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Комітет Верховної Ради України 
з питань соціальної політики 
та захисту прав ветеранів

Дубенська міська рада 
Рівненської області

Кабінет Міністрів України 

Про результати розгляду звернення

Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем’єр-міністра 
України Д. Шмигаля від 31.12.2021 № 59815/2/1-21 до листа Комітету Верховної 
Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
від 29.12.2021 № 04-30/12-2021/407819 та відповідно до листа Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 42698/0/2-21 розглянуло звернення 
депутатів Дубенської міської ради Рівненської області, схвалене рішенням 
Дубенської міської ради від 14.12.2021 № 1770 «Про звернення депутатів 
Дубенської міської ради до Верховної Ради України, Президента України 
Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України», надіслане листом 
Дубенської міської ради від 21.12.2021 № 5609/05-02-14/21, та в межах 
компетенції повідомляє.   

Державний бюджет України на 2022 рік, затверджений Законом України 
від 02.12.2021 № 1928-ІХ, є збалансованим. Додатками 5 та 6 до цього Закону 
визначено обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022 рік. 

Так, бюджету Дубенської міської територіальної громади на 2022 рік 
передбачено освітню субвенцію в сумі 90 254,4 тис. гривень.

З метою фінансової підтримки підприємств теплопостачання та сталого 
проходження опалювального сезону передбачено спрямування у 2022 році до 
місцевих бюджетів територіальних громад (крім бюджету міста Києва) 
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додатково 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що, за оцінкою 
Міністерства фінансів України, становитиме більше 11 млрд гривень.

Також у Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 
загальний ресурс для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) 
передбачено у сумі 166,8 млрд грн (загальний фонд – 132,0 млрд грн, 
спеціальний фонд – 1,5 млрд грн, інші джерела – 33,3 млрд грн), у тому числі 
видатки із загального фонду:

- на оплату праці з нарахуваннями збільшено порівняно з 2021 роком 
(на 01.01.2021) на 13,4 млрд грн і передбачено в сумі 74,2 млрд грн; 

- на розвиток, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння та військової 
техніки за КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт 
озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» передбачено в сумі 
28,4 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше проти 2021 року. 

Зазначені видатки розподілені за бюджетними програмами на 2022 рік за 
пропозиціями Міністерства оборони України як головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Перший заступник Міністра Денис УЛЮТІН
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