
Додаток до листа Асоціації міст України  
вих. № 5-677/22 від 26 серпня 2022 року 

 
ПРОПОЗИЦІЇ 

Асоціації міст України до бюджетних законопроектів на 2023 рік  
в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин 

 
1. Закріпити на постійній основі збільшення частки ПДФО, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування, із 64% у 2023 році до 80% у 2026 року (збільшення +5% 
щорічно). Такий фінансовий ресурс необхідний на реалізацію заходів із стримування 
зростання тарифів на комунальні послуги для населення та бюджетної сфери; 
територіальної оборони та захисту безпеки населення; на реконструкцію та капремонт 
об’єктів цивільного захисту населення; усунення наслідків збройної агресії російської 
федерації, пов’язаних із пошкодженням житлових будинків, будівель, споруд та 
об’єктів критичної інфраструктури; облаштування приміщень для укриття; на розвиток 
і підтримку комунальних закладів охорони здоров’я, в зв’язку з формуванням мережі 
лікарень у госпітальному окрузі за кластерним принципом. 

2. Не допустити зменшення доходів ПДФО до місцевих бюджетів з грошового 
забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. Прогнозовані втрати місцевих 
бюджетів внаслідок реалізації ініціатив Мінфіну складуть близько 54 млрд грн у 2023 
році, що унеможливить надання послуг та виконання функцій місцевим 
самоврядуванням. 

3. Призупинити вилучення реверсної дотації на період воєнного стану з огляду на суттєве 
зменшення доходів місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. 

4. Передбачити компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг 
щодо земельного податку та податку на нерухоме майно, встановлених Податковим 
кодексом України. 

5. Передбачити у державному бюджеті кошти на забезпечення надання соціальних 
послуг в громадах внутрішньо переміщеним особам та особам, які потрапили у складні 
життєві обставини через агресію росії. 

6. Передбачити механізм компенсації територіальним громадам понесених витрат по 
наданню пільги з послуг зв’язку та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим 
категоріям громадян, що надані відповідно до законодавства України та гарантовані 
державою. 

7. Списати заборгованість за середньостроковими позиками та безвідсотковими 
позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку у 2009–2014 роках. Фактично органи місцевого самоврядування для 
виправлення прорахунків Мінфіну по плануванню дохідної бази місцевих бюджетів 
були змушені запозичувати зазначені кошти для забезпечення бюджетної сфери 
(освіта, охорона здоров’я, соціальний захист тощо) необхідними фінансовими 
ресурсами та недопущення заборгованості з виплати заробітних плат, закупівлі 
медикаментів, придбання матеріалів, забезпечення продуктів харчування, оплати 
комунальних послуг тощо. Кошти надавалися на виконання делегованих державою 
повноважень. 

8. Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджетам територіальних громад в 
обсязі щонайменше 24 млрд грн на компенсацію: витрат на ремонти пошкоджених 
виробничих потужностей; втрат від зменшення кількості абонентів та/або обсягу 
наданих послуг; втрат від зниження рівня розрахунків; різниці в тарифах на послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення, теплопостачання на 
альтернативних видах палива. 
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9. Передбачити кошти (джерела доходів) для створення систем оповіщення; резерву 

засобів індивідуального захисту; матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, які віднесення до повноважень органів місцевого 
самоврядування відповідно до Кодексу цивільного захисту. 

10. Застосовувати формульний підхід при розподілі субвенцій та дотацій з державного 
бюджету між бюджетами територіальних громад з метою забезпечення справедливого 
та прозорого розподілу трансфертів з державного бюджету. 

11. Відновити акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 
України пального та зарахування його частини до загального фонду відповідних 
бюджетів місцевого самоврядування. 

12. Надати право не сплачувати єдиний податок для І та ІІ груп лише тим платникам, які 
провадять діяльність на територіях, на яких ведуться бойові дії, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями росії. 

13. Спростити процедури надання пільг із сплати місцевих податків і зборів на територіях, 
де ведуться активні бойові дії. 

14. Забезпечити належний обсяг освітньої субвенції, який зокрема врахує вимоги статтею 
57-1 Закону України «Про освіту», постанови КМУ від 10.07.2019 року №822 «Про 
оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і 
установ освіти і науки». 

15. Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджетам територіальних громад на 
відновлення об’єктів інфраструктури в сферах соціально-культурного призначення, 
житлово-комунального та дорожнього господарства, пасажирського транспорту та 
інших, що забезпечують життєдіяльність територіальних громад, які зазнали 
руйнувань та пошкоджень  внаслідок збройної агресії рф.  

16. Включити в Програму медичних гарантій видатки закладів охорони здоров’я на 
комунальні послуги. 

 
Схвалено Правлінням Асоціації міст України  
22 серпня 2022 року, м.Київ  


