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Звернення
депутатів Ніжинської районної ради Чернігівської області восьмого скликання 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

та Чернігівської обласної ради щодо фінансової 
підтримки районних раду період реорганізації

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного 
законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. 
№ 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 
60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих 
бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували районні 
ради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським 
радам.

Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", яким передбачено, що 
горизонтальне вирівнювання здійснюватиметься відносно 1438 бюджетів територіальних 
громад та 24 обласних бюджетів. Районні бюджети виключені з системи горизонтального 
вирівнювання, тобто для них не передбачено субвенцію. Таким чином, базовий рівень 
формують сільські, селищні та міські бюджети.

Формування районних бюджетів у 2021 році здійснюватиметься за рахунок власних 
доходів, надходженнь від управління комунальною власністю, саме: орендна плата, 
податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку та 
адміністративні збори. Фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників 
здійснюватиметься з районного бюджету.

Але у зв’язку з передачею в комунальну власність територіальних громад значної 
частини майна районної ради, надходження значно зменшаться. Надходження від 
адміністративних послуг також будуть по місцю надання - в громадах. З реорганізованих 
рад перейде кредиторська заборгованість до новоутворених районних рад. Значна 
заборгованість по невиплаченій заробітній платі, енергоносіям, матеріалів і послуг. Окрім 
того потрібно буде фінансувати утримання частини майна, якої були в оренді державних 
структур.

Коштів на утримання районних рад та оплату праці їх працівників, вистачить на 
кілька місяців, а у період реорганізації виконавчого апарату районної ради 
передбачається значний обсяг роботи.

Виходячи з вище викладеного просимо: розглянути можливість фінансової 
підтримки районним радам у період реорганізації з державного та обласного бюджетів.
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