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№  0147  від 26 жовтня 2017 року Верховна Рада України 

Щодо обсягів державної фінансової підтримки децентралізації  

в проекті Державного бюджету України на 2018 рік 

Асоціація об’єднаних територіальних громад звертається до Верховної Ради України 

з переконливим проханням не допустити суттєвого скорочення обсягів державної фінансової 

підтримки процесів децентралізації, реформування місцевого самоврядування і державної 

регіональної політики. 

У своїх пропозиціях до проекту державного бюджету, що були надіслані двом комітетам 

Верховної Ради (копію листа № 0118 від 29 вересня 2017 року додано), Асоціація підтримала 

запропонований Урядом обсяг Державного фонду регіонального розвитку як такий, що відповідає 

визначеному Бюджетним кодексом (1 % прогнозного обсягу доходів загального фонду 

держбюджету – 8,1 млрд.грн.). 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування заслухав пропозиції Асоціації, а також подібні пропозиції інших 

заінтересованих сторін, взяв їх до відома та передав профільному Комітетові з питань бюджету. 

Однак Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не врахував згадані пропозиції, 

натомість пропонує передбачити у держбюджеті 2018 року субвенцію на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (код 3511210) у розмірі 5 млрд. грн. за 

рахунок скорочення на понад 60 % обсягів коштів, передбачених на ДФРР (код 2761070). 

На думку Асоціації, згадана субвенція не сприяє реформуванню державної політики в сфері 

місцевого та регіонального розвитку, а відтак або взагалі не має бути передбачена у держбюджеті, 

або ж має бути передбачена за рахунок інших, додаткових джерел – без скорочення видатків на 

програми, що сприяють реформуванню громад та регіонів. У разі, якщо згадану субвенцію в 

держбюджеті все ж буде передбачено, Асоціація просить запровадити у наступному році прозорі 

та об’єктивні правила розподілу коштів цієї субвенції відповідно до державної політики реформ. 

До того ж, невиконання вже другий рік поспіль передбаченого Бюджетним кодексом обсягу ДФРР 

потягне за собою цілу низку негативних наслідків – від неможливості профінансувати пріоритетні 

проекти розвитку регіонів і аж до скорочення чи припинення міжнародної фінансової підтримки. 

Принагідно Асоціація повторно просить переглянути у бік збільшення передбачений у проекті 

держбюджету розмір субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

(1,9 млрд. грн.) і висловлює жаль з того приводу, що наші пропозиції і поправки деяких народних 

депутатів щодо збільшення обсягу цього вкрай важливого інструменту державної підтримки ОТГ 

не знайшли підтримки у профільному Комітеті. У згаданому вище листі комітетам ВРУ, з огляду 

на значний ріст кількості ОТГ, Асоціація пропонувала передбачити цю субвенцію у наступному 

році в обсязі не менш як 4 млрд.грн. 

Асоціація об’єднаних територіальних громад просить Верховну Раду України підтримати наші 

пропозиції та висловлює сподівання на те, що в наступному році не відбудеться згортання 

державної підтримки децентралізації, і що держава виконає свої зобов’язання щодо сприяння 

реформуванню українських громад і регіонів. 

З повагою 

Голова Асоціації ОТГ 
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