
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 04 лютого 2022 року                                                                                № 1111 

 

Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання  

до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України,  

Ради національної безпеки і оборони України 

щодо внесення змін до Закону України  

«Про державний бюджет України на 2022 рік»  

з метою забезпечення виконання Закону 

України «Про основи національного спротиву» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 25, 59, 67 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька 

міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо 

внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України  

на 2022 рік» з метою забезпечення виконання Закону України «Про основи 

національного спротиву». 
 

2. Направити звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України. 
 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради О. Колюку. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 



Президент України 

 

Верховна Рада України 

 

Кабінет Міністрів України 

 

Рада національної безпеки  

і оборони України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання  

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Ради національної безпеки і оборони України щодо внесення 

змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»  

з метою забезпечення виконання Закону України «Про основи 

національного спротиву» 

 

Ми, депутати Кропивницької міської ради, звертаємось з проханням 

внести зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» 

з метою забезпечення виконання Закону України «Про основи національного 

спротиву». 

Сьогодні біля кордонів України зосереджено понад 100 тисяч військових 

Російської Федерації, сотні одиниць бронетехніки, тому важливим 

залишається питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення 

інституту територіальної оборони.  

Законом України «Про основи національного спротиву» органи місцевого 

самоврядування визначені як ключові виконавці програм національного 

спротиву і створення системи територіальної оборони. Місцеві бюджети  

не здатні покрити самостійно видатки на територіальну оборону, на підготовку 

національного спротиву, адже на місцеві бюджети вже покладено функції 

компенсації з різниці в тарифах. Зростання цін на енергоносії й наступне 

здорожчання товарів, робіт і послуг суттєво підвищують вартість соціальних 

програм та соціального захисту. 

Порятунок хворих, забезпечення лікарень необхідним, виплати медичним 

працівникам – за все це в період епідемії коронавірусної хвороби також 

відповідальні місцеві бюджети. Так само гостро стоїть питання щодо 

підвищення заробітної плати медпрацівникам.  

Чи зможе влада на місцях покрити усі витрати? 

При плануванні Державного бюджету України на 2022 рік Кабінет 

Міністрів України і Верховна Рада України заклали завищені показники 

доходів місцевих бюджетів. Уряд запланував рекордні доходи на 2022 рік 

обсягом в 630 млрд грн, з них 437 млрд грн – власні доходи місцевих бюджетів.  

Вже в перші декади січня стало зрозуміло, що ці плани були завищеними.  
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За даними Державної казначейської служби України із запланованих на 

січень 28 344,7 млн грн доходів місцевих бюджетів по загальному фонду 

станом на 21 січня 2022 року отримано лише 13 958,2 млн грн, тобто 49 %.  

В кінці січня ми побачимо значне невиконання плану надходжень  

до місцевих бюджетів. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на виконання 

делегованих повноважень навпаки значно занижений. Стаття 142 Конституції 

України передбачає: витрати органів місцевого самоврядування, що виникли 

внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. 

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву» обласні та районні ради забезпечують у межах відповідних видатків 

місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони 

місцевого значення, сприяють створенню добровольчих формувань 

територіальних громад. Але на сьогоднішній день у районних бюджетах не 

вистачає коштів на забезпечення діяльності навіть самих рад, а виключення 

районних бюджетів з системи горизонтального вирівнювання позбавляє 

районні ради можливості повноцінно брати участь у заходах територіальної 

оборони. 

Через відсутність достатнього фінансування реалізація Закону України 

«Про основи національного спротиву» зі створення системи територіальної 

оборони не можлива. 

У зв’язку із ситуацією, яка склалася, звертаємось з проханням розробити 

проєкт Закону щодо внесення змін до Закону України  

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» з метою фінансового 

забезпечення виконання Закону України «Про основи національного 

спротиву».  

Таким чином, Кабінет Міністрів України зобов’язується протягом 10 днів 

з дня набрання чинності законом забезпечити виділення з резервного фонду 

Державного бюджету України 300 000,0 тис. грн для забезпечення потреб  

у організації територіальної оборони. 

Місцеві бюджети вже у І кварталі отримають кошти для створення 

системи національного спротиву.  

Ми закликаємо до консолідації всіх державницьких сил. 

Сьогодні усі повинні об’єднатися заради майбутнього української 

держави! 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


