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Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних 

територіальних громад» 

 

Про розгляд листа 

Міністерство фінансів України розглянуло листи Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 

громад» від 17.11.2020 № 0463 та від 27.11.2020 № 0475 стосовно проблемних 

питань здійснення бюджетного процесу у новоутворених громадах та 

повідомляє. 

В рамках реалізації основного етапу децентралізації державної влади та 

реформи місцевого самоврядування на цей час завершується процес 

формування адміністративно-територіального устрою базового та 

субрегіонального рівня.  

З метою приведення правових засад функціонування бюджетної системи у 

відповідність до нового адміністративно-територіального устрою України, 

Верховною Радою України прийнято Закон України від 17.09.2020 № 907-IX 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі – Закон № 907). 

Оскільки територіальні громади отримали абсолютно новий рівень як 

дохідних так і видаткових повноважень, то органи місцевого самоврядування 

мають інституційно забезпечити якісне виконання таких повноважень та 

ефективне управління у сфері фінансів. 

Сільськими, селищними, міськими радами територіальних громад 

створюватимуться виконавчі органи. Структура та загальна чисельність 

виконавчого органу ради затверджується відповідною радою за пропозицією 

сільського, селищного, міського голови (стаття 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»).  

Законом № 907 визначено, що місцевий фінансовий орган (далі – МФО) – 

установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції                            
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з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів 

розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з 

управлінням коштами місцевого бюджету. Дана норма вводиться в дію з 1 січня 

2021 року. 

Тобто, починаючи з 2021 року МФО має функціонувати у статусі 

юридичної особи публічного права як окремий виконавчий орган сільської, 

селищної, міської ради і не може бути структурним підрозділом апарату ради. 

Щодо роботи з інформаційно-аналітичною системою управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС 

«LOGICA»), то Мінфіном надіслано Департаментам фінансів обласних 

державних адміністрацій рекомендації (лист від 19.11.2020 № 05120-08-6/35424, 

додається) з проханням довести зазначені рекомендації до місцевих фінансових 

органів районних державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних 

місцевих рад і забезпечити усіма учасниками бюджетного процесу реалізацію 

Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію ІАС «LOGICA», 

затвердженого наказом Мінфіну від 27.08.2020 № 534. 

Водночас зазначаємо, що у разі нестворення громадами у 2020 році МФО 

як юридичної особи публічного права, до ІАС «LOGICA» дані подаються 

сільськими, селищними, міськими головами територіальної громади, що 

забезпечують виконання функцій МФО. 

Що стосується проекту Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100-д від 05.11.2020) в частині змін 

до пункту 3 частини другої статті 22, то з метою приведення норм Бюджетного 

кодексу України до єдиної термінології запропоновано слова «апарати місцевих 

рад (секретаріат Київської міської ради)» замінити словами «бюджетні 

установи, що забезпечують діяльність місцевих рад». Разом з тим, під час 

опрацювання законопроекту у Комітеті Верховної Ради України з питань 

бюджету запропоновано залишити чинну редакцію цього пункту                                  

(з урахуванням Закону № 907) та виключити друге речення «Якщо згідно із 

законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного 

розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої 

місцевої ради». 

 

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.  

 

 

В. о. директора Департаменту 

політики міжбюджетних відносин 

та місцевих бюджетів                                                     Володимир НАГОРНИЙ                                        
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