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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 
Асоціації міст України щодо проєкту Держбюджету на 2021 рік в 

частині бюджетної забезпеченості територіальних громад 
Друге читання 

 
 

1. ПОКАЗНИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ 

Показники 2020 рік 2021 рік 

(перше читання) 

2021 рік 

(друге читання) 

Зміни до другого читання, коментар 

Освітня субвенція 79,098 млрд грн 102,506 млрд грн 99,6 млрд грн 
-2,9 млрд грн (-2,8%). У порівнянні із 

2020 р. +20,5 млрд грн (+25,9%) 

Субвенція на створення центрів 

профтехосвіти 
100,0 млн грн 150,0 млн грн 150,0 млн грн Без змін 

Субвенція на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

504,458 млн грн 504,458 млн грн 504,458 млн грн Без змін 

Субвенція «Нова українська школа» 1,060 млрд грн 1,421 млрд грн 1,421 млрд грн Без змін 

Субвенція «Спроможна школа для 

кращих результатів» 
2,5 млрд грн 1,0 млрд грн 1,0 млрд грн Без змін 

Субвенція на боротьбу з COVID-19 

для закладів загальної середньої освіти 
0,0 1,0 млрд грн 1,0 млрд грн Без змін 

Субвенція на створення центрів 

культурних послуг  
0,0 0,0 300,0 млн грн  Нова  
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2. ПОКАЗНИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Показники 2020 рік 
2021 рік 

(перше читання) 

2021 рік 

(друге читання) 

Зміни до другого читання, 

коментар 

Реалізація програми державних гарантій медичного 

обслуговування 

88,881 млрд 

грн 
123,438 млрд грн 123,494 млрд грн +0,056 млрд грн (+0,05%) 

Субвенція на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

1,523 млрд 

грн 
2,943 млрд грн 2,943 млрд грн Без змін 

Субвенція на реформування регіональних систем 

охорони здоров’я для здійснення заходів з 

виконання спільного з МБРР «Поліпшення охорони 

здоров'я на службі у людей» 

659,1 млн 

грн 
555,027 млн грн 555,027 млн грн Без змін 

 

3. ПОКАЗНИКИ СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Показники 2020 рік 
2021 рік 

(перше читання) 

2021 рік 

(друге читання) 

Зміни до другого читання, 

коментар 

Субвенція на виплату грошової компенсації на 

житло сім’ям ветеранів 
305,145 млн грн 305,145 млн грн 305,145 млн грн Без змін 

Субвенція на виплату грошової компенсації на 

житло для ВПО 
248,445 млн грн 248,445 млн грн 248,445 млн грн Без змін 

Субвенція на виплату грошової компенсації 

для сімей учасників бойових дій 
50,0 млн грн 50,0 млн грн 50,0 млн грн Без змін 

Субвенція на виплату грошової компенсації 

для сімей учасників Революції Гідності 
7,626 млн грн 12,307 млн грн 12,307 млн грн 

Без змін  

У порівнянні з 2020 р. 

+4,681 млн грн (+61,4%) 

Субвенція на проєктні будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла дітям-сиротам 
795,384 млн грн 795,384 млн грн 806,759 млн грн  +11,375 млн грн (+1,4%) 

Субвенція на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

0,0 0,0 274,2 млн грн  Нова  
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4. ПОКАЗНИКИ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЖКГ  

Показники 2020 рік 
2021 рік 

(перше читання) 

2021 рік 

(друге читання) 

Зміни до другого 

читання, коментар 

Субвенція на заходи соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження 

137,499 млн грн 137,499 млн грн 137,499 млн грн Без змін  

Державний фонд регіонального розвитку 4,9 млрд грн 9,360 млрд грн 4,5 млрд грн грн  -4,86 млрд грн (-51,9%) 

Субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

1,7 млрд грн 0,0 6,0 млрд грн  +6,0 млрд грн (+100%) 

Субвенція на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених 

пунктах 

22,172 млрд грн 21,343 млрд грн 

21,343 млрд грн, з 

них 35%* 

бюджетів МС, це: 

7,47 млрд грн  

Без змін  

*35% до бюджетів МС 

(виняток на 2021 рік)  

Субвенція на розроблення комплексних планів 

просторового розвитку територій 

територіальних громад 

0,0 62,550 млн грн 62,550 млн грн Без змін 

Субвенція на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг 
0,0 489,849 млн грн 231,0 млрд грн -258,849 млн грн (-52,8%) 

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості 

0,0 0,0 500,0 млн грн Нова  

Субвенція на розвиток спортивної 

інфраструктури 
0,0 500,0 млн грн 500,0 млн грн  Без змін  
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5. ПОКАЗНИКИ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА ІНШЕ 

Показники 2020 рік 
2021 рік 

(перше читання) 

2021 рік 

(друге читання) 

Зміни до другого читання, 

коментар 

Реверсна дотація 8,76 млрд грн 10,38 млрд грн 10,38 млрд грн  Без змін 

Базова дотація  13,38 млрд грн 15,69 млрд грн 15,702 млрд грн +0,012 млрд грн (+0,08%) 

Додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам 

7,9 млрд грн 

8,598 млрд грн, з них 

7,9 млрд грн розподілено 

між обласними 

бюджетами 

6,598 млрд грн -2,0 млрд грн (-23,3%) 

Забезпечення окремих 

видатків районних державних 

адміністрацій, пов’язаних з 

ліквідацією районів 

0,0 1, 382 млрд грн 1,226 млрд грн -0,156 млрд грн (-11,3%) 

Субвенція м.Дніпро на 

метрополітен 
812,0 млн грн 1,252 млрд грн 1,252 млрд грн Без змін 

Субвенція м.Харків на 

метрополітен 
356,3 млн грн 310,0 млн грн 310,0 млн грн  Без змін  

Субвенція на Надзвичайну 

кредитну програму для 

відновлення України 

1,275 млрд грн 1,650 млрд грн 1,650 млрд грн Без змін 

Субвенція на підтримку 

територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході 

України 

20,0 млн грн 125,0 млн грн 125,0 млн грн  Без змін 

 


