Розділ III.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на
виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять
єдиний баланс відповідного бюджету.
Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя,
районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад
{Назва статті 64 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, належать:
{Абзац перший частини першої статті 64 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних
осіб, визначеного пунктом 1 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім
території міст Києва та Севастополя);
{Пункт 1 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
11) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних
осіб, визначеного пунктом 1 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва та
зараховується до бюджету міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб
(крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 1 частини другої статті 29
цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України
на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015}
2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
{Пункт 2 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
{Пункт 3 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до
міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
{Пункт 4 частини першої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 79VIII від 28.12.2014}
-

-

-

-

-

5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до міських
бюджетів міст Києва та Севастополя;
{Пункт 6 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 7 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 8 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 9 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 10 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 11 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 12 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 163-VII від
04.04.2013}
{Пункт 13 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 14 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем вчинення дій та видачі документів;
{Пункт 15 частини першої статті 64 в редакції Законів № 79-VIII від 28.12.2014, №
176-VIII від 10.02.2015}
16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад,
міських бюджетів;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини
статті, пунктом 1 2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього
Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади, зараховується
відповідно до районних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
19) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
20) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
201) збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 20 1 згідно із Законом згідно із
Законом № 118-VIII від 15.01.2015}
202) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
-

-

-

-

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 20 2 згідно із Законом згідно із
Законом № 118-VIII від 15.01.2015}
21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що
видаються районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних
місцевих рад, яка зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого
самоврядування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
22) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст
Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
24) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем
плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами
за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
25) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
26) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015}
27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами
за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради,
об’єднані територіальні громади;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
-

30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних
об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до
бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування)
відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації
платника рентної плати;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місцевих бюджетів
(крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання
платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на
умовах оренди районними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів,
бюджетів місцевого самоврядування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття
ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є
районні, міські ради, об’єднані територіальні громади (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті 69 1 цього Кодексу);
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими
радами;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем
надання послуг;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
361) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними,
районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими
органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, який зараховується до місцевих
бюджетів за місцем надання послуг;
-

-

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 1 згідно із Законом № 836-VIII від
26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1509-VIII від 08.09.2016}
362) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими
органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,
який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 2 згідно із Законом № 836-VIII від
26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1509-VIII від 08.09.2016}
363) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших
платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється
виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,
яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг".
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 3 згідно із Законом № 836-VIII від
26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1509-VIII від 08.09.2016}
37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
371) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за
місцем вчинення порушення;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 371 згідно із Законом № 71-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади
та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних
коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим
учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об’єднаних
територіальних громад, районних, міських бюджетів;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016}
41) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання
договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають
поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
-

-

-

-

-

-

-

42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що
утримуються за рахунок бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських
бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами
та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 43 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 918-VIII від
24.12.2015}
44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об’єднаних територіальних
громад, районних, міських бюджетів відповідно до законодавства.
{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 44 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):
{Абзац перший частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010}
податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим
відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи,
зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в
обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі;
{Абзац другий частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011}
податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за
місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і зборів;
{Абзац третій частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом №
3614-VI від 07.07.2011}
фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом,
зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.
{Частину другу статті 64 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011}
{Статтю 65 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів
{Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від
28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015}
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів належать:
{Абзац перший частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
1) 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом
1 1частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно
з Податковим кодексом України на відповідній території;
{Пункт 1 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 1588-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно
із Законом № 79-VIII від 28.12.2014}
11) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1 2 цієї частини
статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього
Кодексу);
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
12) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
-

-

-

-

-

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради,
зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
{Пункт 2 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховуються до
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за
місцем її забору;
{Пункт 3 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату);
{Пункт 4 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 79VIII від 28.12.2014}
5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
{Пункт 5 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що
сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів
бюджету Автономної Республіки Крим;
{Пункт 6 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 242-VII від
16.05.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
{Пункт 7 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 8 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 9 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 10 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 11 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 12 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 13 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
{Пункт 14 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на
умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів;
{Зміни до пункту 15 частини першої статті 66 див. в Законі № 1592-VII від
04.07.2014}
-

{Пункт 15 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та обласними радами;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними
навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних
коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано
відповідне право);
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що
видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим
та обласних бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
19) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
21) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем
плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
22) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
23) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 836-VIII
від 26.11.2015}
24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади
або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних
коштів договорів із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, обласні ради;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
29) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті 69 1 цього Кодексу);
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим
учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016}
31) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання
договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають
поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що
утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за
здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне
каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 33 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону № 918-VIII від
24.12.2015}
34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.
{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
{Частину другу статті 66 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
-

Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
1. Надходження та витрати бюджету міста Києва формуються в порядку,
встановленому цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про столицю України місто-герой Київ". При цьому:
1) склад видатків та кредитування бюджету міста Києва визначається відповідно
до статей 89-91 цього Кодексу;
{Пункт 1 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914VIII від 24.12.2015}
2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Києва, визначаються на основі
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів
міст обласного значення з урахуванням особливостей його статусу.
{Частина перша статті 67 в редакції Закону № 1210-VII від 15.04.2014}
2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64, 66 і 69 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім
субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 цього Кодексу).
{Частину другу статті 67 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4318-VI від
12.01.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування
визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних
змін до цього Кодексу.
3. Визначені статтями 64, 69 і 691 цього Кодексу податки і збори, що сплачують
підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого
самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів
місцевого самоврядування.
{Частина третя статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від
10.02.2015}
4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, до 15 жовтня року, що передує
плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з
урахуванням таких особливостей:
1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статей 64 та 69 1 цього Кодексу;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей
89 і 91 цього Кодексу;
3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно
до статей 97, 99, 100, 102, 103 2, 103 4 і 108 цього Кодексу;
4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу.
{Частина четверта статті 67 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
Стаття 671. Особливості взаємовідносин державного бюджету з бюджетами
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
1. Для цілей цієї статті під місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим
розуміються бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети її районів, бюджети міст
республіканського Автономної Республіки Крим значення, бюджет міста Севастополя.
2. Положення цього Кодексу для бюджетів Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) доходи, що визначені частинами другою і третьою статті 29 цього Кодексу та
сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя, та платежі, визначені пунктом 22 частини другої статті 29 цього Кодексу,
зараховуються в повному обсязі до бюджету Автономної Республіки Крим;
-

-

-

-

-

-

{Пункт 1 частини другої статті 67 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
2) доходи, що визначені статтями 64-66, 69, 69 1 і 71 цього Кодексу та сплачуються
(перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя,
зараховуються до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;
{Пункт 2 частини другої статті 67 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
3) повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податків і
зборів та бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які
зареєстровані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя,
здійснюється з бюджету Автономної Республіки Крим;
4) видатки та кредитування місцевих бюджетів здійснюються за рахунок та в межах
надходжень до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим без застосування
механізму вирівнювання, який передбачає надання дотації вирівнювання або передачі
коштів до державного бюджету;
5) до видатків та кредитування, що здійснюються з місцевих бюджетів Автономної
Республіки Крим, належать видатки:
визначені відповідно до статей 89-91 цього Кодексу;
визначені пунктами 4, 7-17 та 21 частини першої статті 87 цього Кодексу, що
здійснюються на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також
видатки на державне управління (місцеві державні адміністрації і територіальні органи
державних органів в Автономій Республіці Крим та місті Севастополі) та судову владу
(місцеві та апеляційні суди, територіальні управління Державної судової адміністрації
України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
{Абзац третій пункту 5 частини другої статті 67 1 із змінами, внесеними згідно
із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015}
{Пункт 5 частини другої статті 671 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914VIII від 24.12.2015}
6) положення пункту 2 частини першої статті 73 та статей 97-103 5 цього Кодексу не
застосовуються до бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
{Пункт 6 частини другої статті 67 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
7) міжбюджетні відносини між місцевими бюджетами Автономної Республіки Крим
регулюються у порядку, затвердженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
{Кодекс доповнено статтею 67 1 згідно із Законом № 1210-VII від 15.04.2014}
Стаття 672. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів у Донецькій та
Луганській областях на період проведення антитерористичної операції
1. У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та
Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються
місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами міських рад за окремим
рішенням Кабінету Міністрів України, що приймається на підставі звернення відповідної
обласної державної адміністрації або військово-цивільними адміністраціями відповідно
до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх утворення.
{Частина перша статті 67 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 486-VIII від
02.06.2015}
{Кодекс доповнено статтею 67 2 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014}
Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення)
визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах
радам.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами
районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, затвердженому міською
радою.
3. Якщо району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села,
склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних
трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням
повноважень відповідних місцевих рад.
Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів
{Назва статті 69 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів належать:
{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
{Пункт 1 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 5428-VI від
16.10.2012}
2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності,
засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради,
зараховується відповідно до міських (міст районного значення), селищних та сільських
бюджетів;
{Пункт 2 частини першої статті 69 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних
об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до
бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування)
відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації
платника рентної плати;
{Пункт 3 частини першої статті 69 в редакції Законів № 2856-VI від 23.12.2010, №
79-VIII від 28.12.2014}
4) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
{Пункт 4 частини першої статті 69 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 118-VIII від 15.01.2015}
{Пункт 5 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 2856-VI від
23.12.2010}
{Пункт 6 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 2856-VI від
23.12.2010}
7) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
{Пункт 7 частини першої статті 69 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011; в редакції Закону № 79VIII від 28.12.2014}
71) збір за місця для паркування транспортних засобів;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 71 згідно із Законом № 118-VIII від
15.01.2015}
72) туристичний збір;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 72 згідно із Законом № 118-VIII від
15.01.2015}
{Пункт 8 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
-

