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від _______ 20___ р. № _____________

На № _________ від ______ 20___ р.
Департаменти фінансів обласних
державних адміністрацій
Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Щодо заповнення додатку № 6 до
Типової форми рішення про місцевий
бюджет
Міністерство фінансів України на численні звернення місцевих фінансових
органів щодо надання роз’яснень в частині заповнення додатку № 6 до Типової
форми рішення про місцевий бюджет під час формування проекту місцевого
бюджету на 2022 рік повідомляє наступне.
Наказом Міністерства фінансів України від 26.02.2021 року № 126 «Про
затвердження Змін до Типової форми рішення про місцевий бюджет»
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2021 року за
№ 491/36113) затверджено нову редакцію додатку № 6 «Обсяги капітальних
вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 20__ році».
Наказ розроблено у зв’язку з необхідністю приведення Типової форми
рішення про місцевий бюджет (далі – Типова форма рішення), затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 за № 668,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2018 за № 953/32405, у
відповідність до Закону України від 15.12.2020 № 1081-IX «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України».
Зокрема, в новій редакції Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс)
виключено частину 5 статті 71 щодо обов’язкового розподілу за об’єктами
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коштів бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за рішенням місцевої ради при
затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них.
Водночас, частину 2 статті 76 Кодексу доповнено положенням, відповідно
до якого рішенням про місцевий бюджет також повинні визначатися обсяги
капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів.
Інвестиційна діяльність в Україні регламентується Законом України «Про
інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII (далі – Закон) та іншими
нормативними документами, які дають визначення суті інвестиційного проекту
та визначають загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної
діяльності.
Так, інвестиційний проект – це комплекс заходів, визначених на основі
національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та
спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв,
регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного
та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих
гарантій.
Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових
документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування,
організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених
вартості та терміну його реалізації.
Згідно статті 7 Закону місцеве інвестування та підтримка реалізації
інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів
(позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, відповідно до вимог бюджетного законодавства.
Інвестиції, які спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію,
технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної
експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних
вкладень (стаття 1 Закону).
Поряд з цим, Кодексом визначено, що державні капітальні вкладення – це
капітальні видатки державного бюджету (надання кредитів з державного
бюджету), що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію,
технічне переоснащення основних засобів державної власності, очікуваний
строк корисної експлуатації яких перевищує один рік.
Також, пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
№ 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального
будівництва» визначено, що державні капітальні вкладення не дозволяється
спрямовувати на проведення усіх видів ремонтних робіт.
Бюджетна система України ґрунтується зокрема на принципі єдності, що
забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним
регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією,
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єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і
звітності.
Враховуючи вищезазначене, у додатку № 6 до Типової форми рішення слід
відображати капітальні вкладення місцевого бюджету, що спрямовуються на
створення (будівництво), реконструкцію, технічне переоснащення основних
засобів в розрізі інвестиційних проектів.
Просимо довести цей лист до місцевих фінансових органів територіальних
громад та районних державних адміністрацій для використання в роботі.
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