КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
В УКРАЇНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДАЛЬШІ ЗАВДАННЯ

2014

2015

2016

2017

ЗРОСТАННЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

УКРАЇНА

366 ОТГ

млрд. грн

+22,0
(34%)

+1,9
(в 2 рази)

3,9

87,0
65,0
2,0

І-ше півріччя

І-ше півріччя

2016

2016

2017

5904 проекти реалізовано у 2016 р.

з підтримки місцевого та
регіонального розвитку і
523 ОМС отримали кошти на
проекти соціально-економічного
розвитку

2014

2015

2016

2017

2017

ЗАВДАННЯ У СФЕРІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
1.

Вдосконалення законодавства

- зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів - перегляд податкової бази
- розширення повноважень ОМС щодо адміністрування та контролю за сплатою
податків і зборів
- зменшення диспропорцій між місцевими бюджетами
- розмежування видаткових повноважень
- визначення соціальних стандартів та нормативів за галузями видатків
- розроблення формули розрахунку освітньої субвенції
- розроблення формули розрахунку медичної субвенції (окремо для первинного та
вторинного рівнів)
- удосконалення системи бюджетної підтримки регіонального і місцевого розвитку
(ДФРР, субвенції, субвенції для ОТГ)
- забезпечення середньострокового планування видатків (зокрема, інвестиційного
характеру)

2. Підсилення спроможності ОМС в управлінні бюджетними ресурсами
-

організація навчання службовців та депутатів ОМС

-

розроблення навчальних посібників , буклетів, інформаційних матеріалів

-

підготовка методологічних рекомендацій

-

надання методичних та консультаційних роз’яснень

3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу бюджетів ОМС
-

створення автоматизованої системи розрахунку фінансової спроможності громад

-

створення (накопичення) бази даних доступних фінансових показників місцевих
бюджетів для проведення моніторингу

-

розроблення програмного забезпечення для проведення моніторингу

-

моніторинг фінансової спроможності та розвитку громад

-

моніторинг фінансової спроможності та розвитку районів

-

моніторинг фінансових показників розвитку регіонів

-

моніторинг функціонування бюджетної системи України та місцевих бюджетів
(динаміки та структура)

- підвищення рівня прозорості місцевих бюджетів, розроблення зручних форм звітності
для громадськості

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – 2015 ТА 2016 РОКІВ

У 2015-2016 роках 1740 сільських, селищних та міських ради добровільно об’єдналися у 366
територіальних громад (далі – ОТГ).
Всі 366 ОТГ у 2017 році отримали відповідні ресурси та видаткові повноваження, та вийшли на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Також у державному бюджеті на 2017 рік для всіх ОТГ
передбачена державна підтримка у вигляді субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури в сумі 1,5 млрд. грн.
Крім того, для місцевих бюджетів на 2017 рік передбачена державна підтримка у вигляді
Державного фонду регіонального розвитку у сумі 3,5 млрд. грн. та субвенції на соціально-економічний
розвиток територій – 4,0 млрд. грн.
Станом на 7 липня 2017 року:
-

проведено перші місцеві вибори у 47 новоутворених територіальних громадах, що об’єднали
232 місцеві ради з чисельністю населення 470 тис. осіб (вибори проведено 30 квітня 2017 року);

-

123 територіальні громади, що об'єднали 583 місцевих рад з чисельністю населення понад
1,1 млн. осіб очікують рішення ЦВК стосовно призначення перших місцевих виборів.
Група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні
(за підтримки програми U-LEAD та SKL International)

