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ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ТРАНСФЕРТІВ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ЗМІН БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Abstract. In the article the basic changes of new release of the Budgetary code of Ukraine are found
out in relation to expansion of list of interbudgetary transfers. The structure of interbudgetary
transfers of previous and the current edition of the Budgetary code of Ukraine, order of determination
of their volumes, and also mechanism of enumeration, is described to the local budgets. The system
of having a special purpose transfers to the local budgets is analysed. Features and specific of their
enumeration and aspiration are outlined on corresponding current expenditures.
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Для зміцнення управління державними фінансами наприкінці минулого року відбулись зміни до
Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), які дещо змінили структуру міжбюджетних трансфертів.
Останні, як відомо, являють собою кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету
до іншого. Також, стаття 93 БКУ передбачає можливість передачі коштів між різними рівнями місцевих
бюджетів. При цьому міжбюджетні трансферти поділяються на такі види:
– базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
– субвенції;
– реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
– додаткові дотації.
Прийняті Верховною Радою України 28 грудня 2014 року зміни до БКУ значною мірою
стосуються питань міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами та між
місцевими бюджетами. Структура міжбюджетних трансфертів дещо змінилась.
Структура міжбюджетних трансфертів у порівнянні
До 31 грудня 2014 року (попередня редакція БКУ)

Таблиця 1

З 1 січня 2015 року (діюча редакція БКУ)

Дотація вирівнювання

Базова дотація

Кошти, що передаються до Держбюджету та місцевих
бюджетів з інших бюджетів

Реверсна дотація

Субвенція

Субвенція

Додаткові дотації

Додаткові дотації

Як видно з табл. 1, відмінено дотацію вирівнювання, яка впродовж багатьох років була найбільшим
міжбюджетним трансфертом України та джерелом доходів для значної частини місцевих бюджетів.
Бюджетний кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2015, червень, 18)

Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин 2014
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/79-19>
(2014, грудень, 28)
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Також відмінено такий трансферт, як кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих
бюджетів. Замість них в БКУ запроваджені базова та реверсна дотації.
Порядок визначення обсягів цих міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів, а також
механізм їхнього перерахування суттєво відрізняються від тих, що діяли впродовж минулих років. Так,
Кабмін України постановою від 23.01.2015 р. №12 презентував нову редакція Порядку перерахування
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабміну України від 15.12.2010 р. № 1132
(далі – Порядок № 1132), який визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів відповідно
до змін БКУ.
Отже, відповідно до Порядку № 1132, базову дотацію Казначейство повинно перераховувати
місцевим бюджетам, для яких у держбюджеті передбачено міжбюджетні трансферти, щодекадно, рівними
частинами в останній день декади, згідно із розписом бюджету. Реверсну дотацію до держбюджетів з
місцевих бюджетів повинні перераховувати територіальні органи Казначейства в областях і м. Києві
щодекадно, рівними частинами, в останній день декади за рахунок фактичних надходжень доходів
загального фонду місцевого бюджету. Відповідно, механізм перерахування дотації вирівнювання нова
редакція Порядку № 1132 не містить.
Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-VIII розширено перелік міжбюджетних трансфертів. Так, у ст. 97
БКУ визначено, що з державного бюджету можуть надаватися такі цільові трансферти місцевим бюджетам:
1) базова дотація;
2) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту (порядок надання цієї
субвенції визначає ст. 102 БКУ);
3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг,
встановлених державою (ст. 103 БКУ);
4) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів) (ст. 105 БКУ);
5) освітня субвенція (ст. 1032 БКУ);
6) субвенція на підготовку робітничих кадрів (ст. 105 БКУ);
7) медична субвенція (ст. 1033 БКУ);
8) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру (ст.ст. 1034, 1035 БКУ);
9) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження;
10) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості й
утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50%);
11) інші додаткові дотації та інші субвенції.
Основною новацією в частині міжбюджетних трансфертів є те, що замість дотації вирівнювання
запроваджені до Бюджетного кодексу зміни вводять такі нові трансферти з державного бюджету
місцевим бюджетам, як:
– освітня субвенція;
– медична субвенція;
– субвенція на підготовку робітничих кадрів.
Як вже зазначалось, субвенції мають надходити з Держбюджету до місцевих бюджетів та
направлятись на утримання певних бюджетних установ. При цьому БКУ містить лише загальні вимоги
щодо надання субвенцій. Самі формули для розрахунку субвенцій на 2015 рік містяться у ст.ст. 25-27
Закону № 80. Загальні вимоги до надання зазначених субвенцій наведені у ст.ст. 1032–1035 БКУ. Для
урегулювання цього питання Уряд затвердив три порядки, а саме:
Постанова про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів 2010 (Кабінет Міністрів
України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/12-2015-%D0%BF/
paran2#n2 > (2015, січень, 23)

Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин 2014
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/79-19>
(2014, грудень, 28)

Бюджетний кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2015, червень, 18)

