
Проблеми з питань реформи місцевого самоврядування  
у сфері місцевих фінансів та пропозиції міських рад щодо їх вирішення 

 

№ 
п/п Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Суб’єкт внесення 
пропозиції (населений 

пункт) 

1.  Відсутність надходжень акцизного податку з 
нафтопродуктів до бюджетів місцевого 
самоврядування у ІІ півріччі 2017 року 

Отримання коштів компенсації в останній 
робочий день грудня 2017 року не дасть 
можливості своєчасно спрямувати кошти на 
фінансування будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення 

- невідкладно подати на розгляд Уряду проект постанови по розподілу 
акцизу з нафтопродуктів на ІІ півріччя 2017 року; 

- збільшити частку зарахування до бюджетів ОМС акцизного податку з 
виробництва та імпорту нафтопродуктів до 17,66% із одночасним 
підняттям ставки акцизного податку на скраплений газ та дизпаливо для 
збалансування державного бюджету. 

 

Запоріжжя, 
Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, 
Новоукраїнка, Камянець-
Подільський, Харків, 
Василівка, Гадяч, 
Вінниця, Запоріжжя, 
Чугуїв, Черкаси, Рівне, 
Гола Пристань, Люботин,  

2.  Низький рівень надходжень акцизного податку з 
нафтопродуктів до бюджетів місцевого 
самоврядування починаючи з 1 січня 2017 року 

- повернення акцизного податку з роздрібного продажу пального 
(механізм, що діяв до 01.01.2017 року), що стабілізує надходження до 
місцевих бюджетів; 

- віднесення акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів  до категорії місцевих податків і 
зборів (стаття 10), що дозволить залишити в розпорядженні місцевих 
бюджетів стабільне джерело доходу. 

Олександрія, Павлоград, 
Пологи, Баранівка, 
Мерефа, Кривий Ріг, 
Березань, Більмак, 
Скадовськ, Славута, 
Суми, Ужгород,  

3.  Значні обсяги заборгованості місцевих бюджетів 
за середньостроковими позиками перед 
державним бюджетом 

- передбачити списання заборгованості за середньостроковими позиками 
перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі до 
кінця 2017. 

Павлоград, Черкаси, 
Чернівці, Житомир, 
Одеса, Дніпро, Жмеринка, 
Подільськ, Суми, 
Ужгород, Вінниця, 
Запоріжжя, Рівне, Дубно, 
Черкаси, Харків, Ізюм, 
Першотравенськ,  

4.  Відсутність додаткової дотації містам обласного 
значення призводить до значної недостатності 
коштів на оплату заробітної плати та 
енергоносіїв. 

- розглянути питання щодо передбачення у державному бюджеті 
додаткової дотації для бюджетів міст обласного значення. 

Олександрія, Клесів, 
Лисичанськ, Красноград 
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5.  Недостатність коштів освітньої і медичної 
субвенцій  

- збільшити обсяги освітньої та медичної субвенцій, зокрема врахувати 
підвищення посадових окладів працівників освіти та охорони здоров’я;  

- забезпечити в повному обсязі фінансування видатків в галузях освіти та 
охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій, щоб органи 
місцевого самоврядування не відволікали власний ресурс та розвивали 
свою інфраструктуру; 

- запровадити коригувальний коефіцієнт для врахування витрат на 
лікування мешканців з інших регіонів в закладах охорони здоров’я міст; 

- врахувати в освітній субвенції видатків на оплату праці всіх працівників, 
а не тільки педагогічного персоналу; 

- надати можливість спрямування залишку коштів медичної субвенції на 
оплату праці; 

- проводити розподіл медичної субвенції на первинний та вторинний 
рівень при складанні та ухваленні Державного бюджету України на 
відповідний рік; 

- розробити державні соціальні стандарти та нормативи, галузеві 
стандарти надання суспільних послуг, та на їх підставі проводити 
розрахунки обсягів освітньої та медичної субвенцій. 

