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Черговість здійснення видатків місцевих бюджетів в період дії воєнного стану 

 

В умовах дії воєнного стану не застосовується ст. 55 БКУ щодо проведення 

захищених видатків. Про це свідчить абз. 12 п.п. 1 п. 22 розд. VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» БКУ1.  

Черговість здійснення органами Казначейства платежів за дорученнями розпорядників 

та одержувачів коштів на період дії воєнного стану визначена Порядком № 5902.  

Узагальнена інформація про черговість здійснення видатків наведена у таблиці нижче. 

Також для зручності зазначені КЕКВ, за якими слід проводити відповідні видатки.  

Водночас застосування КЕКВ у кожному конкретному випадку залежить від 

економічної суті платежу. Під час обрання КЕКВ слід застосовувати Інструкцію № 3333.  

Важливо! При здійсненні зазначених видатків одержувачами бюджетних коштів 

відповідно до п. 1.5 Інструкції № 333 слід застосовувати: для поточних видатків – КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 

програм», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)», для капітальних видатків – КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)».  

 

Черговість здійснення видатків  місцевих бюджетів в період дії воєнного стану  

 

Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

Перша 

черга 

Видатки розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із 

запровадженням і здійсненням заходів правового 

режиму воєнного стану4,   

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

Друга 

черга 

Видатки на погашення місцевого боргу 

економічна 

класифікація не 

застосовується5, 

застосовуються 

коди 

класифікації 

фінансування 

бюджету6 

 Видатки обслуговування місцевого боргу 2400 

 

Виконання гарантійних зобов’язань 

економічна 

класифікація не 

застосовується 

                                                           
1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. 
2 Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.  
3 Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків, затверджена наказом Мінфіну від 

12.03.2012 № 333.  
4 План запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, 

затверджений розпорядженням КМУ від 24.02.2022 № 181-р. Планом визначено конкретні заходи та органи, що 

залучаються до їх виконання. 
5 Відповідно до п.п.1.1 п.1 Інструкції № 333, економічна класифікація видатків бюджету призначена для 

розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними 

характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. 
6 Класифікація фінансування бюджету затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text
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Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

 

Видатки місцевих бюджетів на придбання державних 

цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів  

застосовуються 

коди 

класифікації 

фінансування 

бюджету7 

 
Видатки на обслуговування рахунка у цінних паперах 

2240 

Друга 

черга 
Видатки загального фонду місцевих бюджетів на: 

оплату праці працівників бюджетних установ 2111 

нарахування на заробітну плату 2120 

соціальне забезпечення 2700 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

2210, 2220 

- відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання води питної (зокрема бутильованої) 2210  

забезпечення продуктами харчування  

2230 або 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2270 

поточні трансферти місцевим бюджетам 2620 

підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження 

2240, 2210, 3110, 

3132 - відповідно 

до економічної 

суті платежів 

інші захищені видатки 

 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими 

засобами реабілітації, виробами медичного призначення 

для індивідуального користування, послугами з їх 

ремонту і технічного обслуговування 

2282 

оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які 

потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих 

оздоровчих таборах державних підприємств 

«Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український 

дитячий центр «Молода гвардія» і в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які 

розташовані в гірських районах (районах, в яких 

розташовані населені пункти, віднесені до категорії 

гірських) 

2730 

                                                           
7 Класифікація фінансування за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11. (код фінансування бюджету за типом кредитора 206220 

«Придбання цінних паперів»; код фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 601220 «Придбання 

цінних паперів»). 
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Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

оплату соціальних послуг/компенсацію вартості 

соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які 

були залучені до їх надання на договірній основі, 

зокрема шляхом соціального замовлення 

2240 

придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих 

засобів (зокрема для закладів соціального захисту) 

2210 

 

оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання 

засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів 

за користування Інтернетом 

2210, 2240, 3110  

- відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання систем та засобів оповіщення та 

інформування населення, запчастин та матеріалів для їх 

ремонту та модернізації, оплату послуг з їх 

впровадження (встановлення), ремонту та технічного 

обслуговування 

2210, 2240, 3110 

- відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату інформаційних послуг, у тому числі з 