Закон про Державний бюджет України на 2015 рік (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80-19> (2014, грудень,28)
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– щодо медичної субвенції – Порядок № 11;
– щодо освітньої субвенції – Порядок № 6;
– щодо субвенції на підготовку робітничих кадрів – Порядок № 7.
Привертають увагу встановлені БКУ призначення цих нових субвенцій.
Нова стаття 1032 Бюджетного кодексу передбачає, що освітня субвенція спрямовується на оплату
поточних видатків таких типів навчальних закладів:
1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад»;
3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим
вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв,
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї
(ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
4) вечірні (змінні) школи;
5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні
загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей);
6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.
Таким чином, освітня субвенція стає основним джерелом проведення переважної більшості
видатків загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл, до яких відносять: оплату праці
та нарахування на заробітну плату; придбання товарів і послуг; придбання продуктів харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.
Зазначений обсяг освітньої субвенції, затверджений Законом України про Державний бюджет
України на 2015 рік – 43,7 млрд. грн.
Розподіл коштів освітньої субвенції між відповідними бюджетами здійснюється на основі
формули, яка передбачає резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% видатків, що не могли
бути враховані при застосуванні формули.
Довгоочікуваною місцевими бюджетами нормою БКУ є те, що залишки невикористаних коштів
освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду не вилучаються до держбюджету, а зберігаються
на рахунках відповідних місцевих бюджетів для використання в наступному бюджетному періоді з
урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних
закладів.
Усі перелічені вимоги щодо формування та перерахування освітньої субвенції поширюються
також на ще один новий міжбюджетний трансферт – медичну субвенцію.
За бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» становить 46,5 млрд грн. на 2015 рік. Головним розпорядником цієї субвенції є Міністерство
охорони здоров’я.
Місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту
іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення. Як визначено у
ст. 1034 БКУ, видатки місцевих бюджетів проводяться за рахунок медичної субвенції.
До таких видатків належать видатки на:
– первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні
широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки та
Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 (Кабінет
міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2015%D0%BF> (2015, січень, 23)

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 (Кабінет
міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/6-2015%D0%BF> (2015, січень, 14)

Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим
бюджетам 2015 (Кабінет міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/7-2015-%D0%BF> (2015, січень, 14)
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амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги);
– програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної
освіти);
– консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського
АР Крим та обласного значення, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції
екстреної (швидкої) медичної допомоги);
– спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні,
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки
дитини, станції переливання крові);
– санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та
підлітків, санаторії медичної реабілітації);
– інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії,
бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і
заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).
Новацією БКУ також є те, що при перерахуванні освітньої та медичної субвенцій встановлюються
прямі міжбюджетні стосунки не лише з обласними бюджетами, а також із районними бюджетами та
бюджетами міст обласного значення. Законом України про Державний бюджет України на 2015 рік
освітня субвенція передбачена для 669 місцевих бюджетів, а медична – для 636 бюджетів.
Третьою новою субвенцією є субвенція на підготовку робітничих кадрів. Головним розпорядником
цієї субвенції є Міністерство освіти України.
Згідно з Порядком № 710 розпорядниками субвенції на підготовку робітничих кадрів за
місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської
держадміністрацій, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із
законодавством.
Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється
Кабінетом Міністрів України.
Ця субвенція із загального фонду державного бюджету спрямовується на оплату поточних
видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які
надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
У разі забезпечення повного обсягу потреб у поточних видатках на бюджетний період за рахунок
зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними
видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні
видатки.
Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених
навчальних закладів.
Перерахування освітньої та медичної субвенцій, а також субвенції на підготовку робітничих
кадрів здійснюється двічі на місяць до 10 та 25 числа11.
Так, станом на 01.09.201512 місцеві бюджети одержали 101 173,3 млн. грн. трансфертів, що складає
95,6% від передбачених розписом асигнувань на січень–серпень 2015 року.
Базова дотація перерахована в сумі 3 507,9 млн. грн. або 98,2% розпису асигнувань на січеньсерпень 2015 року. Субвенції на соціальний захист населення перераховані в сумі 35 692,2 млн. грн. або
93,9% від передбачених розписом на цей період в межах фактичних зобов’язань.
Освітню субвенцію перераховано в сумі 27 994,0 млн. грн. або 99,2% до розпису на відповідний
період.
Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим
бюджетам 2015 (Кабінет міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/7-2015-%D0%BF> (2015, січень, 14).
11
Постанова про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів 2010 (Кабінет міністрів
України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D0%BF/
paran2#n2> (2015, квітень, 22).
12
Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів (Державна казначейська служба України) Офіційний сайт
Державної казначейської служби України < http://treasury.gov.ua/main/uk/index> (2015, січень-серпень).
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Медичну субвенцію перераховано в сумі 29 135,5 млн. грн. або 96,8% до розпису на відповідний
період.
Субвенцію на підготовку робітничих кадрів перераховано в сумі 3 911,7 млн. грн. або 99,5% до
розпису на відповідний період.
Висновок. Нова редакція Бюджетного кодексу України внесла ряд нових міжбюджетних
трансфертів, що розширило перелік цільових трансфертів місцевим бюджетам.
Недоперерахування базової дотації, медичної та освітньої субвенцій за січень–серпень 2015 року
пов’язано з тим, що Казначейством не здійснюється перерахування міжбюджетних трансфертів ряду
місцевих бюджетів східних областей, які знаходяться на тимчасово неконтрольованій території.
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