Первомайськ, Тячів, 
Нововолинськ, 
Олександрівка, Мерефа, 
Марганець, Жмеринка, 
Кривий Ріг, Лебедин, 
Ватутіне, Волочиськ, 
Васильківці, Гадяч, 
Вільногірськ, Кам’янське, 
Ржиців, Самбірськ, 
Синельникове, Ужгород, 
Дубно, Чугуїв, Ізюм, 
Люботин,  

6.  Недофінансування галузі професійно-технічної 
освіти та відсутність впливу на навчально-
виховний процес (не змінена відомча належність 
закладів і не вирішено питання передачі майна 
ПТУ у комунальну власність) 

- передати фінансування професійно-технічних навчальних закладів на 
обласний рівень за рахунок субвенції; 

- здійснити передачу майна ПТУ в комунальну власність. 

Суми, Ужгород, 
Запоріжжя, Рівне, 
Черкаси, Харків,  

7.  Відсутність фінансового забезпечення 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян та інших передбачених 
законодавством пільг, ріст заборгованості за 
пільгове перевезення та збільшення судових 
позовів перевізників  

- виділити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для 
погашення заборгованості, що утворилася внаслідок недотримання 
місцевими бюджетами коштів субвенції на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян; 

Павлоград, Чоп, 
Нововолинськ, Одеса, 
Хуст, Мерефа, 
Лисичанськ, Жмеринка, 
Ковель, Камянець-
Подільський, Лебедин, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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 - затвердити Концепцію Уряду щодо здійснення переходу із 2018 року на 

надання державної адресної грошової допомоги окремим категоріям 
громадян замість пільг з оплати проїзду у громадському транспорті; 

- передбачити в державному бюджеті  на 2018 рік  субвенцію на надання  
пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та 
компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян. 

Дніпро, Подільськ, 
Славута, Суми, Ужгород, 
Вінниця, Запоріжжя, 
Пирятин, Ірпінь, Черкаси, 
Ізюм,  

8.  Недостатність асигнувань, несвоєчасне і в 
неповному обсязі надходження коштів по 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот. 

- заборонити відключення підприємств житлово-комунального 
господарства від мереж електро- та газопостачання за наявності 
невідшкодованих державою пільг, субсидій та різниці в тарифах; 

- внести до парламенту законопроекту про внесення змін до державного 
бюджету на 2017 рік щодо збільшення обсягу відповідної субвенції на 8 
млрд грн. для покриття непогашеної заборгованості. 

 

Павлоград, Запоріжжя, 
Одеса, Вільногірськ, 
Дніпро, Славута, Черкаси, 
Червоноград,  

9.  При розрахунку потреби в субвенціях з 
Державного бюджету місцевим бюджетам в 
формулах не враховано кількість тимчасово 
переміщених осіб 

- при розрахунку міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний 
період враховувати кількість тимчасово переміщених осіб 

Бровари, Енергодар, ОМС 
Донецької та Луганської 
областей 

10.  Тривалість та складність процесу отримання 
комунальними підприємствами кредитів, які 
можна використати, у тому числі, й на 
встановлення засобів обліку 

- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 
541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» в частині 
скорочення переліку документів, необхідних для отримання місцевих 
гарантій, та термінів їх розгляду. 

Харків 

11.  Не виконано норми пункту 10 прикінцевих 
положень Бюджетного кодексу України, якими до 
1 березня 2017 року Уряду необхідно було 
переглянути та затвердити державні соціальні 
стандарти і нормативи за кожним із делегованих 
державою місцевому самоврядуванню 
повноважень 

- терміново переглянути та затвердити соціальні стандарти і нормативи за 
кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню 
повноважень, та забезпечити перегляд нормативно-правових актів, що 
регламентують застосування галузевих нормативів Ужгород, Синельникове,  
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12.  Неузгодженість бюджетного та спеціального 
законодавства у сфері використання ядерної 
енергії за рахунок надходжень відповідного 
збору, внаслідок чого місцеві бюджети фактично 
не отримують у повному обсязі кошти на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення 

- закріплення збору на соціально-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження джерелом 
формування спеціального фонду Державного бюджету та спрямування 
його у повному обсязі у вигляді субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження також по спеціальному фонду 

