайних ситуацій та заходи, які можуть
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, але не могли бути
передбачені при складанні проекту бюджету.
Водночас фінансування заходів з підтримки діяльності та поліпшення
фінансового стану підприємств зазначеним Порядком не передбачено.
Одночасно зазначаємо, що на сьогодні першочергової реалізації та
невідкладного фінансування з резервного фонду державного бюджету
потребують заходи щодо запобігання поширенню на території України
гострого інфекційного захворювання COVID-19, спричиненого
коронавірусом SARS-CoV-2.
Не визначено за рахунок яких джерел покриватимуться збитки
підприємств внаслідок заборони припинення (або обмеження) надання
комунальних послуг за несвоєчасні розрахунки споживачів. Доцільно
опрацювати залучення небюджетних джерел на покриття вказаних
збитків підприємств.
Питання належить до компетенції Мінрегіону.

