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Міністерство розвитку громад та 
територій України

Про результати розгляду листа

Міністерство фінансів України розглянуло лист Міністерства розвитку 
громад та територій України від 06.01.2022 № 7/10.2/195-22 щодо необхідності 
визначення порядку розподілу фінансової підтримки для підприємств 
теплопостачання, які знаходяться у спільній власності територіальних громад, та 
в межах компетенції повідомляє.  

Статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 
передбачено, що з метою сталого проходження опалювального періоду 
2021/2022 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги 
та енергоносії у 2022 році до місцевих бюджетів територіальних громад (крім 
бюджету міста Києва) спрямовується додатково 4 відсотки податку на доходи 
фізичних осіб, що, за оцінкою Міністерства фінансів України, становитиме 
більше 11 млрд гривень.

Також відповідно до пунктів 161 та 162 частини першої статті 64 Бюджетного 
кодексу України (далі – Кодекс) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого 
в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну 
територію України пального автоматично зараховуються до загального фонду 
відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» органи місцевого самоврядування самостійно затверджують і 
виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Кодексом. Самостійність 
місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній 
основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 
визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до 
закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання 
місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
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Статтями 63 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
визначено, що доходи місцевого бюджету зараховуються до місцевого бюджету 
відповідно до вимог Кодексу та закону про Державний бюджет України, а 
видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків 
між бюджетами, визначеного Кодексом, для виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування.

Крім того, статтею 93 Кодексу передбачено, що місцева рада може передати 
кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у 
вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету, у тому 
числі якщо на території територіальної громади недостатньо бюджетних установ, 
інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують 
надання публічних послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього 
Кодексу. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі 
рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання 
договору.

Директор Департаменту
політики міжбюджетних відносин 
та місцевих бюджетів Олександр КОРЕНЬ

Оксана Рудик 277 54 47
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