- сприяти прийняттю проекту Закону про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження) (реєстр № 2249а від 02.07.2015) 

Славута, Нікополь, 
Марганець, Енергодар, 
Вараш, Острог, Нетішин, 
Вознесенськ, 
Южноукраїнськ,  

13.  Відсутність фінансової підтримки з державного 
бюджету у 2017 році об’єднаним територіальним 
громадам, у яких перші вибори відбулися у 2017 
році з метою стимулювання їх соціально-
економічного розвитку 

- виділити до кінця 2017 року з державного бюджету субвенцію на 
формування інфраструктури тим ОТГ, у яких пройшли вибори у 2017 
році відповідно до пункту 16 Прикінцевих положень ЗУ «Про Державний 
бюджет на 2017 рік» 

Іршава, Перечинськ,  

14.  Намагання позбавити органів місцевого 
самоврядування права здійснювати контроль за 
додержанням законодавства про працю 
населення на підприємствах, в установах і 
організаціях, що не перебувають у комунальній 
власності 

- сприяти відхиленню законопроекту за реєстр. №6489 з метою 
збільшення надходжень місцевих бюджетів. 

Чернівці, Маків, 
Житомир, Суми, Харків, 
Чернігів, Ужгород, Івано-
Франківськ, 

15.  Значні втрати місцевих бюджетів ОМС на 
території близькій до лінії зіткнення та 
відсутність коштів для належного утримання 
бюджетних установ, здійснення програм та 
заходів місцевих бюджетів громад, що 
знаходяться на лінії зіткнення 

- розглянути питання внесення змін до Закону  України «Про тимчасові 
заходи на період проведення антитерористичної операції» (статті 6, 7) в 
частині звільнення від сплати плати за землю, податку на нерухоме 
майно, орендної плати за користування комунальним майном, єдиного 
податку для платників четвертої групи у зв’язку з тим, що звільнення веде 
до  втрат місцевих бюджетів. Сприяти якнайшвидшому прийняттю 
законопроекту №5648 від 17.01.2017. 

Щастя, 

Петропавлівка, 

Станиця Луганська 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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16.  Загроза втрати додаткових надходжень до 
місцевих бюджетів від торгівлі тютюновими 
виробами 

- сприяти відхиленню розроблених законопроектів щодо скасування 
акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, зокрема, 
№6286 від 05.04.2017; 

- зберегти існуючий механізм акцизного оподаткування роздрібної 
продажі тютюнових виробів. 

Павлоград, 
Новопокровка, Дніпро, 
Славута,  

17.  Бар’єри для самостійного прийняття рішень ОМС 
в частині використання коштів місцевих 
бюджетів, зокрема надання фінансової допомоги 
суб’єктам господарювання  

Неузгодженість норм Закону України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» з 
бюджетним законодавством та нечіткість 
визначених норм зазначеного Закону 

 

- зменшити термін повідомлення АМКУ про нову державну допомогу до 
термінів оприлюднення проектів нормативно-правових актів, що 
визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»  (не 
пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.) та, 
відповідно скоротити строки розгляду повідомлення та прийняття 
рішення АМКУ; 

- отримати чіткі роз’яснення щодо практичного застосування Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі в 
пункті - Закон), зокрема щодо поширення дії Закону на надання 
фінансової підтримки комунальним підприємствам, в тому числі шляхом 
надання відповідної субвенції між місцевими бюджетами, чи здійснення 
внеску до статутного капіталу комунального підприємства; 

- звільнити від обов’язку повідомлення про нову та діючу державну 
допомогу (статті 6, 7 Закону) рішень органів місцевого самоврядування 
про місцеві податки та збори, в частині зменшення ставок і надання пільг 
окремим групам платників та внесення змін до Закону; 

- внести зміни до Закону в частині непоширення його дії на підтримку 
підприємств комунальної форми власності (особливо 
життєзабезпечуюючих), що засновані на власності територіальної 
громади. 