-

-

-

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими
радами;
{Пункт 9 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних бюджетів;
{Пункт 10 частини першої статті 69 в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015}
101) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що
видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до
відповідного бюджету;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 10 1 згідно із Законом № 5428-VI від
16.10.2012; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
{Пункт 10 2 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 3 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 4 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 5 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 6 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 7 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 10 8 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
11) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади
та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями;
13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних
коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
{Пункт 13 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
131) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за
місцем вчинення порушення;
{Частину першу статті 69 доповнено новим пунктом 13 1 згідно із Законом № 71-VIII
від 28.12.2014}
14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст
районного значення), селищні та сільські ради;
{Пункт 14 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на
умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого
самоврядування;
{Пункт 15 частини першої статті 69 в редакції Законів № 1592-VII від 04.07.2014, №
79-VIII від 28.12.2014}
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є
міські (міст районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів,
визначених пунктом 3 частини першої статті 69 1 цього Кодексу);
{Пункт 16 частини першої статті 69 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
17) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх
тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим
учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних бюджетів;
{Пункт 17 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79VIII від 28.12.2014, № 1789-VIII від 20.12.2016}
18) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання
договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають
поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів
бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
{Пункт 18 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що
утримуються за рахунок бюджетів міст районного значення, сільських, селищних
бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами
та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
{Пункт 19 частини першої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття
ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі;
201) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем
надання послуг;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 201 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
202) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем вчинення дій та видачі документів;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 202 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014; в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015}
203) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 203 згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 204 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 918-VIII від
24.12.2015}
205) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських
(міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем
надання послуг;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 20 5 згідно із Законом № 836-VIII від
26.11.2015}
-
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-
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206) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних
послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими
органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, яка зараховується
до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 20 6 згідно із Законом № 836-VIII від
26.11.2015}
207) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими
органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується
до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
{Частину першу статті 69 доповнено пунктом 207 згідно із Законом № 1509-VIII від
08.09.2016}
21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів міст районного значення,
сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.
{Пункт 21 частини першої статті 69 в редакції Законів № 4318-VI від 12.01.2012, №
79-VIII від 28.12.2014}
{Частину другу статті 69 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
Стаття 691. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині
першій статті 71 цього Кодексу);
2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та
Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,
15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення,
селищ і сіл;
{Пункт 2 частини першої статті 69 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
3) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове
спрямування згідно із законом;
4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної
Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
{Пункт 4 частини першої статті 69 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
4 1)
80
відсотків
екологічного
податку
(крім
екологічного
податку,
1
визначеного пунктом 16 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до
сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків,
бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків;
{Статтю 69 1 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 918-VIII від 24.12.2015}
5) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб’єктами підприємницької
діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого
водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

міст, селищ та сіл, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад;
{Пункт 5 частини першої статті 69 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного
місцевого бюджету;
7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до
республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища;
8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та місцевими радами;
9) субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених
надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
{Пункт 9 частини першої статті 69 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським
забудовникам;
11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і
відсотки за користування ними;
12) надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових
організацій та Європейського Союзу;
13) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
{Кодекс доповнено статтею 69 1 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014}
Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення,
встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією
програм та заходів згідно із статтями 89-91 цього Кодексу.
{Частина перша статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від
24.12.2015}
2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи,
передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
{Пункт 1 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 2856-VI від
23.12.2010}
{Пункт 1 1 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
{Пункт 2 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);
41) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані
відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
{Частину першу статті 71 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 3614-VI від
07.07.2011}
42) 10 відсотків коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції,
що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або
коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів
від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального
шельфу і виключної (морської) економічної зони України), що розподіляються між
-

