
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо законопроєкту  

«Про Державний бюджет України на 2023 рік» 

 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», з метою забезпечення визначення пріоритетів бюджетного 

фінансування при розгляді проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2023 рік», 

 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо законопроєкту «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік», що додається. 

 

2. Надіслати Звернення на адресу Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України. 

 
 

 

Голова обласної ради     Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо законопроєкту  

«Про Державний бюджет України на 2023 рік» 

 

 

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України прийняла в І читанні 

законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

Для його належного доопрацювання до ІІ читання закликаємо врахувати 

суттєві проблемні питання документа, які можуть негативно вплинути як на 

життя місцевих громад так і на обороноздатність та економіку України загалом. 

По-перше, закликаємо переглянути запропоновану у І читанні структуру 

видатків. 

Основний акцент у видатках держбюджету на наступний рік має бути 

зроблений на посиленні захисту і оборони України від російських окупантів. 

Тому не зрозуміле лобіювання фактично продовження так званого «великого 

будівництва», коли пропонується витратити 23,2 млрд грн на будівництво доріг 

і ще 18,5 млрд грн піде на погашення боргів за будівництво доріг у попередні 

роки. 

І це при тому, що авторитетні журналістські розслідування вказують на те, 

що завищення цін і штучне обмеження конкуренції при будівництві чи ремонті 

доріг призводить до того, що держава змушена переплачувати і втрачати 

близько 20 % від вартості наданих робіт. 

Аналогічно ми вважаємо вкрай обурливими спроби уряду і окремих 

депутатів витратити з державного бюджету на телемарафони і російськомовні 

телеканали близько 2 млрд грн (близько 600 млн грн – в рамках проєкту 

держбюджету і ще близько 4 млрд 400 млн грн було запропоновано через 

поправки окремих депутатів від влади – на щастя, не підтриманих під час 

розгляду). 

Викликають нерозуміння також деякі інші витрати, як-то літерні перельоти 

для чиновників в умовах заборони авіасполучень, різні інфраструктурні 

проєкти в зоні бойових дій тощо – загальним обсягом близько 4 мільярдів 

гривень. 

Відтак, вимагаємо скоротити названі необґрунтовані видатки, натомість 

збільшити видатки: 

- на оборону, забезпечення військовослужбовців, виробництво 

українських озброєнь і боєприпасів; 

- на фінансування відновлювальних робіт із ремонту зруйнованих будівель 

(перш за все житлових будинків – за даної ситуації це важливіше, ніж дороги); 

-  на забезпечення безперебійної роботи систем опалення, постачання 

електроенергії, газу і води для громадян України; 

- на будівництво житла родинам військовослужбовців, які зараз беруть 

безпосередньо участь у захисті України; 

- на розширення можливостей українського експорту в країни 

Європейського Союзу, зокрема розширення пунктів пропуску через державний 

кордон на західному напрямку. 



2 
 

По-друге, ми не погоджуємося із «заморожуванням» мінімальної зарплати, 

прожиткового мінімуму і відповідних соціальних виплат. В умовах 

прискорення інфляції це призведе до суттєвого падіння рівня життя значної 

частини громадян України. 

Ми також абсолютно не погоджуємося із відвертим нехтуванням щодо 

таких важливих пріоритетів у витратах держави як освіта (скорочення 

фінансування на 30,6 млрд грн), медицина (скорочення на 20,3 млрд грн) і 

культура (падіння фінансування на 40 % порівняно з довоєнним 2021 роком). 

Також в умовах серйозних енергетичних ризиків ми не підтримуємо 

ініціативу уряду щодо скорочення фінансування проектів з підвищення 

енергоефективності. 

По-третє, ми вважаємо, що окремі статті законопроєкту про державний 

бюджет України на 2023 рік (а саме статті 4, 16, 17, 18) занадто розширюють 

права Кабінету Міністрів України щодо керування спеціальним фондом 

державного бюджету, а також щодо впливу на боргову політику України. 

Вважаємо, що це суперечить статті 95 Конституції України, створює масштабні 

ризики – як щодо розбалансування боргової політики країни, так і для 

створення стимулів щодо політичної корупції. 

Рішення щодо Державного бюджету України має ухвалювати Верховна 

Рада України, а місцевих – відповідні місцеві ради. Інші способи зміни бюджету 

є узурпацією, неприпустимою в країні, яка відстоює свій демократичний лад і 

європейську сутність. 

 

Прийнято на пленарному засіданні  

вісімнадцятої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання              

21 жовтня 2022 року 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України щодо законопроєкту  

"Про Державний бюджет України на 2023 рік"» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання І. Процай. 

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: забезпечення визначення пріоритетів бюджетного фінансування при 

розгляді проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розроблено за 

власною ініціативою депутата Полтавської обласної ради І. Процая. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність прийняття даного рішення обумовлено здійсненням заходів із 

захисту національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, 

визначенням пріоритетів бюджетного фінансування при розгляді проєкту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняти Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо законопроєкту «Про Державний бюджет 

України на 2023 рік». 

 

4. Правові аспекти: 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позицій заінтересованих сторін. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики  вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.   

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2023 рік» надасть 

можливість визначити головні пріорити при ухваленні Закону України «Про 

державний бюджет України на 2023 рік».  

 

 

 

Депутат Полтавської 

обласної ради, голова фракції 

«Європейська Солідарність»      Ігор Процай 