виготовлення та розміщення інформаційної продукції, 

послуг із розміщення інформації в засобах масової 

інформації 

2240 

 

оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, 

поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро 

судово-медичної експертизи) 

2240 

 

придбання предметів ритуальної належності 2210 

оплату послуг з утримання місць поховання 2240 

оплату видатків із благоустрою населених пунктів  2240 

оплату послуг із захоронення біологічних відходів 2240 

оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з 

утриманням будинків і споруд та прибудинкових 

територій (зокрема вивіз сміття) 

2240 

 

оплату послуг з технічного обслуговування установок з 

доочистки води та біологічного очищення господарсько-

побутових стічних вод  

2240 

 

заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в 

житловому фонді, бюджетних установах, закладах, 

утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, 

охорону приміщень бюджетних установ та заходи із 

захисту цих приміщень 

2240, 3131, 3132   

- відповідно до 

економічної суті 

платежів 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, оплату послуг з перевезення 

електротранспортом 

2730 

 

послуги з поточного ремонту та обслуговування 

комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з 

адміністрування (обслуговування) програмного 

забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації 

2240 

придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), 

запчастин та матеріалів для ремонту і оренду 

автомобільного транспорту 

2210, 2240 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 
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Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту 

автомобільного транспорту 

2240, 3132 -

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання матеріалів та запчастин для міського 

електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, 

електробусів, метрополітену) 

2210 

оплату послуг з обслуговування автомобільним 

транспортом 

2240 

оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту 

спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту 

2240, 3132 -

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату послуг з обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка 

може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 

характеру 

2240 

оплату послуг з очищення систем каналізації 2240 

оплату послуг з проведення контролю за якістю стічних 

вод, відбору проб та їх хімічного аналізу 

2240 

оплату послуг з оренди електричного обладнання 

(генераторів) 

2240 

утримання та обслуговування електромереж 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

послуги прання, придбання та виготовлення білизни 

(зокрема постільної), рушників, матраців 

2210, 2240 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату послуг з обслуговування протипожежної 

сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату 

послуг з перезарядки вогнегасників 

2210, 2240, 3110 

- 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування відповідно до встановленого 

мобілізаційного завдання (замовлення) 

2281 

 

аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах відповідно до переліків, 

затверджених обласними військовими адміністраціями 

на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій 

Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та 

сільських, селищних, міських голів 

2240, 3132 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 
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Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання 

вулично-шляхової мережі 

відповідно до 

економічної суті 

платежів  

ремонт та облаштування споруд цивільного захисту 

(укриття, бомбосховища тощо) 

2240, 3130, 2210, 

3122, 3132 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин  

2210, 2220 -  

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого 

харчування 

2240 

 

дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання 

державних (регіональних) програм 

2280 

 

субсидії та поточні трансферти підприємствам, 

установам та організаціям у частині оплати праці з 

нарахуваннями, придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами 

харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв, оплати послуг з оренди нежитлових 

приміщень, відряджень працівників установ 

2610 

 

придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання 

для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

2210 

 

закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з 

переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання 

медичного кисню 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання запчастин та матеріалів для ремонту 

медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, 

технічного обслуговування, повірки, введення в 

експлуатацію, забезпечення технологічних вимог для 

інсталяції медичного обладнання у закладах охорони 

здоров’я 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

забезпечення пально-мастильними матеріалами 

протипожежної та аварійно-рятувальної техніки 

2210 

 

забезпечення роботи спеціалізованих санітарних 

автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення 

пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, 

послугами зв’язку) 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту 2240 

надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам  

2700 

 

поточний ремонт та придбання матеріалів для 

облаштування місць тимчасового перебування 

внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 

 

2210, 2240 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 
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придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, 

електромереж  

2210 

 

програми з підтримки ЗСУ, заходи та роботи з 

територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів територіальної оборони) 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

2282 

 

відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, 

водопостачання (водовідведення) 

2610 

 

придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в 

системах централізованого питного водопостачання та 

водовідведення 

2210 

 

придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з 

виробництвом сільгосппродукції  

2210, 2240 -

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

відрядження працівників бюджетних установ 2250 

закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та 

продукції, призначених для відзначення, нагородження, 

а також забезпечення проведення протокольних заходів  

2210 

 

закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та 

поліетиленової продукції для пакування відходів 

2210 

 

придбання державної та протокольної атрибутики 2210 

оплату послуг з перекладу 2240 

оплату готельних послуг 

2240, 2250 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату послуг з обслуговування в залах офіційних 

делегацій 

2240 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв 

та додатків до них для здобувачів освіти 

2210 

оплату послуг із страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транспорту, водіїв 

відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного 

огляду водіїв 

2240 

виготовлення бланків документів, що посвідчують особу 

та підтверджують громадянство України, паспортів, 

бланків документів, що посвідчують особу та 

підтверджують її спеціальний статус, бланків інших 

документів, що відповідно до законодавства України 

потребують використання спеціальних елементів 

захисту, марок акцизного податку 

2210 

видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до 

інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав 

2240 
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оплату товарів, робіт та послуг, перерахування 

трансфертів місцевим бюджетам, що здійснюються під 

час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які 

підтримуються Європейським Союзом, урядами 

іноземних держав, іноземними фінансовими та 

донорськими установами і міжнародними фінансовими 

організаціями, в тому числі на умовах співфінансування 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання комплектувальних виробів і деталей для 

ремонту виробничого та невиробничого обладнання 

2210 

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю 

та інструментів для проведення ремонтних робіт 

господарським способом 

2210 

оплату послуг з поточного ремонту та технічного 

обслуговування обладнання, техніки, механізмів, 

локальної мережі, охоронної сигналізації, систем 

вентиляції, технічного обслуговування та утримання в 

належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, 

водо-, електро-, газопостачання та водовідведення 

2240 

виконання заходів і завдань державної та місцевих 

програм розвитку фізичної культури і спорту 

(організація і проведення спортивних заходів, участь у 

змаганнях, функціонування та фінансова підтримка 

закладів та організацій сфери фізичної культури і 

спорту) 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

оплату послуг із психологічної реабілітації ветеранів 

війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей 

загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, 

постраждалих учасників Революції Гідності, придбання 

та виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків 

2240, 2210 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

Друга 

черга 

 

   

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів на: 

оплату праці працівників бюджетних установ та 

нарахування на заробітну плату 

2111, 2120  

- відповідно до 

економічної суті 

платежу 

соціальне забезпечення 2700 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2270 

підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження 

2240, 2210, 3110, 

3132 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

2210, 2220 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 



  
 

8 
 

Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

придбання води питної (зокрема бутильованої) 2210 

забезпечення продуктами харчування 

2230 або 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

надання фінансової державної підтримки Фондом 

розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на 

компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за 

договорами фінансового лізингу, а також фізичним 

особам - позичальникам на здешевлення вартості 

іпотечних кредитів   

2610, 2730 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв 

та додатків до них для здобувачів освіти 

2210 

надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам, придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального 

захисту) 

2700, 2210, 2220 

-  

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання 

засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів 

за користування Інтернетом 

2210, 2240, 3110 

- 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

придбання систем та засобів оповіщення та 

інформування населення, запчастин та матеріалів для їх 

ремонту та модернізації, оплата послуг з їх 

впровадження (встановлення), ремонту та технічного 

обслуговування 

2210, 2240, 3110 

- 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

придбання конвертів, марок для відправки службової 

кореспонденції 

2210 

придбання комплектувальних виробів і деталей для 

ремонту виробничого та невиробничого обладнання 

2210 

витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки 

та оргтехніки 

2210 

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, 

обладнання, інвентарю та інструментів для 

господарської діяльності, а також для благоустрою 

території 

2210 

придбання господарських, будівельних товарів та 

інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних 

робіт та ліквідації аварійного стану на пам’ятках 

культурної спадщини та пам’ятках архітектури 

господарським способом 

2210 

придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому 

числі придбання програмного забезпечення, яке 

передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки) 

