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Голові Комітету Верховної Ради України  

з питань бюджету Павелку А.В. 

 

Пропозиції Асоціації об’єднаних територіальних громад до проекту  

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  

 

Асоціація об’єднаних територіальних громад надсилає свої пропозиції до проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» (законопроект № 7000 від 15 вересня 2017 року). 

Асоціація готова брати активну участь у заходах з обговорення згаданого законопроекту та надати 

всі необхідні аргументи на користь наведених нижче пропозицій. 

 

1. Асоціація пропонує перевести всі ОТГ, що вже утворені та ще будуть утворені в 2017 році, 

на прямі міжбюджетні відносини з 1 січня 2018 року. (З метою забезпечення законодавчих 

підстав необхідно також невідкладно ухвалити законопроект № 4773). 

2. Асоціація просить передбачити у державному бюджеті субвенцію на формування 

інфраструктури ОТГ у обсязі не менш як 4 млрд.грн., з огляду на те, що кошти зазначеної 

субвенції мають бути спрямовані на більш як шістсот ОТГ, утворених у 2015-2017 роках. 

3. Асоціація підтримує встановлений чинним законопроектом обсяг Державного фонду 

регіонального розвитку (8,1 млрд.грн.) як такий, що відповідає визначеному Бюджетним 

кодексом (1% прогнозного обсягу доходів загального фонду держбюджету держбюджету).  

4. Асоціація просить не збільшувати у 20018 році обсяги реверсної дотації для ОТГ і не 

змінювати формулу, що застосовувалася для розрахунку цієї дотації у 2017 році.  

5. Асоціація вважає неприйнятною передбачену законопроектом передачу у 2018 році на 

місцевий рівень пільг населенню на послуги ЖКГ (оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, плати за утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот). 

6. Щодо акцизу з паливно-мастильних матеріалів, Асоціація вважає за доцільне повернутися 

до механізму, який діяв у 2016 році (закріплення частки зарахування цього податку за 

місцевими бюджетами), але запровадити цей механізм лише щодо об’єднаних 

територіальних громад. 

7. Асоціація просить залишити чинним (вдосконаливши за потреби) механізм передачі 

додаткової дотації для здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я безпосередньо в бюджети ОТГ, а не передавати згадану 

дотацію до обласних бюджетів, як це передбачено проектом держбюджету. 

 

Асоціація об’єднаних територіальних громад просить Верховну Раду України забезпечити сталість 

бюджетної політики і прогнозованість обсягів державної фінансової підтримки новоутворених 

об’єднаних територіальних громад впродовж всього періоду впровадження реформи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади. 

 

 

З повагою 

Голова Асоціації ОТГ 

 
   

 

Олександр КОРІННИЙ 
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