Дніпро, Миколаїв, Харків, 
Чернівці, Івано-
Франківськ, Львів,  

18.  Не збалансований помісячний розпис освітньої та 
медичної субвенцій, без врахування фактичних 
потреб (зокрема, необхідність перерозподілу 
видатків в опалюваний період, що зумовлює 

Про формуванні проекту державного бюджету на наступний бюджетний 
період максимально наблизити помісячний розпис асигнувань 
міжбюджетних трансфертів (освітня, медична субвенції) до фактичних 
потреб громад 

Березань, Бориспіль, 
Ірпінь, Вінниця, Калуш, 
Лубни, Сміла, Сокиряни 

https://rada.info/ru/sovet/04396874/
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№ 
п/п Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Суб’єкт внесення 
пропозиції (населений 

пункт) 
виникнення кредиторської заборгованості за 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 

- переглянути розпис освітньої субвенції, а саме: 

• на жовтень-квітень; 
• на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення 

педагогічних працівників (червень – початок липня); 

- надати право місцевим фінансовим органам коригувати освітню та 
медичну субвенцію з державного бюджету в межах затвердженого 
річного фінансового плану за підсумками кожного кварталу. 

19.  Відсутність розмежування надходжень по 
акцизному податку за видами підакцизних 
товарів 

- внести зміни до Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 
№11 «Про бюджетну класифікацію» 

Луцьк, Нова Водолага,  

20.  Нерівномірне фінансування державного фонду 
регіонального розвитку, а саме виділення коштів 
в кінці року. Це не дозволяє ефективно 
реалізувати проекти. 

- здійснювати перерозподіл коштів ДФРР з початку року Берегово, Коростень, 
Дубно, Старобільськ,  

21.  Сплата податків підприємствами не по місцю 
знаходження, а по місцю реєстрації призводить до 
суттєвого недоотримання коштів у місцевий 
бюджет (зокрема зарахування податку на доходи 
фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів 
за фактичним місцезнаходженням структурних та 
відокремлених підрозділів юридичних осіб) 

- внести відповідні зміни до Господарського та Податкового кодексів  Гадяч, Лубни, Мелітополь, 
Умань, Фастів, Хмільник, 
Мерефа, Миколаївка, 
Житомир, Славута, Дубно, 
Старобільськ, Хмільник, 
Глухів, Гола Пристань,  

22.  Недостатність коштів для врегулювання гострих 
питань у сфері екології та фінансування 
невідкладних екологічних заходів, важливих 
соціальних питань, у тому числі поліпшення 
здоров’я мешканців міста, підвищення рівня 
життя  

- переглянути розподіл екологічного податку між рівнями місцевих 
бюджетів, збільшивши частку відрахувань такого податку до бюджетів 
міст; 

-  прийняти законопроект «Про внесення змін до статті 691 Бюджетного 
кодексу України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів  
місцевого самоврядування в частині екологічного податку)» 
(реєстр. № 6421 від 28.04.2017); 

Запоріжжя, Берегово, 
Калуш, Кривий Ріг, 
Ладижин, Львів, Покров, 
Старокостянтинів, 
Южноукраїнськ, Борислав, 
Кривий Ріг, Славута,  
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№ 
п/п Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Суб’єкт внесення 
пропозиції (населений 

пункт) 
- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 
1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів» в частині розширення напрямів використання 
коштів екологічного порядку. 

23.  Неможливість спрямування коштів екологічного 
податку на нагальні першочергові потреби 
громади 

- зміна зарахування екологічного податку із спеціального фонду до 
загального фонду місцевих бюджетів 

Щастя, Борислав, 
Першотравенськ, Кривий 
Ріг, Славута,  

24.  Недостатність надходжень загального фонду для 
фінансування перекладених на рівень місцевих 
бюджетів видатків 

- збільшення відсотку надходжень податку та збору на доходи фізичних 
осіб бюджетам міст обласного значення, ОТГ до 75%; 

- зарахування 100 % плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами до сільських, селищних, 
міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад; 

- закріпити за місцевими бюджетами податок на доходи фізичних осіб з 
пасивних доходів; 

