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Про надання роз’яснення 

 

Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної казначейської 
служби України від 07.12.2020 № 9-05-1-05/22042 про надання роз’яснення 
щодо повернення до загального фонду державного бюджету залишків 
невикористаних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій на кінець 2020 року і повідомляє. 

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, 
основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин визначаються 
Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс). 

Відповідно до статті 7 Кодексу єдність бюджетної системи України 
забезпечується єдиною правовою базою, єдиним регулюванням бюджетних 
відносин, єдністю порядку виконання бюджетів. 

Згідно зі статтею 13 Кодексу будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з 
бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного 
призначення, встановленого законом про Державний бюджет України. 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу закон про 
Державний бюджет України – закон, який затверджує Державний бюджет 
України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом 
бюджетного періоду. 

Статтею 23 Кодексу встановлено, що постійне бюджетне призначення, 
яке дає право провадити витрати виключно в межах і за рахунок фактичних 
надходжень спеціального фонду бюджету, мають витрати спеціального фонду 
бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Кодексу), якщо 
Кодексом та/або законом про Державний бюджет України не встановлено інше. 

Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень, крім 
випадків, передбачених Кодексом, здійснюються лише за наявності у законі про 
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Державний бюджет України відповідного положення. 
Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення 

бюджетного періоду, крім випадків, передбачених Кодексом. 
Згідно зі статтею 3 Кодексу бюджетний період становить один 

календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 
31 грудня того ж року. 

Відповідно до статті 57 Кодексу не пізніше 31 грудня поточного 
бюджетного періоду Казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у 
поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. 

На кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки 
коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету та щодо 
субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках 
спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у 
наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У 
разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний 
період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального 
фонду державного бюджету. 

У 2017-2019 роках законом про Державний бюджет України на відповідні 
бюджетні періоди субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
передбачена Мінфіну як головному розпоряднику бюджетних коштів за 
КПКВК 3511210. 

Залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та 
частин першої і другої статті 57 Кодексу: 

- на кінець 2017 року зберігаються на рахунках загального та 
спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення 
відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення 

відповідно до пункту 24 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» (зі змінами); 

- на кінець 2018 року зберігаються на рахунках загального фонду 
відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з 
урахуванням їх цільового призначення відповідно до пункту 26 розділу 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» (зі змінами); 

- на кінець 2019 року зберігаються на рахунках загального фонду 
відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2020 році з 
урахуванням їх цільового призначення відповідно до пункту 24 розділу 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» (зі змінами). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі 
змінами) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
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заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачена 
Мінрегіону як головному розпоряднику бюджетних коштів за КПКВК 2761090. 

Згідно з пунктом 20 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) на кінець 2020 року, 
як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої 
статті 57 Кодексу, залишки коштів за окремими субвенціями з державного 
бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного 
бюджету (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 

2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 

3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 

3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду 
відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з 
урахуванням їх цільового призначення. 

З огляду на зазначене, повернення до загального фонду державного 
бюджету залишків невикористаних коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, наданих у 2017 – 2020 роках, на кінець 2020 року 

повинно здійснюватися Державною казначейською службою України з 
дотриманням вимог положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і 
другої статті 57 Бюджетного кодексу України, а також Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами). 
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