для оцифрування музейних предметів 

2210, 2240, 3110 

- відповідно до 

економічної суті 

платежу 
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придбання засобів для реставрації та консервації робіт з 

музейними предметами 

2210 

оплату послуг оренди приміщень 2240 

оплату за послуги із страхування орендованого 

приміщення 

2240 

оплату послуг сторонніх фахівців 2240 

оплату послуг з монтажу, установки та ремонту 

охоронної та пожежної сигналізації, системи 

відеоспостереження 

2240 

оплату послуг з пакування та транспортування музейних 

експонатів 

2240 

оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до 

електронних баз наукової та науково-технічної 

інформації, інформаційних ресурсів 

2240 

оплату послуг з поточного ремонту та технічного 

обслуговування обладнання, техніки, механізмів, 

локальної мережі, охоронної сигналізації, систем 

вентиляції, технічного обслуговування та утримання в 

належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, 

водо-, електро-, газопостачання та водовідведення 

2240 

оплату поточного ремонту об’єктів культурної спадщини 

та пам’яток архітектури 

2240 

оплату інформаційних послуг, у тому числі з 

виготовлення та розміщення інформаційної продукції, 

послуг із розміщення інформації в засобах масової 

інформації 

2240 

 

оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з 

перевезення, поховання, доставки тіл померлих до 

моргів та бюро судово-медичної експертизи) 

2240 

 

придбання предметів ритуальної належності 2210 

оплату послуг з утримання місць поховання 2240 

оплату видатків із благоустрою населених пунктів   2240 

оплату послуг із захоронення біологічних відходів 2240 

оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з 

утриманням будинків і споруд та прибудинкових 

територій (зокрема вивіз сміття) 

2240 

 

оплату послуг з технічного обслуговування установок з 

доочистки води та біологічного очищення господарсько-

побутових стічних вод 

2240 

 

утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, 

охорону приміщень бюджетних установ та заходи із 

захисту цих приміщень, заходи (зокрема ремонтні 

роботи) з усунення аварій в житловому фонді, 

бюджетних установах, закладах 

2240, 3130 

- відповідно до 

економічної суті 

платежу 
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послуги з поточного ремонту та обслуговування 

комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з 

адміністрування (обслуговування) програмного 

забезпечення 

2240 

 

відрядження працівників бюджетних установ 2250 

придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), 

запчастин та матеріалів для ремонту і оренду 

автомобільного транспорту 

2210, 2240 -  

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

придбання матеріалів та запчастин для міського 

електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, 

електробусів, метрополітену) 

2210 

придбання шкільних автобусів  3110 

оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту 

автомобільного транспорту 

2240, 3132 

- відповідно до 

економічної суті 

платежу 

оплату послуг з обслуговування автомобільним 

транспортом 

2240 

утримання та обслуговування електромереж 

2240, 3210 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

послуги прання, придбання та виготовлення білизни 

(зокрема постільної), рушників, матраців  

2210, 2240 -

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

оплату послуг з обслуговування протипожежної 

сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату 

послуг з перезарядки вогнегасників  

2210, 2240 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування відповідно до встановленого 

мобілізаційного завдання (замовлення) 

2281 

 

аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах відповідно до переліків, 

затверджених обласними військовими адміністраціями 

на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій 

Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та 

сільських, селищних, міських голів 

2240, 3132 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

 

утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання 

вулично-шляхової мережі, ремонт та облаштування 

споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища 

тощо) 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 
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придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин 

2210, 2220 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

видатки, пов’язані з утриманням тварин  

2210, 2240, 2282 

- 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів (зокрема 

для науково-дослідних робіт, наукових цілей, 

лабораторних досліджень (випробувань) та навчального 

процесу) 

2210 

придбання спецодягу, захисного одягу тощо 2210 

оплату послуг за проведення акредитаційної процедури 2240 

плату за ліцензію, акредитацію (сертифікат) відповідно 

до законодавства, виплату роялті 

2800 

оплату послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності 

лабораторій та наукових установ у галузі ветеринарної 

медицини, і послуг у сферах безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, карантину і 

