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Міністерство фінансів України повідомляє, що організаційні засади 

складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів 

визначено статтею 75 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).  

Так, пунктом 1 статті 75 Кодексу визначено, що Міністерство фінансів 

України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим 

державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад 

особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів 

місцевих бюджетів. 

Урядом на засіданні Кабінету Міністрів України 31 травня 2021 року  

схвалено Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки та затверджено постанову 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548  «Про схвалення Бюджетної 

декларації на 2022 – 2024 роки» (далі – Бюджетна декларація).   

Цілі державної політики щодо державного та місцевих бюджетів  

на 2022 – 2024 роки визначено відповідно до пріоритетів державної політики, 

встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого 

розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки 

України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на період 

до 2030 року інших прогнозних та програмних документів економічного і 

соціального розвитку. 

Для розрахунку показників Бюджетної декларації використано основні 

прогнозні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку 
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України та окремі припущення до прогнозних розрахунків на 2022 – 2024 роки, 

розроблені Мінекономіки. 

Протягом прогнозного періоду 2022 – 2024 років очікується продовження 

політики, спрямованої на усунення перешкод на шляху ефективного розвитку 

економіки, забезпечення макроекономічної стабільності та зниження 

фінансових ризиків, створення передумов для змін технологічності 

виробництва, в тому числі шляхом стимулювання просування товарів на 

зовнішні конкурентні ринки та покращення інвестиційної привабливості 

України.  

 

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України  

у 2020 – 2024 роках 
 

Назва 
2020 2021 2022 2023 2024 

Звіт Очікуване Прогноз 

Валовий внутрішній продукт: 
     

номінальний, млрд грн 4 194,1 4 808,5 5 368,7  5 993,9 6 651,0 

у відсотках до попереднього року 96,0 104,1 103,8 104,7 105,0 

Індекс споживчих цін (ІСЦ): 
грудень до грудня попереднього 

року, відсотки 105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін виробників (ІЦВ): 

грудень до грудня попереднього 

року, відсотки 114,5 117,0 107,8 106,2 105,7 

Рівень безробіття населення у віці 15–

70 років за методологією Міжнародної 

організації праці, відсотків до робочої 

сили відповідного віку 9,5 9,2 8,5 8,0 7,8 

Сальдо торговельного балансу, 

визначене за методологією платіжного 

балансу, млн доларів США -1 790 -6 244 -8 595 -10 623 -12 096 

Експорт товарів та послуг: 

 

    

млн доларів США 60 673 65 983 70 286 75 686 81 668 

у відсотках до попереднього року 95,5 108,8 106,5 107,7 107,9 

Імпорт товарів та послуг: 

     млн доларів США 62 463 72 227 78 881 86 309 93 764 

у відсотках до попереднього року 82,1 115,6 109,2 109,4 108,6 

Припущення прогнозу:      

Облікова ставка Національного 

банку України, відсотків річних на 

кінець періоду 6,0 7,5 7,0 5,5 5,2 

Обмінний курс гривні до долара 

США, гривень за долар США  

    в середньому за період 27,0 28,0 28,6 28,8 29,2 

на кінець періоду 28,3 28,6 [±1] 28,7 [±1] 28,9 [±1] 29,4[±1] 
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Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є 

прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються 

державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-

комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 

здоров’я та освіти. 

Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки, врахований у 

показниках Бюджетної декларації, становить: 
 

  2022 рік 2023 рік 2024 рік 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

з 

січня 

з 

липня 

з 

грудня 

Прожитковий 

мінімум, грн:  

на одну особу 

2 393 2 508 2 589 2 589 2 713 2 778 2 778 2 911 2 972 

для дітей віком 

до 6 років 
2 100 2 201 2 272 2 272 2 381 2 438 2 438 2 555 2 609 

для дітей віком 

від 6 до 18 років 
2 618 2 744 2 833 2 833 2 969 3 040 3 040 3 186 3 253 

для 

працездатних 

осіб 

2 481 2 600 2 684 2 684 2 813 2 880 2 880 3 018 3 082 

для осіб, які 

втратили 

працездатність 
1 934 2 027 2 093 2 093 2 193 2 246 2 246 2 354 2 403 

 