- повернення до легалізації ігрового, лотерейного бізнесу із спрямуванням 
відповідних податків до місцевих бюджетів; 

- включити до надходжень загального фонду бюджетів місцевого 
самоврядування 10% податку на прибуток; 

Олександрія, 
Підволочиськ, 
Новоукраїнка, 

Бабчинці, Баранівка, 
Калита, Хуст, Шевченкове, 
Щастя, Мерефа, 
Мелітополь, Жмеринка, 
Коростень, Кривий Ріг, 
Крупець, Ладижин, 
Горностаїв, Болехів, 
Бровари, Дніпро, 
Кам’янське, Славута, 
Городок,  

25.  Відсутність стабілізаційної дотації на 2018 рік - збереження інструменту Стабілізаційної дотації та закладення в 
держбюджеті відповідного фінансового ресурсу в обсязі не менше 2,0 
млрд грн. 

Олександрія, Бердичів, 
Дубно, Острог, 
Нововолинськ, Ковель, 
Конотоп,  

26.  Недофінансування дошкільної освіти та культури 
малих міст. Дитячі садочки та заклади культури 
(клуби) знаходяться на межі закриття через 
небажання районної влади фінансувати 
передбачені Бюджетним кодексом установи. 

- продовжити дію пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України на 2018 рік та зобов’язати 
районні державні адміністрації передбачати міжбюджетні трансферти на 
видатки, визначені підпунктом "а" пункту 2 частини першої статті 89 
Бюджетного кодексу, а також підпунктом "б" пункту 2 в частині 

Пологи, Самбірськ, 
Українка,  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445345985513901%23n1399
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№ 
п/п Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Суб’єкт внесення 
пропозиції (населений 

пункт) 
Районна влада передбачає фінансування 
зазначених закладів, виходячи із залишкового 
принципу, як наслідок районні державні 
адміністрації в значній мірі недофінансовують 
бюджети малих міст. Недофінансування 
становить близько 10% річних бюджетів малих 
міст 

утримання навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", за умови, що 
загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня та пунктом 5 частини 
першої статті 89 Бюджетного кодексу в частині утримання сільських, 
селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек не менше обсягу фактичних 
видатків попереднього року плюс норматив фінансового забезпечення, 
тобто врахувати підвищення мінімальної заробітної плати, надбавки та 
премії для диференціації заробітної плати з метою недопущення 
«зрівнялівки» в оплаті праці некваліфікованих і кваліфікованих 
працівників, підвищення тарифів на комунальні послуги та енергоносії. 
Крім того, у формулі розрахункового показника обсягу міжбюджетних 
трансфертів передбачити коефіцієнт резерву коштів для здійснення 
непередбачуваних видатків, що можуть виникнути на протязі року (ріст 
індексу інфляції, індексу споживчих цін, аварійні ситуації). 

27.  Недостатня фінансова база тих територіальних 
громад, які у зв'язку з географічним 
розташуванням не мають виробничої 
інфраструктури та достатніх дохідних джерел, і 
єдиним вагомим економічним потенціалом яких є 
природні ресурси 

Внести зміни до статей 64, 69 БКУ щодо складу доходів загального фонду 
місцевих бюджетів, а саме: 

1) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 
рентної плати за спеціальне використання води водних обєктів місцевого 
значення), що зараховуються до  сільських, селищних, міських 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад, користувачами води за місцем її забору. 

2) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, 
визначеного пунктом 16-1частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому 
числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад, - 55 відсотків, 
обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 25 
відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків; 

(Зараховувати до місцевих бюджетів  55 відсотків  екологічного податку.) 

