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Про проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

(реєстр. № 6000 від 15.09.2021) 

____________________________________________________________ 

 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування розглянув в межах предмету відання 

проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

(реєстр. №6000 від 15.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до поданого проекту обсяг фінансового ресурсу місцевих 

бюджетів на 2022 рік становить 587 567 млн грн, у тому числі за: загальним 

фондом – 536 100,4 млн грн; спеціальним фондом – 51 466,6 млн грн.  

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 

415 209,5 млн грн, у тому числі за: загальним фондом – 390 389,6 млн грн; 

спеціальним фондом – 24 819,9 млн грн. 

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими 

бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2022 рік 

становитимуть 404 416,7 млн грн, у тому числі: загального фонду – 379 596,7 

млн грн. 

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 

2022 рік здійснено щодо: 24 обласних бюджетів окремо за надходженням 

податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств; 1 438 

бюджетів територіальних громад за надходженнями податку на доходи фізичних 

осіб. 

За результати розрахунку обсяг базової дотації, яка надаватиметься 

місцевим бюджетам з державного бюджету, у 2022 році становить 

16 294,2 млн грн, обсяг реверсної дотації, яка перераховуватиметься з місцевих 

бюджетів до державного бюджету – 10 792,8 млн грн. 

Загалом обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного 

бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 172 357,6 млн грн, у тому 
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числі із загального фонду на: 

освітню субвенцію – 108 043,8 млн грн; 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я – 2 190,4 млн грн; 

забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти – 1 500 млн грн; 

розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад – 187,7 млн грн; 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 231 млн грн; 

розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, 

будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури і спорту, що 

забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів – 

650 млн грн; 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 500 млн грн; 

справедливу трансформацію вугільних регіонів України – 118 млн грн; 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів – 26 млн грн. 

На забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на 

виконання їх повноважень, передбачено субвенцію у сумі 154,4 млн грн. 

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку на наступний рік передбачається за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі 

11 205 млн грн. 

Для розбудови системи державної підтримки транскордонного 

співробітництва у проекті передбачено фінансування в обсязі 60 млн грн. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів, зважаючи на звернення всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України», «Українська асоціація 

районних та обласних рад», «Асоціація об’єднаних територіальних громад», 

«Всеукраїнська асоціація громад», Міністерства розвитку громад та територій 

України, Центральної виборчої комісії щодо необхідності забезпечення у 

2022 році необхідним фінансовим ресурсом місцевого самоврядування та 

окремих заходів, які спрямовані на реалізацію реформ у сферах політик, за які 

відповідають зазначені державні органи, беручи до уваги вимоги частини першої 

статті 156 Регламенту Верховної Ради України щодо можливості направлення 

комітетами своїх пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України 

на наступний рік не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, всебічно 

обговоривши питання, Комітет вирішив: 

1. Підтримати пропозиції до проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000), скеровані Головою Комітету 

А.Клочком 28 та 30 вересня 2021 року до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету згідно з частиною першою статті 156 Регламенту Верховної 

Ради України (додаються). 
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2. Уповноважити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова представити позицію 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при розгляді зазначених пропозицій у 

Комітеті з питань бюджету. 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


