
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери»

1. Мета
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-
культурної сфери» (далі – проєкт акта) розроблено з метою визначення порядку 
та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах  
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
інфраструктури України на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-
культурної сфери. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт акта розроблено на виконання частини другої статті 97 Бюджетного 

кодексу України, якою передбачено, що порядок та умови надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про 
Державний бюджету України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не 
пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.

У Законі України «Про державний бюджет України на 2022 рік» 
передбачено видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та 
розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» (код 3121130).

Для забезпечення розподілу коштів субвенції  між місцевими бюджетами 
громад необхідно затвердити порядок та умови надання цієї субвенції, 
ґрунтуючись на потребах громад та встановленні черговості виділення коштів.

3. Основні положення проекту акта 
Проєктом акта передбачено затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери. Ці 
Порядок та умови визначають механізм надання та використання  з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктурних проектів та 
розвитку об’єктів соціально-культурної сфери.

Цими порядком та умовами передбачено, що субвенція надається за такими 
напрямками:

1) реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту) та ремонту об’єктів комунальної власності (за 
винятком адміністративних будинків), транспортної інфраструктури та 
соціально-культурної сфери (далі - проекти будівництва), у тому числі 
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розроблення та коригування проектної документації, проведення експертизи 
проектів в установленому порядку;

2) придбання медичного обладнання, зокрема спеціального 
призначення;

3) придбання обладнання та комунального транспорту, зокрема 
спеціального призначення;

4) завершення проектів будівництва із строком реалізації від одного до 
трьох років, упровадження яких розпочато у попередні роки – у разі їх 
відповідності цим Порядку та умовам;

5) придбання мультифункціональних спортивних майданчиків;
6) здійснення заходів щодо соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів.

4. Правові аспекти
У зазначеній сфері правового регулювання суспільних відносин діють такі 

акти законодавства:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат і 

збільшення видатків з державного бюджету поточного року, оскільки 
фінансуватиметься в межах коштів, передбачених Міністерству інфраструктури 
України за бюджетною програмою КПКВК 3121130 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та 
розвитку об’єктів соціально-культурної сфери» у розмірі 8 700  млн грн.

6. Позиція заінтересованих сторін
З метою проведення публічних консультацій відповідно до Порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики», проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті 
Мінінфраструктури.

Проєкт акта не стосується функціонування місцевого самоврядування, прав 
та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, 
соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і 
застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-
технічної діяльності та не потребує погодження представниками всеукраїнських 
профспілок, їхніх об’єднань та всеукраїнських об’єднань  організацій 
роботодавців, всеукраїнських об’єднань осіб з інвалідністю, Наукового комітету 
Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 
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7. Оцінка відповідності
Проєкт акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 
Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 
У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
У проєкті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які 

створюють підстави для дискримінації. 

8. Прогноз результатів
Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; 
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних 
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, 
покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; 
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень 
забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 
утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Т .в .о. Міністра інфраструктури України Василь ШКУРАКОВ

___  _________ 2022 року