захисту рослин, насінництва та розсадництва 

2240 

субсидії та поточні трансферти підприємствам, 

установам та організаціям у частині оплати праці з 

нарахуваннями, придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами 

харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2610 

 

капітальні трансферти підприємствам, установам та 

організаціям у частині збільшення статутного капіталу 

Держмолодьжитла  

3210 

 

внески до статутного капіталу стратегічно важливих 

підприємств (централізоване водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання, громадський 

транспорт, забезпечення наземного обслуговування 

повітряних суден) 

3210 

 

придбання матеріалів для облаштування місць 

тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб 

2210 

 

виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції 

та капітального ремонту приміщень для розміщення 

внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 

3132, 3142 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, 

електромереж 

2210 

видатки на програми з підтримки ЗСУ, заходи та роботи 

з територіальної оборони (зокрема матеріально-

відповідно до 

економічної суті 

платежу 
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технічного забезпечення підрозділів територіальної 

оборони) 

придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з 

виробництвом сільгосппродукції 

2210, 2240 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

оплату послуг із страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транспорту, водіїв 

відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного 

огляду водіїв 

2240 

 

виготовлення бланків документів, що посвідчують особу 

та підтверджують громадянство України, паспортів, 

бланків документів, що посвідчують особу та 

підтверджують її спеціальний статус, бланків інших 

документів, що відповідно до законодавства України 

потребують використання спеціальних елементів 

захисту, марок акцизного податку 

2210 

придбання джерел резервного живлення 

2210, 3110 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

закупівлю та монтаж кисневого обладнання, систем 

медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних 

робіт з реконструкції та капітального ремонту систем 

(мереж) киснепостачання 

2210, 3110, 2240, 

3132 - 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

придбання запчастин та матеріалів для ремонту 

медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, 

технічного обслуговування, повірки, введення в 

експлуатацію, забезпечення технологічних вимог для 

інсталяції медичного обладнання у закладах охорони 

здоров’я 

2210, 2240, 3132 

- 

відповідно до 

економічної суті 

платежу 

видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

 оплату товарів, робіт та послуг, перерахування 

трансфертів місцевим бюджетам, що здійснюються під 

час реалізації проєктів, виконання програм допомоги, які 

підтримуються Європейським Союзом, урядами 

іноземних держав, іноземними фінансовими та 

донорськими установами і міжнародними фінансовими 

організаціями, в тому числі на умовах співфінансування 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 

 виконання заходів і завдань державної та місцевих 

програм розвитку фізичної культури і спорту 

(організація і проведення спортивних заходів, участь у 

змаганнях, функціонування та фінансова підтримка 

закладів та організацій сфери фізичної культури і 

спорту) 

відповідно до 

економічної суті 

платежів 
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Черговість Видатки місцевого бюджету КЕКВ 

Третя 

черга 

Інші видатки та надання кредитів відповідно до 

економічної суті 

платежів 

 

Проведення ремонту  

 

Ремонти певних об’єктів, дійсно, є актуальними і в період дії воєнного стану.  

Розглянемо, які саме види ремонтів дозволено проводити згідно з вимогами Порядку № 

590. Видатки на ремонти передбачені у другій черзі.  

Згрупована інформація про види ремонтних робіт та матеріалів для ремонту, видатки 

на які можна проводити в період дії воєнного стану наведена нижче у таблиці.  

При цьому зазначимо за кошти якого саме фонду можливо проводити такі видатки. 

