
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів» 

 

1. Мета 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою 

приведення Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 (далі – Порядок), 

у відповідність до оновленої термінології Бюджетного кодексу України, що 

дасть змогу удосконалити механізм та забезпечити своєчасне перерахування 

міжбюджетних трансфертів, починаючи з 01.01.2021. 

 

2.  Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено на виконання 

пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 19.10.2020  

№ 42283/1/1-20 до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону України від 17.09.2020 № 907-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» та пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України 

від 15.12.2020 № 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». 

Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України законами України 

від 17.09.2020 № 907-ІХ та від 15.12.2020 № 1081-IX, щодо приведення у 

відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням 

адміністративно-територіальної реформи, зокрема, оновлено термінологію 

Бюджетного кодексу України, а саме: запроваджено термін «бюджети місцевого 

самоврядування» та виключено поняття «бюджети об’єднаних територіальних 

громад».  

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується привести 

положення Порядку у відповідність до Бюджетного кодексу України, що 

дозволить удосконалити механізм перерахування та забезпечити своєчасне 

перерахування міжбюджетних трансфертів. 

 

3.  Основні положення проекту акта 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено 

приведення Порядку у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України 

щодо застосування оновленої термінології, зокрема, в частині запровадження 

терміна «бюджети місцевого самоврядування» та виключення поняття 

«бюджети об’єднаних територіальних громад». 

Зокрема, у пунктах 2, 3 та 5 Порядку пропонується назви бюджетів різних 

рівнів замінити словами «місцеві бюджети» у відповідному відмінку, оскільки 

відповідно до структури бюджетної системи, визначеної статтею 5 Бюджетного 

кодексу України, це поняття охоплює всі рівні місцевих бюджетів, які можуть 

мати прямі взаємовідносини з державним бюджетом, а саме: обласні, районні  
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бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Також з метою уникнення 

дублювання норм щодо перерахування міжбюджетних трансфертів 

пропонується виключити пункт 6 Порядку.  

 

4.  Правові аспекти    

- Бюджетний кодекс України; 

- Закон України від 17.09.2020 № 907-ІХ «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України»; 

- Закон України від 15.12.2020 № 1081-IX «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 «Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів». 

 

5. Фінансове-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує 

додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного чи місцевих 

бюджетів.    

 

6.  Позиція заінтересованих сторін 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено без зауважень 

з Мінекономіки, Мінцифри, Казначейством та потребує державної експертизи 

Мін’юсту. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питань 

функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних 

громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав 

осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як 

державної. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України не потребує погодження 

уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, 

уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та 

всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Уповноваженого 

Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з 

прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з 

інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.  

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується сфери 

наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження Наукового 

комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

  

7.  Оцінка відповідності 

 У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, що 

стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, а також  прав та 

свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
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свобод. Також відсутні положення, що впливають на забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави 

для дискримінації. 

 Проект постанови Кабінету Міністрів не потребує громадської 

антикорупційної, громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-

правової експертизи. 

   

8.  Прогноз результатів  

 Реалізація постанови Кабінету Міністрів України дозволить привести у 

відповідність до оновленої термінології Бюджетного кодексу України 

положення Порядку, забезпечити своєчасне та у повному обсязі перерахування 

міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам, починаючи з 01.01.2021. 

 Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не матиме впливу на 

ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів 

господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи 

зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості 

населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я 

населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші 

суспільні відносини.    

 

 

Міністр фінансів України                                                    Сергій МАРЧЕНКО 
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