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• видатки на 

національну

безпеку і 

оборону та на 

здійснення 

заходів 

правового 

режиму воєнного 

стану

• оплата праці працівників 

бюджетних установ;

• погашення та обслуговування 

державного та місцевого боргу, 

виконання гарантійних 

зобов’язань;

• виплата пенсій, надбавок та 

підвищень до пенсій;

• соціальне забезпечення, 

придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів

• придбання води, та ін.

• інші видатки
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Перелік видатків розширено після введення воєнного 

стану

• Зміни внесено постановами КМУ:

– від 04.03.2022 № 188

– від 06.03.2022 № 210

– від 10.03.2022 № 240

– від 17.03.2022 № 308

– від 19.03.2022 № 322

– від 21.03.2022 № 346

– від 29.03.2022 № 381

– від 09.04.2022 № 420

– від 19.04.2022 № 469

– від 03.05.2022 № 520 

– від 13.05.2022 № 572

– від 20.05.2022 № 613
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Нові можливості в контексті внесених змін 

фінансування заходів з 
благоустрою населених 

пунктів

забезпечення належної 
роботи пожежної, 

охоронної сигналізації та 
систем вентиляції та 
відеоспостереження

утримання в належному 
стані внутрішніх та 

зовнішніх мереж тепло-, 
водо-, електро-, 

газопостачання та 
водовідведення та їх 

технічне обслуговування

проведення ремонтно-
будівельних робіт з 

реконструкції та 
капітального ремонту 

приміщень для 
розміщення ВПО

проведення робіт із 
збереження пам’яток 

культурної спадщини та 
пам’яток архітектури

виконання заходів і 
завдань місцевих 
програм розвитку 

фізичної культури та 
спорту 
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Актуальні пропозиції внесення  змін від громад –

партнерів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»
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Видатки в частині оплати 

виконаних робіт та на 

завершення робіт за рахунок 

залишків коштів субвенцій з 

Державного бюджету

Капітальні видатки 

стратегічного характеру:

- підготовка до опалювального 

сезону

- споруди цивільного захисту

Видатки із забезпечення 

діяльності органів влади:

- відшкодування судових витрат

- оплата виготовлення печаток

- оплата послуг з навчання

- оплата робіт з атестації 

робочих місць

- придбання оргтехніки

Придбання спеціальної техніки 

та технологічного обладнання:

- придання протипожежної та 

аварійно-рятувальної техніки

- придбання комунальної 

техніки

Видатки пов'язані з ремонтом і 

утриманням доріг:

- капітальний та поточний 

ремонт доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах
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Актуальні пропозиції внесення  змін від партнерів 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Видатки на виконання 

заходів і завдань  місцевих 

програм 

енергоефективності 

Капітальні видатки за 

напрямом – розбудова 

інженерно-транспортної 

інфраструктури 

індустріальних парків 

Будівництво та придбання 

житла для

внутрішньо-переміщених 

осіб 


