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Платформа «Місцеві бюджети та фінанси» 

Асоціації об’єднаних територіальних громад 

 

 
Шановні Голови Громад, Платформою «Місцеві бюджети та фінанси» запроваджується ще 

один вид інформуванні Вас про Новини законодавства – це Інформаційний лист.  

Він слугуватиме для оперативного оповіщення Вас про зміни в законодавчій базі держави щодо 
діяльності об’єднаних територіальних громад, щодо податків та зборів, про прийняті рішення Уряду, 

на виконання яких, у Вас не багато часу.  

Сподіваємося, що він стане Вам у нагоді. буде корисним, вчасним та  

стане у допомозі відповідним фахівцям»! 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 
 

Питання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

 

22 травня 2019 року в Мінрегіоні відбулося, перше в 2019 році, засідання 

Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків проектів з проектними 

заявками на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад. На розгляд Комісії було подано 33 проекти від 

12 об’єднаних територіальних громад на 28 млн грн. 

Нагадаємо. У 2019 році Законом України «Про Державний бюджет на 2019 

рік» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетами на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі 2.1 млрд 

гривен. 

Асоціація об’єднаних територіальних громад, при формуванні вище 

згаданого проекту Закону України, наполягала на збільшені обсягу на ці цілі, 

збільшення відбулося тільки на 200 млн грн. Асоціація ОТГ і зараз відстоює 

позицію щодо збільшення обсягу для ОТГ та наполягає на визначені рівня не 

нижче ніж рівень 2016 року, а це 4,5 млрд грн., при наступних переглядах та 

внесеннях змін до Закону України «Про Державний бюджет України». 

Також нагадуємо, що Порядок та умови надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 

16.03.2019 року №200 (із змінами); розподіл обсягу субвенції на 2019 рік 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року 

№280-р.  

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до змін, що були внесені до Порядку 

та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад постановою 
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Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 242, Перелік подається виконавчими 

комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії при 

Мінрегіоні протягом двох місяців з дня набрання чинності акту Кабінету 

Міністрів України, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік на 

весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам. 

Набранням чинності вважається опублікування в офіційному виданні 

«Урядовий кур’єр» 4 травня 2019 року в номері 82. Відповідно термін, до якого 

необхідно подати документи -це 4 липня 2019 року, а не 24 червня п.р.  

Зазначаємо, що проекти, які подаються до фінансування за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад мають забезпечувати 

комплексний підхід до вирішення проблеми, відповідати державним будівельним 

нормам та стандартам, в тому числі, які передбачають реалізацію заходів з 

енергозбереження будівель та споруд та враховувати потреби осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. 

Крім того, слід врахувати, що однією із умов надання субвенції є 

фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади з урахуванням потреб різних соціальних груп 

з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та відповідно 

до напрямів. 

Асоціація ОТГ нагадує про лист Мінрегіона від 18.02.2019 року за 

№7/19.1/2595-19 «Про містобудівну документацію та забудову територій» 

(додається, на 4 аркушах), який акцентує увагу на напрямках фінансування за 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року №200 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (із змінами) субвенція 

спрямовується на розроблення містобудівної документації. 

Асоціація ОТГ у тісній співпраці з Мінрегіоном також направляє лист – 

факсограму Мінрегіону від 06.05.2019 року №7/19.1/7385-19 щодо процедури, яка 

діятиме у 2019 році (додається, на 5 аркушах). 

Примітка: Члени Платформи «Місцеві бюджети та фінанси» є членами 

Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків проектів з проектними 

заявками на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад. 

 

 

З повагою, Голова Платформи Юрій Бова  

та Модератор Платформи Ольга Базарна! 