 

Види ремонтних робіт та матеріалів для ремонту, видатки на які можна проводити в 

період дії воєнного стану 

 

Вид видатків 

За кошти 

загального 

фонду 

За кошти 

спеціального 

фонду 

Оплата послуг з ремонту систем та засобів оповіщення та 

інформування населення, придбання запчастин та матеріалів 

для їх ремонту та модернізації 

+ + 

Ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, 

бюджетних установах, закладах та поточний ремонт 

світлофорних об’єктів 

+ + 

Поточний ремонт комп’ютерної та організаційної техніки  + + 

Придбання запчастин та матеріалів для ремонту 

автомобільного транспорту 
+ + 

Оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту + + 

Оплата послуг з ремонту спеціалізованого обладнання для 

миття автотранспорту 
+ — 

Ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища 

тощо) 
+ + 

Ремонт медичного обладнання та придбання запчастин і 

матеріалів для його ремонту  
+ + 

Поточний ремонт та придбання матеріалів для 

облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб 

+ — 

Придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, 

електромереж 
+ + 

Придбання комплектувальних виробів і деталей для 

ремонту виробничого та невиробничого обладнання 
+ + 

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та 

інструментів для проведення ремонтних робіт 

господарським способом 

+ — 
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Оплата послуг з поточного ремонту обладнання, техніки, 

механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, 

систем вентиляції 

+ + 

Придбання господарських, будівельних товарів та 

інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт 

та ліквідації аварійного стану на пам’ятках культурної 

спадщини та пам’ятках архітектури господарським 

способом 

— + 

Оплата послуг з ремонту охоронної та пожежної 

сигналізації, системи відеоспостереження 
— + 

Поточний ремонт об’єктів культурної спадщини та 

пам’яток архітектури 
— + 

Ремонтно-будівельні роботи з реконструкції та капітального 

ремонту приміщень для розміщення внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб 

— + 

Ремонтно-будівельні робіти з реконструкції та капітального 

ремонту систем (мереж) киснепостачання 
— + 

 

Запитання-відповіді 

 

Запитання 

 

Відповідь 

 

Ремонт укриттів 

Чи можна здійснювати 

видатки на ремонти 

укриттів у школах? Чи 

можна закуповувати 

матеріали для ремонту 

укриття чи дозволено тільки 

оплачувати ремонтні 

роботи?  

Порядок № 590 дозволяє проводити видатки на ремонт та 

облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 

бомбосховища тощо) як за рахунок коштів загального, так і 

за рахунок коштів спеціального фонду.  

В рамках проведення цих видатків можливе і придбання 

матеріалів для такого ремонту. Адже відремонтувати 

укриття чи будь-який інший об’єкт без придбання матеріалів 

неможливо.  

Щодо застосування КЕКВ, то, як завжди, обираємо його, 

виходячи з економічної суті платежу. Користуємось при 

цьому Інструкцією № 3338.  

Тож якщо йдеться про здійснення поточного ремонту 

укриттів, застосовуйте КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)». Якщо ж заплановано здійснення 

капітального ремонту укриттів, слід використовувати КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». 

У разі закупівлі матеріалів у межах основного договору 

виконання ремонтних робіт — застосовуйте код основних 

робіт, КЕКВ 2240 або КЕКВ 3132, відповідно. 

Якщо ж виникає потреба придбати матеріали окремо, не в 

рамках основного договору виконання робіт, видатки слід 

проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар».  

Заправка картриджа 

                                                           
8 Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 

12.03.2012 № 333.  
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Чи можна наразі оплатити 

заправку картриджа з 

урахуванням вимог Порядку 

№ 590? 

Так, можна. Заправку картриджів можливо провести в 

рамках видатків на технічне обслуговування обладнання. 

Такі видатки слід здійснювати відповідно до вимог Порядку 

№ 590 у другу чергу. При цьому зазначені видатки можуть 

проводитися як за рахунок коштів загального, так і 

спеціального фонду.  

Видатки на заправку картриджів слід здійснювати за КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».  

Придбання програмного забезпечення 

Чи дозволено Порядком № 

590 здійснювати видатки на 

придбання програмного 

забезпечення? 

Проаналізувавши видатки, передбачені у другу чергу 

Порядком № 590, видно. що за рахунок коштів загального 

фонду можна проводити видатки на оплату послуг з 

адміністрування (обслуговування) програмного 

забезпечення. 

Тобто йдеться про обслуговування вже придбаного 

програмного забезпечення. При цьому видатки на придбання 

нових програм у другій черзі не передбачено. 

