Формування державного та місцевих
бюджетів на 2022 рік (відповідно до
проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2022 рік», реєстр. №6000
від 15.09.2021
21 вересня 2021 року проект закону представлено на
пленарному засіданні Верховної Ради України.
На даний час обговорюється в комітетах Верховної Ради
України.
Відповідно до ст. 157 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України» Верховна Рада має розглянути
проект закону у першому читанні до 20 жовтня 2021 року

Основні параметри проекту
бюджету на 2022 рік
•
•
•
•

номінальний ВВП – 5 368,7 млрд грн;
темп зростання реального ВВП – 103,8%;
індекс споживчих цін – 106,2%;
рівень безробіття населення у віці 18-70 років за
методологією МОП – 8,5% до економічно активного
населення;
• середній курс гривні до долара США - 28,6
на кінець року – 28,7
• дефіцит бюджету – 3,5 % ВВП

Соціальні стандарти
Прожитковий
мінімум, грн:

2022 рік
з 01.01
2393

з 01.07
2508

з 01.12
2589

для дітей віком до 6 років

2100

2201

2272

для дітей віком від 6 до 18 років

2618

2744

2833

для працездатних осіб

2481

2600

2684

1934

2027

2093

на одну особу

для осіб, які втратили
працездатність
для визначення базового
розміру посадового окладу
судді та інших держорганів
для визначення посадового
окладу прокурора окружної
прокуратури

2102
1600

Стандарти визначення
мінімальних доходів населення
Показник, грн:

2022 рік
з 01.01

з 01.07

з 01.10

з 01.12

Розмір посадового окладу
працівника І-го тарифного
розряду ЄТС

2 893

2 982

Мінімальна заробітна плата

6 500

6 700

Середньомісячна зарплата

15 258

Мінімальна зарплата лікаря

20 000

Мінімальна заплата середнього
медперсоналу

13 500

Мінімальна стипендія (вища
освіта)

2 000

Мінімальна стипендія
(професійна освіта)

1 250

Мінімальна пенсія

1 934

2 027

2 093

Пенсійне забезпечення
62 %
330,6 млрд
грн

38 %
200,6
млрд грн

Власні доходи Пенсійного фонду
(єдиний соціальний внесок –
сплачують з доходів 16 млн осіб)

Трансферт з Державного
бюджету
Враховано
- щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн
80-річним пенсіонерам;
- щомісячну доплату до пенсії у розмірі 400 грн
пенсіонерам 75-80 років;
- з 1 жовтня 2022 року щомісячну доплату до
пенсії у розмірі 300 грн пенсіонерам 70-75 років
- з 1 березня 2022 року індексацію пенсій.

Мінімальна пенсія – 1934 грн з поетапним підвищенням
з 1 липня - 2027 грн, з 1 грудня – 2093 грн

Особливості формування доходів
місцевих бюджетів
Виключені із системи
горизонтального
вирівнювання
(не отримують
базову дотацію)

Формуються бюджети
за рахунок:
власних доходів:
- податок на прибуток
комунальних
підприємств
- плата за ліцензії та
сертифікати
- орендна плата за
користування майном
- дотацій та субвенцій,
які МОЖУТЬ
спрямовуватися з
інших бюджетів
Передбачена
субвенція з
держбюджету у
розмірі 154,5 млн грн

Результати горизонтального
вирівнювання
24

обласних
бюджети

1438

18 бюджетів

отримають базову
дотацію, в т.ч.
обласний бюджет
Донецької області

4 бюджети

перерахують
реверсну дотацію

бюджетів
громад

1071 бюджет

отримають базову
дотацію, в т.ч. 31
бюджет громад
Донецької області

211 бюджетів

перерахують
реверсну дотацію
в т.ч. 9 бюджетів
громад Донецької
області

Середній рівень надходжень на
1 жителя для
бюджетів територіальних громад

обласних бюджетів
по податку на
доходи
фізичних осіб

податку на
прибуток
підприємств

3391,91 грн

847,08 грн

117,33 грн

(+271,11)

(+65,94)

(-14,77)

по податку на доходи фізичних
осіб

Доходи місцевих бюджетів

415,2 млрд грн

(+19,3%)

Державна підтримка освіти
нова

1 500,0

без змін

+300,0 млн грн
1 265,0
504,5
754,5

1 421,0
250,0

1 500,0
без змін

нова

+100,0 млн грн

забезпеченням пожежної безпеки у закладах освіти
Нова українська школа
оновлення харчоблоків у школах
Спроможна школа для кращих результатів
створення центрів сучасної професійної освіти
підтримка особам з особливими освітніми потребами

Державна підтримка
медицини
• Програма медичних гарантій (з урахуванням
реагування на епідемію коронавірусної хвороби
COVID-19) складає 157,52 млрд грн
• проведення вакцинації населення від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 – 2,6 млрд грн
• додаткова дотація на утримання закладів освіти та
охорони здоров’я - 2,95 млрд грн
• підтримка окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я – 2,2 млрд грн

Державна підтримка житлових
програм
млн грн
житло для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав
та для учасників бойових дій на…

житло для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
житло для сімей загиблих учасників
АТО/ООС та для учасників АТО/ООС,
які отримали інвалідність І або ІІ групи

житло для внутрішньо переміщених
осіб з числа учасників АТО/ООС, які
отримали інвалідність ІІІ групи

499,8
810,1
1733,1

3263,2

Справедлива
трансформація
вугільних
регіонів
Забезпечення
Інтернету в
сільській
місцевості

Розвиток
мережі
ЦНАПів

231,0

118,0

500,0

Державна
підтримка
регіонів

138 151,75
Плани
просторового
розвитку

187,65
Підтримка
територій на
сході України

125,0

млн грн

Автомобільні
дороги
місцевого
значення

23 141,4

Державний
фонд
регіонального
розвитку
Надзвичайна
кредитна
програма для
відновлення
України

11205,0

1 480,0
Розвиток
спортивної
інфраПрограма структури
відновлення
України

650,0

502,7

