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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ АВТОНОМІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ
САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Основні зміни

Закріплено можливості для :
- самооподаткування територіальних

громад;
- встановлення пільг із сплати

місцевих податків і зборів лише органом
місцевого самоврядування, до бюджету якого
зараховуються такі податки і збори.

Формування бюджету розвитку не менше
10 % від загального фонду відповідного
місцевого бюджету.

Скорочено терміни виконання платіжних доручень казначейською службою
•з 3 до 2 операційних днів - по захищеним статтях
•з 10 до 5  - по незахищеним статтях

Встановлено тимчасовий обов’язковий трансферт з районного бюджету
до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення для здійснення видатків на
виконання відповідних повноважень у соціально-культурній сфері.

Встановлено сплату акцизного збору за місцем розміщення об’єктів в яких
провадиться діяльність, що підлягає оподаткуванню

Врегульовано питання стягнення земельного податку з власників нерухомості, що не
оформили право на землю

Вилучено зміни, щодо втрати статусу
бюджетної установи у разі розміщення
нею коштів в банківських установах.
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Скасування,	як інструменту бюджетної підтримки,	– надання середньо‐
строкових позик.	Списання заборгованості минулих років по цих
позиках.

Отримання освітньої,	 медичної,	 дорожньої субвенції,	 субвенції на
підготовку робітничих кадрів,	 на забезпечення медичних заходів
окремих державних програм

Надання базової дотації для підвищення фіскальної спроможності
місцевих бюджетів

Закріплення довгострокових стабільних джерел для запровадження в
подальшому середньострокового планування на місцевому рівні

Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих
бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів

Формування єдиного кошику доходів загального фонду та розширення
його джерел

Встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних
податків (податку на доходи фізичних осіб (слайд 5	)	та податку на
прибуток підприємств )	за кожною ланкою бюджету

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМ СТАБІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОХОДІВ
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НОРМАТИВИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

г

Надходження на території міст обласного значення, 
районів, бюджетів об'єднаних територіальних громад

Надходження на території м. 
Києва*

40% 60%

* Надходження на території м. Києва не враховуються у формулі вирівнювання
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Основні джерела перерахування дотації

Головні компоненти дотації Механізм перерахування

БАЗОВА
ДОТАЦІЯ

+

Дотація перераховуватиметься
Держказначейством щодекадно

відповідно до помісячного розпису
державного бюджету

Обсяг коштів для
вирівнювання

податкоспроможності
місцевих бюджетів
по податку на доходи

фізичних осіб

Обсяг коштів для
вирівнювання

податкоспроможності
обласних бюджетів

по податку на прибуток
підприємств

ДОХОДИ,
отримані від оподаткування

податком на доходи фізичних осіб
процентів на вклади (депозити)

на рахунках в банках та в кредитних
спілках

КОШТИ,
що передаються до державного
бюджету для горизонтального
вирівнювання податкового

потенціалу територій (реверсна
дотація)

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ
ПОДАТКИ І ЗБОРИ,

що надходять
до загального фонду
державного бюджету

СКЛАДОВІ РОЗРАХУНКУ ТА НАДАННЯ БАЗОВОЇ ДОТАЦІЇ 7
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Податок на нерухоме майно (житло)

Виключено пільги по сплаті податку в залежності від розміру площі об’єкта

Закріплено право органів
місцевого самоврядування
встановлювати коефіцієнти

для оподаткування

Передбачено можливість
запровадження пільг
органами місцевого
самоврядування по

категоріям об’єктів та видах
діяльності

Зменшено ставки
оподаткування житлової
нерухомості з 2,7 % до

0,5% від розміру
мінімальної ЗП за 1 кв.м. 

загальної площі

ЗОНАЛЬНИЙ

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ
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Розподіл об’єктів оподаткування

Комерційна
нерухомість

Виробнича
нерухомість

від 0,2 % до 2,0 % 
від розміру

мінімальної ЗП
за 1 кв.м. загальної

площі

від 0,05 % до 1,0 % 
від розміру

мінімальної ЗП
за 1 кв.м. загальної

площі

Податок на нерухоме майно (нежитлова нерухомість) 13