Берегово, Баранівка, 
Кривий Ріг, Ладижин,  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445345985513901%23n1424
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№ 
п/п Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Суб’єкт внесення 
пропозиції (населений 

пункт) 
3) 50 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 
користування надрами для видобування нафти, природного газу та 
газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного 
бюджету у повному обсязі), що зараховується до сільських, селищних, 
міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад; 

(За використання  артезіанської води  та термальних джерел води) 

28.  Сплата за користування надрами для видобування 
корисних копалин гірничими підприємствами 
(кар'єрами), які знаходяться на території 
територіальної громади, а також  орендна плата за 
оренду водних об’єктів перераховується до 
обласного та державного бюджетів 

- врегулювати на законодавчому рівні питання щодо повної або часткової 
компенсації бюджетам місцевого самоврядування втрат дохідної частини 
за видобуток корисних копалин та оренди водних об’єктів 

 

Новоукраїнка,  

29.  Проблема сплати судового збору органами 
місцевого самоврядування при поданні позовних 
заяв до суду 

- внести зміни до Закону України «Про судовий збір» де звільнити органи 
місцевого самоврядування від його сплати 

Олександрівка, Жмеринка, 
Ірпінь, Калуш, Нова 
Водолага, Фастів, Харків, 
Хмільник, Калуш, 

30.  Юридичні та фізичні особи після придбання 
нерухомого майна, яке розташоване на землях 
комунальної власності,  зволікають з укладанням 
договорів оренди 

- внести зміни до Податкового кодексу в частині зобов’язання сплати 
власниками майна, які в 8 місячний термін з моменту державної реєстрації 
нерухомого майна не уклали договір оренди на землю земельного податку 
в 10  кратному розмірі. Із застосуванням такої норми як до юридичних так 
і до фізичних осіб, які використовують землі державної та комунальної 
власності без правовстановлюючих документів тривалий час.   При цьому 
надати право органам місцевого самоврядування  чи податковим органам 
самостійно визначати розмір земельної ділянки на яку проводити 
нарахування 10 кратного розміру земельного податку 

Олександрівка, Рубіжне, 
Харків, Хмільник, 
Покровськ Донецької 
області, Сміла 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%81%D0%BC%D1%82)
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пункт) 

31.  Втрати місцевих бюджетів через спеціальний 
режим оподаткування сільскогосподарських 
підприємств. 

-скасувати спеціальний режим та ввести податок з обороту, частина якого 
повинна зараховуватись до сільських, селищних бюджетів пропорційно 
площі земельних ділянок, в тому числі і паїв громадян, розташованих на 
тій чи іншій території. Це в значній мірі поповнить бюджет особливо 
сільських рад, які мають більшу частину земельних ділянок  на своїй 
території, але доходів від цього не мають та вирішить  проблему 
дотаційності сільських рад, які маючи на своїй території велику кількість 
землі та потребують дотації. 

Олександрівка, 

32.  Відсутність муніципального електронного 
реєстру нерухомості 

- створення муніципального електронного реєстру нерухомості за даними 
місцевих бюро технічної інвентаризації, до якого включити дані по 
реєстрації нерухомості до 01 січня 2013 року, з подальшим включенням 
цих даних для використання при нарахуванні податку на нерухомість 
органами державної податкової служби; 

Мелітополь, Василівка, 
Славута, Калуш, 
Тарашани, Біляївка, 
Кіцмань, Тлумач, 
Рогатин,  Володарськ-
Волинський, 

33.  Відсутність можливості розміщення коштів на 
вкладних (депозитних) рахунках з рахунків 
відкритих в установах банків державного сектору 
(НПА Кабінету Міністрів України не приведений 
у відповідність до норм Бюджетного кодексу) 

- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 
року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», 
якими передбачити можливість перерахування тимчасово вільних коштів 
на вкладні (депозитні) рахунки з рахунків відкритих в установах банків 
державного сектору 

Мелітополь, Жмеринка, 
Львів,  

34.  Органи місцевого самоврядування не мають 
контролюючих повноважень за дотриманням 
законодавства по сплаті податків і зборів на 
місцях. Місцева влада виступає в ролі 
«прохаючого» і не має можливості ефективно 
працювати над наповненням дохідної частини 
бюджету. 

- внесення змін до нормативних актів щодо надання контролюючих 
повноважень органам місцевого самоврядування. Надання бази даних 
щодо платників від контролюючих органів до місцевої влади для 
подальшої роботи з платниками податку. Надання доступу до баз даних 
ДФС. 