Відповідно, такі видатки можуть бути проведені за рахунок 

коштів загального фонду лише у третю чергу як «Інші 

видатки». 

Що ж стосується коштів спецфонду, то Порядок № 590 

допускає проведення у другу чергу видатків на придбання 

оргтехніки, комп’ютерної техніки (у т. ч. придбання 

програмного забезпечення, яке передбачене разом з 

придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування 

музейних предметів. Наразі це єдиний вид програмного 

забезпечення, дозволений до придбання за кошти спецфонду 

у другу чергу.  

Придбання матеріалів для швачки/перукаря 

Чи може територіальний 

центр обслуговування 

одиноких непрацездатних 

громадян придбати за 

рахунок коштів спецфонду 

матеріали для швачки і 

перукаря, які надають 

платні соціальні послуги та 

працюють у відділені 

організації надання адресної 

натуральної та грошової 

допомоги? 

Територіальні центри обслуговування одиноких 

непрацездатних громадян мають право надавати платні 

соціальні послуги відповідно до п.7 Переліку 14179. 

Зазначені у запитанні видатки можна провести в рамках 

видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та 

інструментів для господарської діяльності за рахунок коштів 

спеціального фонду у другу чергу. 

Матеріали для швачки та перукаря слід закуповувати за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».  

Пролонгація сертифікату електронного підпису 

Чи можна згідно з Порядком 

№ 590 оплатити 

продовження сертифікатів 

електронного підпису? 

 

 

Сертифікат відкритого ключа — це електронний 

документ, який засвідчує належність відкритого ключа 

фізичній або юридичній особі, підтверджує її 

ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити 

автентифікацію веб-сайту. 

                                                           
9 Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 № 1417.  
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Таке визначення наведено у п. 38 ч. 1 ст. 1 Закону № 215510.  

Простіше кажучи, електронний підпис належить фізичний 

або юридичній особі і дає можливість входу до певної 

програми або веб-сайту. 

В свою чергу, веб-сайт — це сукупність програмних засобів, 

розміщених за унікальною адресою в обчислювальній 

мережі, у т. ч. в мережі Інтернет, разом з інформаційними 

ресурсами, які перебувають у розпорядженні певних 

суб’єктів і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб 

до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних 

послуг через обчислювальну мережу. 

Враховуючи зазначене вважаємо, що видатки на 

продовження сертифікатів електронного підпису можна 

провести в рамках видатків на послуги з поточного ремонту 

та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, 

оплату послуг з адміністрування (обслуговування) 

програмного забезпечення, інших послуг у сфері 

інформатизації. 

Адже без такого сертифікату доступ до відповідних 

програмних засобів (веб-сайтів) буде не можливий.  

Такі видатки передбачені Порядком № 590 за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів у другу чергу. 

Планувати та здійснювати видатки на ці цілі слід за КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 

Видатки на таблички-покажчики 

Чи можливо провести 

видатки на придбання 

світлових табличок-

покажчиків «укриття», 

«вхід-вихід»? 

Вимоги до облаштування, утримання та експлуатації 

укриттів визначено Вимогами № 57911. Так, біля вхідних 

дверей до захисної споруди вивішується табличка розміром 

60 х 50 см із зазначенням номера споруди, її 

балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, 

відповідальної за утримання та експлуатацію сховища в 

мирний час, її місцезнаходження і номера телефону.  

Причому у нічний час таблички позначення захисної 

споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані 

світловими покажчиками. Це передбачено п. 4 розд. ІІ Вимог 

№ 579.  

Щодо споруди подвійного призначенні (найпростішого 

укриття), то біля вхідних дверей до такої споруди має бути 

табличка розміром 50 х 60 см із написом «Місце для 

УКРИТТЯ». На ній також повинно бути зазначено 

місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер 

телефону особи, відповідальної за утримання та 

експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце 

зберігання ключів. 

Зразки табличок позначення захисних споруд, споруд 

подвійного призначення, найпростіших укриттів та 

покажчиків маршруту до них наведено в додатку 1 до Вимог 

№ 579. 

