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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України (щодо додаткових надходжень до бюджетів 

територіальних громад, які приєдналися до міжнародної ініціативи «Громада, 
дружня до дітей та молоді») 

___________________________ 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
 

І . Доповнити розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” 
Бюджетного кодексу України пунктом 12-2 такого змісту: 

«12-2. До бюджетів м. Києва, міст обласного значення, міст районного 
значення та об’єднаних територіальних громад, які до 1 жовтня відповідно до 
законодавства визнані кандидатами на отримання статусу «Громада, дружня 
до дітей та молоді» та які отримали чи підтвердили такий статус, з 
наступного бюджетного періоду як виняток із положень пункту 1 частини 
другої статті 29, пункту 1 частини першої статті 64, пункту 1 частини першої 
статті 66 та частини першої статті 69 цього Кодексу перераховується податок 
на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини 
другої статті 29 цього Кодексу), який сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України на відповідній території, у таких розмірах: 

59 відсотків - до державного бюджету, 41 відсоток - до бюджету м. 
Києва у разі визнання його кандидатом на отримання статусу «Громада, 
дружня до дітей та молоді»; 57 відсотків - до державного бюджету, 43 
відсотка - до бюджету м. Києва у разі отримання чи підтвердження ним 
такого статусу; 

25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних 
бюджетів, 61 відсоток - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, які визнані кандидатами на отримання статусу 
«Громада, дружня до дітей та молоді»; 25 відсотків - до державного бюджету, 
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12 відсотків - до обласних бюджетів, 63 відсотка - до бюджетів міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які отримали чи 
підтвердили такий статус; 

25 відсотків - до державного бюджету, 14 відсотків - до обласних 
бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 1 відсоток - до бюджетів 
міст районного значення, які визнані кандидатами на отримання статусу 
«Громада, дружня до дітей та молоді»; 25 відсотків - до державного бюджету, 
12 відсотків - до обласних бюджетів, 60 відсотків - до районних бюджетів та 
3 відсотки - до бюджетів міст районного значення, які отримали чи 
підтвердили такий статус. 

Порядок визнання територіальних громад кандидатами на отримання 
статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», отримування чи 
підтвердження такого статусу встановлюється Кабінетом Міністрів 
України”.» 

 

II. Прикінцеві положення. 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом. 
 
 
Голова Верховної Ради 
              України                                                             Д. Разумков 
 


