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Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит від 01.02.2020 щодо 

надання інформації стосовно законодавчих і нормативних  актів, які 

дозволяють надавати субвенції місцевих бюджетів державному бюджету на 

заходи у оборонній сфері і сфері правопорядку, а також визначення виконавців 

та алгоритму  витрачання цих коштів, і у межах компетенції повідомляє.  

Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс) та нормативно-правовими 

актами, прийнятими на його виконання, регулюються відносини, що виникають 

у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а 

також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства. 

Відповідно до статті 87 Кодексу до видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету України, належать видатки на національну оборону 

(крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення), 

правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист 

населення і територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини першої 

статті 91  Кодексу), забезпечення функціонування установ та закладів 

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, 

які перебувають у державній власності. 

Щодо субвенцій з місцевих бюджетів на заходи у оборонній сфері 

Відповідно до статті 81 Кодексу метою регулювання міжбюджетних 

відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, 

закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які 

мають забезпечувати виконання цих повноважень. 

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 82 та підпункту 5 

пункту 1 частини першої статті 87 Кодексу до видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету України та які не можуть бути передані на виконання 

 

mailto:infomf@minfin.gov.ua


2 

 

місцевому самоврядуванню, належать видатки на забезпечення 

конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету. 

Пунктами 2 і 3 статті 82 Кодексу встановлено поділ видів видатків 

місцевих бюджетів, як такі видатки, що визначаються функціями держави та 

можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню, та видатки на 

реалізацію прав та обов’язків місцевого самоврядування, які мають місцевий 

характер і визначені законами України. Зазначені видатки відповідно до статті 

83 Кодексу здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі 

трансфертів з Державного бюджету. Перелік видатків, що здійснюються з 

місцевих бюджетів, визначені статями 89-91 Кодексу. 

Зокрема, згідно зі статтею 91 Кодексу до видатків місцевих бюджетів, 

що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на 

заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки 

місцевого значення. 

Щодо видатків з місцевих бюджетів у сфері правопорядку 

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22.06.2000  № 1835-III (далі – Закон) регулює 

відносини у сфері участі громадян у забезпеченні правопорядку в державі. 

Так, Закон визначає повноваження органів державної влади, у тому 

числі й органів Національної поліції, щодо залучення населення до охорони 

громадського порядку, порядок створення та реєстрації громадських 

формувань з охорони громадського порядку, основні функції, права та 

обов'язки їх членів, а також засади правових гарантій і соціального захисту 

громадян, які беруть участь у цій діяльності. 

Громадські формування з охорони громадського порядку створюються 

на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання 

громадян. 

Рішення про створення таких громадських формувань приймаються на 

зборах (конференціях) громадян. 

Отже, якщо громадяни вирішили брати участь в охороні громадського 

порядку на території населеного пункту, де вони проживають, необхідно на 

загальних зборах прийняти відповідне рішення про створення громадського 

формування з охорони громадського порядку.  

Свою діяльність громадське формування з охорони громадського 

порядку має здійснювати на основі положення (статуту), згідно з статтею 5 

Закону. 

Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного 

територіального органу Національної поліції, а також виконавчого органу 

ради, на території якої діятиме це громадське формування. 

Відповідно до статті 6 Закону громадське формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону набуває статусу юридичної 

особи з дати його державної реєстрації в порядку, визначеному Законом 
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України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань".  

Для реєстрації громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону подаються рішення про його створення, 

підтримане відповідним органом Національної поліції, узгоджене з цими 

органами положення (статут), інформація про склад керівного органу, а також 

список членів формування.  

Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку визначені у статті 13 Закону. Правові гарантії та 

соціальний захист членів громадських формувань з охорони громадського 

порядку та заходи заохочення визначені у статях 17, 18 Закону.  

Відповідно до статті 19 Закону органи місцевого самоврядування та 

місцеві державні адміністрації мають право вирішувати питання щодо 

забезпечення діяльності громадських формувань, надавати їм службові 

приміщення, необхідний інвентар та засоби зв'язку.  

Для реалізації цілей і завдань цих громадських формувань місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають право 

вводити за рахунок коштів місцевого бюджету посади інструктора з питань 

роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини 

підприємства, установи, організації.  

Звертаємо увагу на те, що місцеві органи влади, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України, та чітко дотримуватись 

вимог чинного бюджетного законодавства. 

 

 

Заступник Міністра                                                                     Геннадій ПЛІС  
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