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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №263

29 ж овтня 2021 р. 2 3  сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

внесення змін до Бюджетного кодексу України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 
8 скликання Мазура Г.Ф., висновки постійних комісій Вінницької обласної 
Ради 8 скликання, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
внесення змін до Бюджетного кодексу України.

2. Надіслати звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, обласних рад, районних, міських, селищних, сільських рад області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення 1 з сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від 29 жовтня 2021 року

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до

Бюджетного кодексу України

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 6062 від 15 вересня 
2021 року, який системно пов’язаний із проектом Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» від 15 вересня 2021 року № 6000.

Зокрема, законопроект № 6062 пропонує, починаючи із 2023 року, 
ліквідувати таку складову місцевих бюджетів, як бюджет розвитку. Для цього 
вносяться відповідні зміни до усього Бюджетного кодексу України. Зауважимо 
також, що питання бюджету розвитку місцевих бюджетів регулюється також 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», проте відповідні 
зміни до нього у проекті не пропонуються.

Також пропонується перенесення джерел доходів бюджету розвитку до 
загального фонду місцевих бюджетів, що призведе до ліквідації «цільових» 
доходів, і в перспективі може спричинити скорочення видатків місцевих 
бюджетів на капітальні цілі та спрямування таких коштів на поточні видатки 
(наприклад, заробітну плату), в тому числі через недофінансування 
делегованих повноважень, зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я та 
соціального захисту.

Змінами до частини четвертої статті 103-2 Бюджетного кодексу України 
передбачається залишки коштів за освітньою субвенцією, що не використані 
протягом наступного бюджетного періоду, вилучати до державного бюджету. 
Ми пропонуємо залишити статтю 103-2 Бюджетного кодексу України в чинній 
редакції. Можливість накопичення та використання залишків освітньої 
субвенції для органів місцевого самоврядування є мотивацією до оптимізації 
мережі закладів освіти. Вилучення таких фінансових інструментів призведе до 
формування неефективної мережі закладів освіти.



Також законопроектом № 6062 пропонується доповнити Розділ VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України новим 
пунктом 53, відповідно до якого 70% надходжень від викупу земельних ділянок 
комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 Розділу IX «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, зараховуються до спеціального фонду 
державного бюджету.

Такі ініціативи щодо зарахування до державного бюджету коштів від 
продажу комунального майна є неприпустимими.

Крім того, запропонована редакція пункту 21 розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» передбачає погашення заборгованості за 
середньостроковими позиками перед державним бюджетом, що знаходиться на 
обліку в Казначействі України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. Проте, оскільки велика вірогідність, що порядок Кабінету Міністрів 
України буде передбачати погашення такої заборгованості за рахунок джерел 
доходів місцевих бюджетів, що є неприпустимим, зазначену редакцію змін 
необхідно врегулювати. Адже заборгованість місцевих бюджетів за 
середньостроковими позиками перед держбюджетом виникла через невірне 
планування державними органами видатків з делегованих повноважень у 2009- 
2014 роках, в результаті чого, органи місцевого самоврядування були змушені 
запозичувати кошти з Єдиного казначейського рахунку для забезпечення 
фінансування делегованих державою повноважень та недопущення 
заборгованості з виплати заробітних плат, закупівлі медикаментів, придбання 
матеріалів, забезпечення продуктів харчування, оплати комунальних послуг в 
відповідних галузях бюджетної сфери.

Тому ці зміни приведуть до значного скорочення дохідної та видаткової 
частин місцевих бюджетів.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо на наступний бюджетний період 
Бюджетний кодекс України зберегти без цих змін, адже стабільність 
бюджетного законодавства дозволить громадам напрацювати розвитковий 
потенціал, залучити додаткові фінансові ресурси на власні повноваження та 
оновлення інфраструктури, а також на розвиток освітньої, соціальної, медичної 
галузей.

Схвалено на 13 сесії 
обласної Ради 8 скликання 
29 жовтня 2021 року


