АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
щодо проєкту Держбюджету на 2021 рік в частині бюджетної забезпеченості територіальних громад
1. Показники у сфері освіти
Показники

Освітня субвенція

2020 рік

2021 рік

79,098 млрд грн

102,506 млрд грн

Динаміка, коментар
+23,408 млрд грн (+29,6%)
Пропозиція АМУ: передбачити у державному
бюджеті на 2021 рік освітню субвенцію в
розмірі не менше 115 млрд грн, що врахує
підвищення мінімальної заробітної плати до
6500 гривень.
Пропозицію враховано частково.
+50,0 млн грн (+50%)

Субвенція на створення центрів профтехосвіти
100,0 млн грн
150,0 млн грн
Субвенція на надання державної підтримки
504,458 млн грн
504,458 млн грн
Без змін
особам з особливими освітніми потребами
Субвенція «Нова українська школа»
1,060 млрд грн
1,421 млрд грн
+361,0 млн грн (+34,1%)
Субвенція «Спроможна школа для кращих
2,5 млрд грн
1,0 млрд грн
-1,5 млрд грн (-60%)
результатів»
Субвенція на покращення соціального захисту
окремих категорій педагогічних працівників
2,2 млрд грн
0,0 грн
-2,2 млрд грн (-100%)
закладів загальної середньої освіти
Субвенція на боротьбу з COVID-19 для закладів
0,0
1,0 млрд грн
Нова
загальної середньої освіти
Примітка. Залишки освітньої субвенції та субвенції на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися
на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 р., перераховуються на рахунки відповідних територіальних громад пропорційно кількості
учнів.
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2. Показники у сфері охорони здоров’я
Показники

2020 рік

2021 рік

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування

88,881 млрд грн

123,438 млрд грн

Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я

1,523 млрд грн

2,943 млрд грн

Субвенція на придбання ангіографічного обладнання

80,769 млн грн

0,0

10,822 млн грн

0,0

-10,822 млн грн
(-100%)

659,1 млн грн

555,027 млн грн

-104,073 млн грн
(-15,8%)

2020 рік
305,145 млн грн
248,445 млн грн

2021 рік
305,145 млн грн
248,445 млн грн

Динаміка, коментар
Без змін
Без змін

50,0 млн грн

50,0 млн грн

Без змін

7,626 млн грн

12,307 млн грн

+4,681 млн грн
(61,4%)

795,384 млн грн

795,384 млн грн

Без змін

485,0 млн грн

0,0 млн грн

-485,0 млн грн
(-100%)

Субвенція на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за
придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне,
рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного
виробництва
Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров’я для
здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на
службі у людей»

Динаміка, коментар
+ 34,557 млрд грн
(+38,9%)
+1,42 млрд грн
(+93,2%)
-80,769 млн грн
(-100%)

3. Показники сфері соціального захисту
Показники
Субвенція на виплату грошової компенсації на житло сім’ям ветеранів
Субвенція на виплату грошової компенсації на житло для ВПО
Субвенція на виплату грошової компенсації для сімей учасників бойових
дій
Субвенція на виплату грошової компенсації для сімей учасників
Революції Гідності
Субвенція на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
дітям-сиротам
Субвенція реалізацію проекту «Житло для внутрішньо-переміщених
осіб»
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4. Показники у сфері місцевого соціально-економічного розвитку та ЖКГ
Показники
Субвенція на заходи соціальноекономічної компенсації ризику
населення, яке проживає на
території зони спостереження
Державний фонд регіонального
розвитку
Субвенція на розроблення
комплексних планів просторового
розвитку територій територіальних
громад
Субвенція на здійснення заходів
щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Субвенція на підтримку розвитку
об'єднаних територіальних громад
Субвенція на Надзвичайну кредитну
програму для відновлення України

Субвенція на розвиток мережі
центрів надання адміністративних
послуг

2020 рік

2021 рік

137,499 млн грн

137,499 млн грн

4,9 млрд грн

9,360 млрд грн

+4,46 млрд грн (+91,0%)

0,0

62,550 млн грн

Нова

1,7 млрд грн

0,0

-1,7 млрд грн (-100%)

0,0*

0,0

*скорочено Законом 553-IX від 13.04.2020

1,275 млрд грн

1,650 млрд грн

+375 млн грн (+29,4%)

489,849 млн грн

Нова
Пропозиція АМУ:
Передбачити у державному бюджеті на 2021
рік субвенцію в обсязі 2,9 млрд грн на
проведення робіт, пов’язаних зі створенням і
забезпеченням
функціонування
центрів
надання адміністративних послуг.
Пропозицію враховано частково.

