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 Департаменти фінансів обласних 

державних адміністрацій 

(за списком) 

 

 Департамент фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київська міська державна 

адміністрація) 

 

Про складання проектів 

місцевих бюджетів на 2021 рік 

 

 

Відповідно до частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України 

(далі – Кодекс) Міністерство фінансів України надіслало листа від 18.09.2020 

№ 05110-14-6/28827 на адресу обласних державних адміністрацій та 

виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) щодо показників місцевих бюджетів та міжбюджетних 

трансфертів, визначених у проекті Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 

вересня 2020 року та поданого на розгляд Верховної Ради України                         

(реєст. № 4000 від 14.09.2020). Копія листа додається. 

Одночасно доводимо розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів на 2021 рік, методики їх визначення, організаційно-методологічні 

вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих бюджетів на 

2021 рік, а також пояснювальну записку щодо основних підходів до оцінки 

Міністерством фінансів України обсягу доходів місцевих бюджетів на 2021 рік 

у розрізі податків та зборів (інших платежів). 

При підготовці проектів рішень про місцеві бюджети на 2021 рік та 

організації бюджетного процесу для його учасників просимо врахувати: 

– особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік, доведені 

листом Міністерством фінансів України від 14.08.2020 № 05110-14-6/25094; 
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– зміни до Бюджетного кодексу України, внесені Урядом на розгляд 

Верховної Ради України (реєст. № 4100 від 15.09.2020); 

– використання головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими 

учасниками бюджетного процесу у процесі планування бюджетних програм 

Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного 

підходу в бюджетному процесі, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 02.01.2019 № 1, розміщеному на офіційному веб-порталі 

Міністерства фінансів України за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/orders-of-

the-ministry-of-finance-of-Ukraine-in-2019. 

Просимо довести дану інформацію до місцевих фінансових органів для 

забезпечення організації роботи із складання проектів місцевих бюджетів на 

2021 рік. 

 

Додаток:  файл в електронному вигляді «Local Budgets 2021.zip», який включає 

такі матеріали: 

1. Копія листа Міністерства фінансів України від 18.09.2020                       

№ 05110-14-6/28827, надісланого на адресу обласних та Київської 

міської державних адміністрацій (файл – Letter MOF.pdf).  

2. Обсяги міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, 

що матимуть взаємовідносини з державним бюджетом у 2021 році 

(файл – Transferty-2021.xlsx). 

3. Розрахунки базової та реверсної дотацій, освітньої, інших дотацій 

та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік 

(файли – 2211190_Education_sub-2021.xlsx, 

3131090_Road_construction_sub-2021.xlsx, 3511050-

41010100_B&R_dot-2021.xls, 3511060_41020200_DDot_Osvita-

2021.xlsx, 3511060_41021000_DDot_Kosmos-2021.xlsx). 

4. Пояснювальна записка до проекту Державного бюджету України 

на 2021 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних 

трансфертів (файл – Expl_localbudgets-2021.docx). 

5. Пояснювальна записка до оцінки доходів місцевих бюджетів на 

2021 рік (файл – Expl_revenue-2021.doc). 

 

 

В. о. директора Департаменту 

політики міжбюджетних відносин та 

місцевих бюджетів                         Олена МАЧУЛЬНА 
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