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ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСТАННІХ ЗМІН ДО 

ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 9.06.2021 № 590

Оксана САМОЙЛІЧ

ПРОЄКТ USAID «ГОВЕРЛА»
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• Уряду України вперше доводиться 

формувати державний бюджет за умов 

воєнного стану. 

• Як засвідчив проєкт документу, в 

пріоритеті - видатки на армію та 

соціальна підтримка.
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Перелік видатків розширено

• Зміни внесено постановами КМУ:

– № 765 від 07.07.2022

– № 831 від 22.07.2022

– № 978 від 27.08.2022

– № 996 від 07.09.2022
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Пріоритетність здійснення видатків Казначейством 

(постанова КМУ №765 від 07.07.2022)

• “191.  Казначейство та органи Казначейства можуть здійснювати платежі за 

дорученнями клієнтів за видатками загального та спеціального фондів

державного і місцевих бюджетів на оплату за фактично поставлені товари, 

виконані роботи та надані послуги шляхом спрямування бюджетних коштів 

постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг на окремі 

небюджетні рахунки у разі відкриття таких рахунків на їх ім’я в Казначействі 

та органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з 

подальшим використанням зазначених коштів постачальниками товарів, 

виконавцями робіт і надавачами послуг виключно з таких рахунків на сплату 

податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”



04/10/2022 ПРОЄКТ USAID «ГОВЕРЛА» 5

Казначейство платитиме за фактично поставлені

товари, виконані роботи та надані послуги

• На окремі небюджетні рахунки постачальників товарів, виконавців 

робіт і надавачів послуг.

• Виключно на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.

• Обмежень стосовно напрямів видатків, за якими органи Казначейства можуть 

здійснювати платежі, керуючись новим пунктом 191 Порядку № 590, не 

встановлюється. 

Важливо: норма пункту 191 Порядку № 590 

не носить зобов’язального характеру.!



10/6/2022 USAID HOVERLA ACTIVITY 6

• Уряд визначив пріоритетними

фінансування видатків на підготовку до 

опалювального сезону та заходи з 

цивільного захисту
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Постанова КМУ від 22 липня 2022 р. № 831

Чергові зміни: дозволено здійснювати наступні видатки 

• формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у 
сільському господарстві

• підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження

• ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 
бомбосховища тощо)

• виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України, паспортів,  бланків інших документів, що відповідно 
до законодавства України потребують використання спеціальних елементів 
захисту, марок акцизного податку

• на придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин; видатки, 
пов’язані з утриманням тварин та ініші видатки
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• Видатки на придбання шкільних 

автобусів віднесено до пріоритетних
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Постанова КМУ від 27 серпня 2022 р. № 978

Прийняте рішення дозволить забезпечити: 

1

2

3

4

5

придбання шкільних автобусів для підвезення учасників освітнього процесу до закладів

освіти з нового навчального року

надання на належному рівні третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

підтримку у належному стані систем оповіщення населення

надання психологічної реабілітації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, членів їх сімей тощо

перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, 

джерелом формування яких є кошти позик та грантів  та ін.
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• Дозволено: 

– “фінансування заходів, що 
здійснюються Українським 
ветеранським фондом, та надання 
ним фінансової підтримки 
ветеранам війни, особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, постраждалим 
учасникам Революції Гідності, 
членам сімей таких осіб та членам 
сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, членам сімей 
загиблих (померлих) Захисників і 
Захисниць України для реалізації 
проектів, які за результатами 
конкурсного відбору визначено 
переможцями”

Постанова КМУ №996 від 07.09.2022

Розширено перелік бюджетних видатків
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Залишається незмінною норма, що органи

Казначейства проводять платежі з урахуванням

ресурсної забезпеченості єдиного казначейського
рахунка під час дії воєнного стану.

!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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