-

-

-

-

-

-

місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких
знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: 5 відсотків - до бюджету
Автономної Республіки Крим або обласного бюджету; 3,5 відсотка - до районного
бюджету; 1,5 відсотка - до сільського, селищного або міського бюджету. Якщо ділянка
надр розташована на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти
між відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах встановленого
співвідношення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
{Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4 2 згідно із Законом № 665-VII від
05.11.2013}
5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна,
що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них;
{Пункт 5 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування
земель
державної
і
комунальної
власності
(крім
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків - до
бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських, селищних, міських
бюджетів Автономної Республіки Крим;
7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
{Пункт 7 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011}
8) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки,
сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами 10 і 11 частини
першої статті 69 1цього Кодексу);
{Пункт 8 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}
9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими
законами України;
10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради (щодо коштів
резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку - за рішенням
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації,
виконавчого органу відповідної місцевої ради).
{Пункт 10 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом №
3614-VI від 07.07.2011}
2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
1) погашення місцевого боргу;
2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім
капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2-13 частини
першої статті 69 1 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);
{Пункт 2 частини другої статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання;
4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного
покупцем земельної ділянки;
-

-

-

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на
них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи
комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;
{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2856-VI від
23.12.2010}
6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки
Крим чи територіальної громади міста;
{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 3614-VI від
07.07.2011}
7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях.
{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 5496-VI від
20.11.2012}
3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний
розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та
реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального
господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і
придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження
та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток
мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток
дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої
медичної допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних
закладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.
{Частина третя статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду
місцевих бюджетів.
5. Кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і
реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури
розподіляються за об'єктами за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до
них. За об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період,
визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при
затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об'єктів.
{Частина п'ята статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5428-VI від
16.10.2012}
Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або
профіцитом
1. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі
використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення
про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за
попередній бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі
спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету,
виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення
встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до
рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого
бюджету за попередній бюджетний період).
2. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі
залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального
фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних
паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого

бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до
рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого
бюджету за попередній бюджетний період).
Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі
погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.
Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати:
1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за
рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і
міських бюджетів - у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та
погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;
2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно
до частини п'ятої статті 43 цього Кодексу. Такі позики не надаються у разі розміщення
коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету
в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах
банків.
{Пункт 2 частини першої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
{Пункт 3 частини першої статті 73 виключено на підставі Закону № 79-VIII від
28.12.2014}
2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.
Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій
{Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011}
1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку
бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для
створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або
об'єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної
Республіки Крим і територіальних громад міст.
2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій
погоджуються з Міністерством фінансів України. Обсяг та умови здійснення місцевих
зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових
організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового
виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникають за кредитами
(позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо
Міністерством фінансів України рішення не прийнято протягом одного місяця з дня
надходження документів на погодження.
{Частина друга статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3614-VI від
07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014}
3. Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та
місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, виконання зобов'язань
за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори про відшкодування витрат
місцевого бюджету, а також зміни істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі
місцевих запозичень та місцевих гарантій.
4. Держава не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Автономної
Республіки Крим і територіальних громад.
5. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів
загального фонду місцевого бюджету.

6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть
перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будьякого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.
7. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування,
обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік
погашення з вини позичальника, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна
міська рада не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом п'яти
наступних років.
8. Порядок
здійснення
місцевих
запозичень
і
надання
місцевих
гарантій встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених
цим Кодексом.
{Частина восьма статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від
07.07.2011}

Глава 12. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ,
ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад
особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний
період.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані надавати необхідну інформацію:
центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики
у відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та
інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих
розрахунків.
{Частина друга статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів
України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання
проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних
розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних
запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені
цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність,
достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які
мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого
бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів.
5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів
місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним
розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а
також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів
аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення
бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на
розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад.
6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
(крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі подають відповідно районним або міським фінансовим органам
пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням
вимог частин третьої - п'ятої цієї статті.

7. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах
кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування
(утримання) комунальних підприємств, організацій і установ з урахуванням статті
93 цього Кодексу.
{Частина сьома статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}
8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про
Державний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим
органам відповідних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших
показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми
проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення).
9. У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України
у другому читанні Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам
відповідних місцевих рад визначених таким законом показників міжбюджетних відносин
(включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових
статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих
бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим
органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) рад та виконавчим органам рад об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,
районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення
державних програм соціального захисту.
{Частина дев'ята статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 837-VIII від
26.11.2015}
10. Інформація, отримана відповідно до частин п'ятої, шостої, восьмої і дев'ятої цієї
статті, є підставою для складання Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад
проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень про відповідні місцеві бюджети.
Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього
додаються
1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради схвалюється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи
виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:
1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративнотериторіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в
основу проекту місцевого бюджету;
б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету
внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною
місцевою радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет,
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною
класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний,
наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій
на виконання інвестиційних проектів;
ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди,
підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що
об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди
для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація
таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;
{Пункт 4 частини першої статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789VIII від 20.12.2016}
5) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за
плановим два бюджетні періоди;
51) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними
програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
{Частину першу статті 76 доповнено пунктом 51 згідно із Законом № 328-VIII від
09.04.2015}
6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному
періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного
бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради.
2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
1) загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом
на загальний та спеціальний фонди);
{Пункт 1 частини другої статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176VIII від 10.02.2015}
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному
бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду;
граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких
гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;
3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до
рішення);
5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за
бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них
видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку
(у додатках до рішення);
6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;
8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
3. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається на підставі статті
55 цього Кодексу.
Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
1. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75 цього Кодексу Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при затвердженні місцевих
бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення
(необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України
при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує
плановому.
-

-

{Абзац перший частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1789-VIII від 20.12.2016}
Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не
прийнято закон про Державний бюджет України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів
враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція,
субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна
дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний
період.
{Абзац другий частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законами №
176-VIII від 10.02.2015, № 914-VIII від 24.12.2015}
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет
України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада приводять
обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет
України.
{Частина друга статті 77 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
{Частину третю статті 77 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014}
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні,
сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються
бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.
{Частину п'яту статті 77 виключено на підставі Закону № 176-VIII від 10.02.2015}
Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних місцевих рад або сільські, селищні, міські (міст районного
значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)
забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи
здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого
бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання
бюджету.
{Частина перша статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законами № 914-VIII від
24.12.2015}
2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами
Казначейства України відповідно до статті 43 цього Кодексу.
{Абзац перший частини другої статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом №
5463-VI від 16.10.2012}
Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам,
та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з
відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до бюджету.
За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради
при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами
банків державного сектору.
{Частину другу статті 78 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 79-VIII від
28.12.2014}

Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та
власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також
особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання
звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначаються Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Національним банком України.
{Частину другу статті 78 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 79VIII від 28.12.2014}
3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником
місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником
місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на
відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного
періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним
призначенням.
4. Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює
прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
5. Податки і збори та інші доходи місцевого бюджету визнаються зарахованими до
місцевого бюджету з дня зарахування відповідно на єдиний казначейський рахунок та
рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з частиною другою цієї
статті, і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету.
{Абзац перший частини п'ятої статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом №
79-VIII від 28.12.2014}
Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне
та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів та інших доходів
місцевих бюджетів відповідно до законодавства.
6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється
відповідно до статей 46-51 цього Кодексу.
Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання платіжних
доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог
законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних
зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів (протягом
п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови
виконання доходів зведеного бюджету України).
{Частину шосту статті 78 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 79-VIII
від 28.12.2014}
7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою на підставі
офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання
дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального
фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за
підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного
бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за
умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування
міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний
період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду
місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового
органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду
місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період,
більше ніж на 15 відсотків.

{Частина сьома статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від
20.12.2016}
8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з
урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі необхідності перерозподілу
бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності
відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та порядок закриття
рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються з
урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу.
10. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України органам
державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять
до виникнення додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел коштів,
виділених державою для забезпечення цих витрат.
Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого
бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет
1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий
бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або
виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету
лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період
та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний
бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою
державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд
Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради. При цьому
щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати
1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на
попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті
16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхідності
проведення захищених видатків місцевого бюджету).
{Частина перша статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від
10.02.2015}
2. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період
забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім
випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та
проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.
{Частина друга статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від
10.02.2015}
3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет при формуванні
надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету застосовуються норми цієї статті та
закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі
несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті
41 цього Кодексу).
{Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від
10.02.2015}
Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів
1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог,
встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 5861 цього Кодексу.
2. Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам
звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені
показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами

Казначейства України відповідно органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань фінансів, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих
органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.
{Частина друга статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від
16.10.2012}
3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають місцевим
фінансовим органам відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті
59 та частиною третьою статті 60 цього Кодексу.
4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом
відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не
створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного
бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою
Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої
влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бюджету
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, після чого
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують
річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

