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Схвалені Парламентом зміни до бюджетного та податкового
законодавства кардинально змінили якість фінансового забезпечення
територіальних громад.
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Освіта

на 14,7%
збільшився обсяг
фінансових
ресурсів

школа

2014

Посилено відповідальність профільних міністерств за належне
фінансування освітньої та медичної галузей: вони зобов’язані
реформувати систему соціальних стандартів та оновити фінансові
нормативи бюджетної забезпеченості. Це перший крок до 100%
фінансування делегованих державою повноважень.

зменшилась кількість
дотаційних місцевих бюджетів:
96,3% - у 2014
2015 74,6% - у 2015

22

%

Нова система вирівнювання дозволяє залишати більшу
частину коштів на місцях. Органи місцевого
самоврядування стали менше залежати від прийнятих в
центрі рішень

зросла кількість місцевих
% 2015 бюджетів-донорів:
1
3,7% - у 2014
на

Запроваджено стимулюючу систему фінансового вирівнювання
спроможності територіальних громад. Раніше з місцевих
бюджетів-донорів на користь державного бюджету вилучались
100% коштів, тепер - 50%

10,2% місцевих бюджетів стали повністю
збалансованими. У 2014 році таких
бюджетів не було

Ці органи місцевого самоврядування забезпечать своїм
громадянам більш якісні послуги

3 млрд. грн передбачено у Державному
фонді регіонального розвитку на
створення інфраструктури об’єднаних
територіальних громад

Закладено механізми стимулювання громад до об’єднання:
об’єднані відповідно до перспективного плану громади
отримають дохідну базу та видаткові повноваження, як у міст
обласного значення

15,2% - у 2015

2014

школа

2014

зросли обсяги фінансування

майже втричі
зросли власні
ресурси місцевих
бюджетів

1,5

школа

Охорона здоров’я
% 2015
% 2015
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА
плата за землю – переведено до категорії місцевих податків. Це
перший крок до повсюдності місцевого самоврядування, оскільки
виключно органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та
пільги за цим податком, навіть за межами населених пунктів

місцев

бюджет
ий

податок з комерційної та
нежитлової нерухомості
Орієнтовні надходження 1,7 млрд. грн

місцевий
транспортний
податок
Орієнтовні
надходження 0,4 млрд. грн

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

5% акцизу з тютюнових виробів, алкогольних напоїв та нафтопродуктів. Орієнтовні надходження - 8,1 млрд. грн. З 2015 року кошти можуть бути спрямовані на
комунальне дорожнє господарство (раніше місцева влада отримувала кошти на
дороги у вигляді субвенції з державного бюджету (2,4 млрд. грн.), яка надходила
нерівномірно). За новою системою органи місцевого самоврядування отримуватимуть ці кошти напряму через місцеві акцизи та зможуть використовувати за рішенням місцевої ради без вказівок з центру

Розширено право органів місцевого самоврядування
встановлювати ставки та пільги з місцевих податків та
зборів. Економія місцевих бюджетів за відсутності
загальнодержавних пільг може скласти 1 млрд. грн.

182 міста отримали можливість здійснювати зовнішні запозичення. Раніше таке право мали - 16.

Ліквідовано бюрократичні бар’єри при здійсненні місцевих запозичень та наданні місцевих гарантій.
Обслуговування місцевого боргу віднесено до захищених видатків. Інвестори отримали законодавчі
гарантії захисту своїх коштів.