                                                           
10 Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.  
11 Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом МВС від 

09.07.2018 № 579.  
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Встановлення написів-покажчиків і включення світлових 

сигналів «Вхід» є одним із заходів плану приведення споруд 

фонду захисних споруд у готовність. Про це свідчить п.п. 8 

п. 3 розд. VII Вимог № 579.  

Тож наявність таких табличок є однією з вимог до 

облаштування укриттів. У свою ж чергу, видатки на 

облаштування та ремонт укриттів передбачено п. 19 Порядку 

№ 590 як такі, що можна проводити у другу чергу за кошти 

як загального, так і спеціального фонду.  

Видатки на придбання табличок слід проводити за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».  

Видатки на протипожежну безпеку 

Чи можна придбати 

протипожежні двері, 

протипожежну систему, 

вогнегасники в умовах 

воєнного стану? Чи можна 

провести видатки на 

протипожежне оброблення 

поверхні приміщень? 

 

У другу чергу можна проводити видатки на оплату послуг з 

обслуговування протипожежної сигналізації, придбання 

засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки 

вогнегасників. Такі видатки дозволяється здійснювати за 

рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду. Про 

це свідчить п. 19 Порядку № 590.  

Тож придбати вогнегасники, як засоби пожежогасіння 

можливо. 

Здійснити видатки на придбання вогнегасників можна за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».  

А от видатки на перезарядку вогнегасників проводьте за 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».  

Якщо під протипожежною системою розуміється 

протипожежна сигналізація, то видатки на оплату послуг із 

монтажу, установки та ремонту протипожежної сигналізації 

можна провести у другу чергу за рахунок коштів 

спеціального фонду кошторису. Це передбачено п. 19 

Порядку № 590.  

При цьому застосування КЕКВ повністю залежить від того, 

як таке придбання буде оформлено в обліку: придбання 

(створення) нового окремого об’єкта основних засобів чи 

поліпшення (модернізація) будівлі.  

Якщо планується створити окремий об’єкт основних засобів, 

то видатки на придбання обладнання для створення 

протипожежної системи слід планувати і здійснювати 

за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування». За цим же КЕКВ варто 

проводити видатки і на транспортування, монтаж та 

пусконалагоджувальні роботи за умови включення вартості 

цих робіт до вартості придбання обладнання згідно з 

договором. 

Якщо ж роботи з побудови, створення і улаштування системи 

протипожежної сигналізації виконуються за окремим 

договором, тоді їх оплату слід проводити за КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 

Інша річ, якщо йдеться про поліпшення (модернізацію) 

будівлі, шляхом встановлення протипожежної системи. У 

такому разі всі видатки на модернізацію (придбання 

обладнання, устаткування, оплату робіт із монтажу та 
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налагодження тощо) слід проводити за КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». 

А от видатки на придбання протипожежних дверей та 

протипожежне оброблення приміщень у другу чергу п. 19 

Порядку № 590 не передбачено. Тож такі видатки можна 

здійснювати лише у третю чергу.  

Видатки на придбання мініелектростанції 

Чи можна наразі придбати 

мініелектростанцію? 

Якщо мініелектростанція є джерелом резервного живлення, 

то перепон для її придбання немає. Адже проведення 

видатків на придбання джерел резервного живлення 

передбачено у другу чергу за кошти спеціального фонду 

кошторису. Про це свідчить п. 19 Порядку № 590.  

А от застосування КЕКВ залежатиме від вартості такої 

мініелектростанції. Так, якщо за вартістю 

мініелектростанцію можна віднести до основних засобів, то 

застосовуємо КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування». Якщо ж такий 

пристрій за вартістю не належить до основного засобу, тоді 

слід застосовувати КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар».  

 

Важливо! Як за кошти загального, так і за кошти спеціального фонду можуть 

проводитися видатки на оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації 

проєктів, виконання програм допомоги, які підтримуються ЄС, урядами іноземних держав, 

іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими 

організаціями, в тому числі на умовах співфінансування. 

 Тож, в рамках виконання зазначених програм можуть бути придбані будь-які товари, 

роботи і послуги. 

 

Експертне роз’яснення надано в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 
 

 


