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Про законодавчі ініціативи щодо

спрямування коштів спецфонду на 

першочергові потреби мешканців

територіальних громад 



Джерела та напрями використання коштів 

спеціального фонду місцевих бюджетів
Джерело Напрям використання бюджетних коштів Обсяг Нормативно-правовий акт

Екологічний  податок Природоохоронні заходи 2,2 млрд грн
Бюджетний кодекс Украіни,  ст. 69-1
ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", 
ст. 47

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Освоєння земель для сільськогосподарських і
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь,
охорону земель відповідно до проектів землеустрою

0,1 млрд грн
Земельний кодекс, ст. 209
Закону України „Про охорону земель”, ст. 55

Надходження бюджету розвитку 

Погашення місцевого боргу, капітальні видатки, внески до
статутних капіталів підприємств, експертна грошова оцінки
земельної ділянки, розроблення містобудівної документації
та інші напрямки

Визначається рішенням про місцевий 
бюджет, в тому числі кошти, що 

передаються із загального фонду 
(капітальні видатки)

Бюджетний кодекс Украіни, ст.71

Концесійні платежі
Покриття витрат концесієдавця на організацію та
проведення концесійного конкурсу, а також на залучення
до роботи конкурсної комісії незалежних експертів

0,01 млрд грн ЗУ "Про концесію", ст.13 

Штрафи за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища

Природоохоронні заходи 0,02 млрд грн
ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", 
ст. 47

Цільові та добровільні внески  до місцевих фондів охорони 
навколишнього природного середовища

Природоохоронні заходи 0,005 млрд грн
ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", 
ст. 47

Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів 
індивідуальним сільським забудовникам

Надання кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам

0,001 млрд грн Постанова КМУ від 05 жовтня 1998 року № 1597 
Постанова КМУ від 03 серпня 1998 року № 1211

Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям на будівництво житла

Надання кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям на будівництво житла

0,001 млрд грн Постанова КМУ  від 29 травня 2001 р. N 584

Надходження від продажу земель 
несільськогосподарського призначення

Видатки бюджету розвитку 2,8 млрд грн Земельний кодекс України, ст. 128 

Надходження від продажу основного капіталу Видатки бюджету розвитку 1,5 млрд грн Бюджетний кодекс Украіни, ст.71

Цільові фонди Згідно з положеннями про цільові фонди ОМС 0,8 млрд грн ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 68

Інші надходження 0,45 млрд грн
Бюджетний кодекс Украіни, ст. 69-1

ВСЬОГО* 8 млрд грн



Пропозиції щодо змін до Бюджетного кодексу

Запропоновано у проекті змін з урахуванням пропозицій Мінфіну:

І. Доповнення розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу

України новим пунктом, зокрема:

- на період дії воєнного стану надати право передавати кошти із спеціального фонду

місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних

трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету на підставі відповідного

рішення військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, місцевої

державної адміністрації, виконавчого комітету місцевої ради.

ІІ. Скасувати обмеження щодо здійснення видатків за рахунок вільного залишку

бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого

бюджету за умови відсутності простроченої кредиторської заборгованості такого

бюджету за захищеними статтями видатків на останню звітну дату, що передує

плануванню видатків.


