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 Департаменти фінансів обласних 

державних адміністрацій 

(за списком) 

 

Департамент фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної  

адміністрації) 

  

Про особливості складання  

проєкту місцевого бюджету 

на 2020 рік та прогнозу місцевого 

бюджету на 2021 – 2022 роки 
 

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України 

Міністерство фінансів України листом від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 

надіслало на адресу обласних державних адміністрацій, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) особливості 

складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів 

місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки (лист додається). 

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 – 2022 роки та їх розподіл між 

місцевими бюджетами будуть надіслані додатково після отримання бюджетних 

запитів від головних розпорядників коштів державного бюджету разом з 

аналітичними даними та розрахунками з обґрунтуваннями особливостей 

міжбюджетних відносин на 2020 рік, та результатів проведення 

погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних. 

При цьому, надаємо розрахунки та пояснювальну записку до 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 

2020 рік. 
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Крім цього, надаємо прогнозні показники визначення індексу 

податкоспроможності місцевого бюджету на 2021 та 2022 роки. 

За розрахунками Міністерства фінансів України прогнозний показник 

середнього рівня надходжень на 1 жителя розрахований відповідно до 

прогнозних обсягів надходження з податку на доходи фізичних осіб та податку 

на прибуток підприємств на 2019 та 2020 року та чисельності наявного 

населення та кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 

01.01.2019, які враховані в розрахунках на 2020 рік, становить: 

 

Прогнозний 

показник 

середнього 

рівня 

надходжень на 

1 жителя 

для бюджетів міст обласного 

значення, районних бюджетів 

та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад 

для обласних бюджетів 

з податку на доходи 

фізичних осіб 

з податку на 

доходи 

фізичних осіб 

з податку на 

прибуток 

підприємств 

на 2021 рік 3 032 гривні 759 гривень 133 гривень 

на 2022 рік 3 599 гривень 901 гривня 156 гривень 

Складання проектів прогнозів місцевих бюджетів має здійснюватися з 

дотриманням вимог абзацу четвертого підпункту 2 пункту 49 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України з 

урахуванням Методичних рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих 

бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 29.03.2019 № 130. 

Також надаємо розрахунок обсягу додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку 

суб’єктам космічної діяльності та літакобудування на 2020-2022 роки. 

Крім того, надаємо перелік місцевих бюджетів, які повністю або частково 

не можуть бути враховані при здійсненні розрахунків міжбюджетних 

трансфертів (з обґрунтуванням причин не врахування). 

Водночас, зазначаємо, що наказом Міністерства фінансів України від 

07.08.2019 № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України», який 16.08.2019 направлено до Міністерства юстиції України для 

проведення державної реєстрації в установленому порядку, внесені зміни до 

документів, які використовуються бюджетному процесі на місцевому рівні, а 

саме до: 

– до Правил складання паспортів, бюджетних програм місцевих бюджетів 

та звітів про їх виконання; 
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– до форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету та форми 

звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету;  

– до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих 

бюджетів; 

– до Типової форми рішення про місцевий бюджет. 

Зазначеними змінами: 

– уточнено форми пaспоpтa бюджетної пpогpaми місцевого бюджету та 

звіту про його виконання, а також типові форми бюджетних запитів, для 

відображення в них інформації щодо коду за ЄДРПОУ головних розпорядників 

коштів місцевих бюджетів та відповідальних виконавців, що складають ці 

документи, а також інформації щодо коду місцевого бюджету, якому 

відповідають ці документи; 

– доповнено Типову форму рішення про місцевий бюджет та додатки до 

неї інформацією стосовно відповідності даних місцевого бюджету на плановий 

бюджетний період коду бюджету, визначеного Мінфіном; 

– уточнено окремі форми документів додатковою інформацією, 

необхідною для систематизації та зіставності даних; 

– внесено інші технічні та уточнюючі зміни для приведення положень 

наказів та форм документів у відповідність до нормативно-правих актів, що 

діють сфері бюджетних правовідносин. 

Після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України він буде 

надісланий корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних 

та Київської міської державних адміністрацій. 

Просимо довести зазначену інформацію до місцевих фінансових органів  

для забезпечення організації роботи зі складання проектів місцевих бюджетів 

на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки.  

 

Додатки:  1. Копія листа Міністерства фінансів України 05.09.2019        

№ 05110-14-6/22263 надісланого на адресу обласних державних 

адміністрацій та виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (файл – Lyst.pdf).   

2. Розрахунки горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

місцевих бюджетів на 2020 рік (файл – B&R dot.xls).  

3. Пояснювальна записка до горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів на 2020 рік (файл – 

Explanation B&R dot.doc). 

4. Розрахунок обсягу додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих 
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бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати 

земельного податку суб’єктам космічної діяльності та 

літакобудування на 2020-2022 роки (файл – DD compensac.xls). 

5. Інформація щодо місцевих бюджетів, які повністю або частково не 

можуть бути включені до розділу міжбюджетних трансфертів на 

2020 рік (файл – Information OTG.xls). 

 

 

Директор Департаменту 

місцевих бюджетів                                                                         Євген КУЗЬКІН 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тетяна Чумак  277 54 49 