Під час формування видаткової частини на 2022 – 2024 роки буде 

враховано такі показники: 

 
 

Мінімальна заробітна плата 

Посадовий оклад працівника І 

тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки 

грн темпи приросту, % грн темпи приросту, % 

з 01 січня  

2022 року  
6 500  2 893  

з 01 жовтня 

2022 року 
6 700 3,1 2 982 3,1 

з 01 січня  

2023 року  
7 176 7,1 3 193 7,1 

з 01 січня  

2024 року  
7 665 6,8 3 411 6,8 

 

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних 

відносин у 2022 – 2024 роках буде спрямована на розвиток середньострокового 

бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного 
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регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, 

підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, 

а також збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин. 

Формування взаємовідносин між державним бюджетом та місцевими 

бюджетами протягом 2022 – 2024 років здійснюватиметься з урахуванням змін 

в адміністративно-територіальному устрої України. Складання проектів 

місцевих бюджетів має здійснюватися з дотриманням вимог Бюджетного та 

Податкового кодексів України, з урахуванням прийнятих законодавчих змін. 

У цілому прогноз фінансового ресурсу місцевих бюджетів  становить: 

– на 2022 рік – 561,0 млрд грн (ріст до 2021 року – 46,6 млрд грн 

(9,0 відсотків); 

– на 2023 рік – 619,2 млрд грн (ріст до 2022 року – 58,2 млрд грн 

(10,4 відсотка); 

– на 2024 рік – 682,4 млрд грн (ріст до 2023 року – 63,2 млрд грн 

(10,2 відсотка). 

Дохідну частину місцевих бюджетів на 2022 – 2024 роки розраховано з 

урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, 

макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни та 

поточного виконання місцевих бюджетів. 

Обсяг доходів місцевих бюджетів (з урахуванням реверсної дотації) 

прогнозується на: 

– 2022 рік – 403,2 млрд грн (ріст до 2021 року – 49,0 млрд грн 

(13,8 відсотка), у тому числі доходи загального фонду – 383,6 млрд грн; 

– 2023 рік – 447,7 млрд грн (ріст до 2022 року – 44,5 млрд грн 

(11 відсотків), у тому числі доходи загального фонду – 427,5 млрд грн; 

– 2024 рік – 498,4 млрд грн (ріст до 2023 року – 50,7 млрд грн 

(11,3 відсотка), у тому числі доходи загального фонду – 477,8 млрд грн. 

Прогноз частки трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 

загальному обсязі фінансового ресурсу місцевих бюджетів становить  

у 2022 році – 28,1 відсотка, 2023 році – 27,7 відсотка та у 2024 році –  

27,0 відсотків. 

Бюджетна декларація містить цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник 

коштів державного бюджету, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у 

межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів. 

Розподіл міжбюджетних трансфертів на 2022 – 2024 роки, врахованих у 

граничних показниках видатків та надання кредитів державного бюджету 

Бюджетної декларації, у розрізі місцевих бюджетів додається. 

Також зазначаємо, що Типова форма прогнозу місцевого бюджету 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про 

затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо 

його складання». На сьогодні наказ поданий на державну реєстрацію до 
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Міністерства юстиції України та після державної реєстрації буде доведений 

обласним державним адміністраціям для використання у роботі.  

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій та 

виконавчих органів відповідних місцевих рад для організації роботи щодо 

складання, розгляду та схвалення прогнозів  місцевих бюджетів на 2022 –  

2024 роки, а також своєчасного їх подання до відповідних місцевих рад для 

розгляду.   

 

Додаток: на 87 арк. у 1 прим. 

 

 

Міністр                                                  Сергій МАРЧЕНКО 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оксана Рудик 277 54 47 
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