
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

15.12.2010 № 1132  

2. Казначейство перераховує обласним, міським (м. Києва 

і міст обласного значення), районним бюджетам, бюджетам 

об'єднаних територіальних громад відповідно до розпису 

державного бюджету в рівних частинах: 

базову дотацію щодекади в останній день декади, за III 

декаду грудня – до 25 числа; 

 

освітню і медичну субвенцію двічі на місяць до 10 та 25 

числа. 

2. Казначейство перераховує місцевим бюджетам 
відповідно до розпису державного бюджету в рівних 

частинах: 

 

базову дотацію щодекади в останній день декади, за III 

декаду грудня – до 25 числа; 

 

освітню і медичну субвенцію двічі на місяць до 10 та 25 

числа. 

 

3. Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, 

міських, міст обласного значення, районних бюджетів, 

бюджетів об'єднаних територіальних громад 

перераховується територіальними органами Казначейства в 

областях та м. Києві (далі - органи Казначейства) щодекади 

рівними частинами в останній день декади (за III декаду 

грудня - до 25 числа) відповідно до розпису державного 

бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів 

загального фонду місцевого бюджету. 

 

3. Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих 

бюджетів перераховується територіальними органами 

Казначейства в областях та м. Києві (далі - органи 

Казначейства) щодекади рівними частинами в останній 

день декади (за III декаду грудня - до 25 числа) відповідно 

до розпису державного бюджету за рахунок фактичних 

надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету. 
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5. Абзац перший пункту 5 виключено 

 

Органи Казначейства перераховують протягом двох 

операційних днів після подання платіжних документів 

головних розпорядників коштів субвенції з державного 

бюджету на рахунки загального та спеціального фондів 

міських міст обласного значення та районних бюджетів, 

бюджетів об'єднаних територіальних громад, відкриті в 

органах Казначейства, для здійснення передбачених ними 

видатків. 

5. Абзац перший пункту 5 виключено 

 

Органи Казначейства перераховують протягом двох 

операційних днів після подання платіжних документів 

головних розпорядників коштів субвенції з державного 

бюджету на рахунки загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, для 

здійснення передбачених ними видатків. 

 

6. Абзац перший пункту 6 виключено 

 

Органи Казначейства перераховують протягом двох 

операційних днів після подання платіжних документів 

головних розпорядників коштів субвенції з державного 

бюджету на рахунки загального та спеціального фондів 

бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх 

об'єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для 

здійснення передбачених ними видатків. 

6. Абзац перший пункту 6 виключено 

 

Виключити. 

 

          

Міністр фінансів України                                                                                                                            Сергій МАРЧЕНКО 

 

___ ____________ 20__ р. 


