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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ВИКОНАННЯ
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

Виконання доходів місцевих бюджетів 366 об’єднаних територіальних громад
за перше півріччя 2017 року
За перше півріччя 2017 року надходження власних доходів місцевих бюджетів 366-ти ОТГ
склали 3,9 млрд. грн., що більше майже у 2 рази (+1,9 млрд. грн.), порівняно з відповідним періодом
минулого року (з 2,0 млрд. грн. до 3,9 млрд. грн.).
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 2,2 млрд. грн., плати за землю – 596 млн. грн.
(+19%), єдиного податку – 543 млн. грн. (+57%), акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 376 млн. грн. (+19%).
Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на 1-го жителя
відповідної території. Середній показних власних доходів об’єднаних громад із розрахунку на 1-го
жителя ОТГ збільшився до 1256 грн. (+616 грн.).
За перше півріччя 2017 року місцеві бюджети одержали з державного бюджету базову дотацію
у сумі 384 млн. грн., освітню субвенцію – 2,7 млрд. грн., медичну субвенцію – 1,4 млрд. грн., додаткову
дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 656 млн. грн.
З місцевих бюджетів ОТГ перераховано до державного бюджету реверсну дотацію (вилучення)
у сумі 79 млн. грн.
З урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету доходи загального фонду
місцевих бюджетів 366 ОТГ становлять 9 млрд. грн.

Виконання доходів місцевих бюджетів 366 об’єднаних територіальних громад
за перше півріччя 2017 року
Враховуючи те, що нові 207 ОТГ, у яких перші місцеві вибори були проведені в 2016 році, тільки
в цьому році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб до свої місцевих
бюджетів, то можна сказати, що їх власні ресурси у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
зросли майже в 3 рази та склали 2,05 млрд. грн. (+1,4 млрд. грн.).
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 1,2 млн. грн., плати за землю – 315 млн. грн. (+19%),
єдиного податку – 308 млн. грн. (+55%), акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 180 млн. грн. (+22%).
Надходження власних доходів місцевих бюджетів 159 ОТГ за перше півріччя 2017 року склали
1,9 млрд. грн. Оскільки 159 ОТГ вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів,
то темп зростання їх власних доходів за цей період становить +41% (+549 млн. грн.), що більше від
середнього показника по Україні (темп зростання власних доходів по місцевих бюджетах України –
34%).

Примітка. Інформація наведена на підставі офіційних даних Міністерства фінансів України, виходячи
із виконання показників місцевих бюджетів ОТГ, до їх входження до складу добровільно об’єднаних
територіальних громад та після добровільного об’єднання громад і набуття ними права на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

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, у 2017 році для фінансування регіональних та місцевих проектів і програм 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 14 липня 2017 року:


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



129 територіальних громад, що об’єднали 615 місцевих рад з чисельністю населення понад
1,1 млн. осіб очікують рішення ЦВК стосовно призначення перших місцевих виборів;

Фінансово-аналітичні матеріали опрацьовані та сформовані експертами
Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні
(за підтримки програми U-LEAD та SKL International)

