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Зміни до Бюджетного кодексу, прийняті Верховною Радою 23 червня, є фактично новою
редакцією цього визначального для країни документа. Під нього вже підведено
програмну і організаційну платформу, заявила Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в ході
наради з питань планування державного бюджету на 2010 рік за участю голів обласних
державних адміністрацій та інших керівників органів місцевого самоврядування.
Основний фінансовий документ держави наступного року буде підготовлено на
принципово нових економічних і податкових засадах. Позаяк Бюджетний кодекс значно
наближає Україну до європейських стандартів державотворення, Юлія Тимошенко не
має сумнівів у тому, що Президент підпише його вже найближчим часом.

Прем'єр ознайомила учасників зібрання з основними положеннями формування обласних
бюджетів, бюджетів міст обласного підпорядкування, сільських і селищних громад. Так,
буде збільшено обсяг надходжень від сплати за ліценції та сертифікати, державну
реєстрацію, який залишатиметься в областях. Цей ресурс, за попередніми підрахунками,
має зрости на півмільярда гривень. Аналогічний підхід домінуватиме і щодо збору за
спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення.

Дохідну частину обласних бюджетів істотно збільшуватиме і плата за використання інших
природних ресурсів (відповідно до їх встановленого переліку). Там же залишатиметься
орендний збір за використання ставків у басейнах річок загальнодержавного значення.
Значно розширено й перелік видатків при обрахуванні обсягу міжбюджетних
трансфертів. Фінансування позашкільної освіти, центрів соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів, утримання центрів
соціально-психологічної реабілітації, соціальних гуртожитків - все це буде обов'язково
враховано, наголосила Прем'єр-міністр.

15 відсотків податку з доходів фізичних осіб поза межами трансфертів залишатиметься
у фондах розвитку. І поступово, крок за кроком, уряд прагнутиме досягти такої межі,
коли цей податок стовідсотково залишатиметься на місцевому рівні. На думку глави
уряду, цей збір має обов'язково забезпечувати розвиток територій і місцевого
самоврядування. Поки що на місцях зможуть повністю розпоряджатися зібраною платою
за землю, збором за забруднення довкілля, з власників транспортних засобів.

Щодо міст обласного значення передбачено розширення переліку надходжень до
бюджету розвитку. Там залишатиметься 10 відсотків від податку на прибуток
підприємств без обрахування в трансферній політиці. Ці бюджети приростатимуть також
за рахунок збільшення відрахування плати за землю з 75 до 100 відсотків, надходжень
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від адміністративних штрафів, плати за торговий патент і здійснення деяких видів
підприємницької діяльності.

Крім того, місцевим бюджетам надається право отримувати короткотермінові позички на
покриття тимчасових касових розривів по бюджету розвитку. Розширено й коло місцевих
бюджетів, які можуть здійснювати зовнішні запозичення. Невдовзі це зможуть робити
органи самоврядування міст із чисельністю населення понад 500 тисяч людей. Чинна ж
норма передбачає 800 тисяч населення. У кодексі закладено також нормативне
планування для значно більшої кількості місцевих бюджетів, зокрема малих міст, сіл і
селищ.

Цією нарадою уряд практично започатковує спільну роботу з формування державного
бюджету наступного року. Поки що сторони мають почути один одного, систематизувати
зауваження і пропозиції для максимального уникнення прорахунків минулорічного
підготовчого періоду.
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