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експертне обговорення

ФІНАНСИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Пошук балансу та розподілу ресурсів і повноважень у
багаторівневій системі урядування

В'ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
❖Сформовано новий адміністративно-територіальний устрій –
утворено 1469 громад, 136 районів (17 районів на окупованих
територіях). Всі громади стали рівними за своїм статусом;
❖Закріплено принцип субсидіарності - повноваження щодо надання
більшості публічних послуг передано на базовий рівень, тобто на
рівень громад);
❖Закріплено фінансову базу за новоутвореними громадами для
забезпечення виконання нових функцій та повноважень – всі 1469
отримали право на прямі міжбюджетні відносини з державним
бюджетом.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ У 2021 РОЦІ
(проект Державного бюджету):

❖ДФРР – 4,5 млрд грн.
❖розроблення планів просторового розвитку громад – 0,06 млрд грн.

❖розвиток мережі ЦНАП – 0,2 млрд грн.
❖розвиток спортивної інфраструктури – 0,5 млрд грн.
❖соціально-економічний розвиток – 6,0 млрд грн.

❖розвиток Інтернету в сільській місцевості – 0,5 млрд грн.
❖створення центрів культурних послуг – 0,3 млрд грн.
❖будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг
– 21,3 млрд грн.
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ЗАВДАННЯ, ЩО СЬОГОДНІ СТОЯТЬ ПЕРЕД ГРОМАДАМИ
❖Формування виконавчих органів рад громад, залучення
кваліфікованого персоналу

❖Завершення процесу розмежування та передачі об'єктів, що в
управлінні райрад і райдержадміністрацій у власність громад
❖Проведення аудиту бюджетних видатків - оптимізація видатків на
утримання бюджетної інфраструктури
❖Проведення інвентаризації майна і ресурсів громади з метою пошуку
можливостей для збільшення надходжень
❖Підготовка проектів бюджетів на 2021 рік
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НАСТУПНІ КРОКИ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
❖Приведення норм Конституції України до Європейської хартії
місцевого самоврядування

❖Удосконалення законодавства - розмежування повноважень між
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
відповідно до нової системи територіального устрою
❖Забезпечення
місцевого
самоврядування
стабільними
довгостроковими джерелами фінансування для розвитку соціальної та
економічної інфраструктури
❖Вдосконалення системи горизонтального бюджетного вирівнювання
для зменшення диспропорцій у фінансовому забезпеченні громад
❖Вдосконалення механізму зарахування ПДФО до місцевих бюджетів
з урахуванням місця роботи та проживання платників податків
04

Дякую!