- надати право доступу органам місцевого самоврядування до бази даних 
«Податковий блок», а також до бази даних органів казначейства АС 
«Казна» 

Мерефа, Житомир, 
Жмеринка, Василівка, 
Хмільник,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%81%D0%BC%D1%82)
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пункт) 

35.  Відсутність надійних державних гарантії щодо 
повернення кредитних коштів міжнародних 
фінансових організацій та технічної допомоги 

- внести доповнення до статті 52 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: «Забезпечити першочергове 
задоволення вимог кредиторів щодо повернення коштів отриманих як 
запозичення (кредит) або грант від Міжнародних Фінансових Організацій 
та коштів міжнародної технічної допомоги». 

Житомир, Львів, Вінниця, 
Харків, Одеса, Суми 

36.  Відсутність законодавчих підстав виконавчим 
органам місцевих рад приймати рішення щодо 
розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з 
державного бюджету у період між сесіями 
відповідної місцевої ради 

- внести зміни до статті 108 Бюджетного кодексу України щодо надання 
права виконавчим органам місцевих рад приймати рішення щодо 
розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету у 
період між сесіями відповідної місцевої ради. 

Марганець, Чернівці, 
Івано-Франківськ, Луцьк, 
Мелітополь, Ужгород, 
Житомир 

37.  Недоотримання коштів від штрафних санкцій за 
порушення законодавства про працю  

- внести зміни до законодавства в частині зарахування штрафних санкцій 
за порушення законодавства про працю до місцевих бюджетів в повному 
обсязі 

Лозова, Чернівці, Харків, 
Івано-Франківськ 

38.  Враховуючи бюджетний регламент відсутня 
можливість укладання договорів про передачу 
коштів між місцевими бюджетами у 
встановлений законодавством термін 

- виключити із статті 93 Бюджетного кодексу України норму  «Усі 
договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими 
рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому». 

Житомир, 

39.  Недоотримання коштів від  орендної плати за 
землю у зв’язку із недосконалістю земельного та 
податкового законодавства 

- законодавчо визначити порядок автоматичного внесення змін до 
договорів оренди в частині встановлення орендної плати за землю у разі 
зміни системи оподаткування або зміни нормативно грошової оцінки 
земель населеного пункту; 

- законодавчо визначити порядок здійснення органами місцевого 
самоврядування контролю за використанням та охороною земель, 
декларативно передбаченого ст.189 Земельного кодексу України, з 
наданням права притягнення до адміністративної відповідальності 
порушників; 

- доповнити ст.21 Закону України «Про оцінку земель» та ст.271 
Податкового кодексу України у частині: «Технічна документація …. 

Житомир,  
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нормативної грошової оцінки…. підлягає експертизі відповідно до 
закону та введенню в дію з моменту затвердження висновку Державним 
агентством земельних ресурсів України». 

40.  Обмеження дії регуляторних актів по місцевих 
податках і зборах (рішення по місцевих податках 
і зборах) строком на один рік 

- внести зміни до статті 12.3.4 Податкового кодексу України, доповнивши 
наступним абзацом: «Термін дії таких рішень не обмежується в часі» 

- Вносити зміни до  Податкового кодексу України щодо місцевих 
податків і зборів до першого лютого року, що передує бюджетному 
періоду, в якому планується застосувати ці зміни для  можливості 
прийняття та оприлюднення власних рішень органами місцевого 
самоврядування відповідно діючих норм Податкового кодексу України 

Кривий Ріг, Черкаси, 
Чернівці, Малинівка, 
Черкаси, Львів 

41.  Внесення змін до бюджетного  та податкового 
законодавства у грудні місяці, що має негативний 
вплив на місцеві бюджети та передбачає суттєве 
обтяження місцевих бюджетів додатковими 
витратами та обмеженням їх доходної частини, 
що зумовлює зниження фінансової спроможності 
місцевого самоврядування 

- ввести мораторій на прийняття змін до податкового та бюджетного 
законодавства щонайменше на 5 років. 

 

Черкаси, Чугуїв, Суми, 
Рівне, Житомир, Чернівці 

 