0,0

Динаміка, коментар
Без змін
Пропозиція АМУ:
Передбачити у державному бюджеті на 2021
рік 100-відсоткий обсяг субвенції на
фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження.
Пропозицію не враховано.
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Показники
Субвенція на розвиток спортивної
інфраструктури
Субвенція на завершення
розпочатих у попередньому періоді
робіт з будівництва/реконструкції,
будівництво нових, реконструкцію
та капітальний ремонт існуючих
спортивних п’ятдесятиметрових і
двадцятип’ятиметрових басейнів
Субвенція на створення нових,
будівельно-ремонтні роботи
існуючих палаців спорту та
завершення розпочатих у
попередньому періоді робіт з
будівництва/реконструкції палаців
спорту
Субвенція на будівництво сучасного
біатлонного комплексу в с.
Поляниця Яремчанської міської
ради Івано-Франківської області
Субвенція м.Дніпро на метрополітен
Субвенція на підтримку територій,
що зазнали негативного впливу
внаслідок збройного конфлікту на
сході України
Субвенція на фінансове
забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах

2020 рік

2021 рік

Динаміка, коментар

0,0

500,0 млн грн

Нова

200,0 млн грн

0,0

-200,0 млн грн (-100%)

150,0 млн грн

0,0

-150,0 млн грн (-100%)

70,0 млн грн

0,0

-70,0 млн грн (-100%)

812,0 млн грн

1,252 млрд грн

+440,0 млн грн (+54,2%)

20,0 млн грн

125,0 млн грн

+105,0 млн грн (+525%)

22,172 млрд грн

21,343 млрд грн

-829,0 млн грн (-3,7%)
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Показники

Додаткова дотація на компенсацію
втрат доходів місцевих бюджетів
внаслідок наданих державою
податкових пільг зі сплати
земельного податку суб’єктам
космічної діяльності та
літакобудування

2020 рік
405,063 млн грн
Розподіл:
Бюджет міста Дніпра
270,847 млн грн
Бюджет міста Павлограда
14,641 млн грн
Районний бюджет
Павлоградського району
1,940 млн грн
Бюджет міста Запоріжжя
11,437 млн грн
Бюджет міста Харкова
54,104 млн грн
Районний бюджет
Харківського району
9,7 тис. грн
Бюджет Циркунівської
сільської об’єднаної
територіальної громади
1,7 тис. грн
Бюджет міста Чернігова
366,4 тис. грн
Бюджет міста Києва
52,714 млн грн

2021 рік
668,662 млн грн

Динаміка, коментар
+263,599 млн грн (+65,1%)
Дотація розподілена на 2021 рік таким чином:
Бюджет Богданівської сільської територіальної
громади 1,945 млн грн
Бюджет Дніпровської міської територіальної
громади 288,996 млн грн
Бюджет Запорізької міської територіальної
громади 11,628 млн грн;
Бюджет
Циркунівської
сільської
територіальної громади 1,7 тис. грн
Бюджет
Безлюдівської
селищної
територіальної громади 9,7 тис. грн
Бюджет Харківської міської територіальної
громади 299,182 млн грн
Бюджет міста Києва 52,543 млрд грн
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5. Показники у сфері фінансів
Переведення на прямі міжбюджетні відносини громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих
виборів 25 жовтня 2020 року.
Обсяг видатків за бюджетною програмою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з
ліквідацією районів» розподіляється КМУ.
Показники
Реверсна дотація
Базова дотація

2020 рік
8,763 млрд грн
13,382 млрд грн

2021 рік
10,383 млрд грн
15,690 млрд грн
8,598 млрд грн

Динаміка, коментар
+1,62 млрд грн (+18,5%)
+2,308 млрд грн (+17,2%)

7,9 млрд грн – це
додаткова дотація
на здійснення
переданих з
державного
бюджету видатків
з утримання
закладів освіти та
охорони здоров'я,
що розподілена
між обласними
бюджетами

У 2020 р. була дотація з держбюджету місцевим на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я в обсязі 7,9 млрд грн.
Пропозиція АМУ: передбачити у державному бюджеті
додаткову дотацію на здійснення видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я, в тому числі переданих з
районного рівня, в обсязі не менше 14 млрд грн.

Нова

Додаткові дотації з державного
бюджету місцевим бюджетам

0,0

Забезпечення окремих видатків
районних державних адміністрацій,
пов’язаних з ліквідацією районів
Субвенція на місцеві вибори

0,0

1, 382 млрд грн

Нова

2,252 млрд грн

50,0 млн грн

-2,202 млрд грн (-97,8%)
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