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Пріоритетність здійснення видатків Казначейством 

(постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590)
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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 2 черги 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

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»

– від 19.04.2022 № 469

– від 03.05.2022 № 520 

– від 13.05.2022 № 572

– від 20.05.2022 № 613

– від 07.07.2022 № 765 

– від 22.07.2022 № 831 

– від 27.08.2022 № 978 

– від 07.09.2022 № 996 
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану
Зміни від 04.03.2022 № 188

• придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів
(зокрема для закладів соціального захисту), 

• оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання 
засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за 
користування Інтернетом;

• оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, 
поховання);

• оплату послуг із благоустрою населених пунктів (у тому 
числі оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, 
охорону об’єктів благоустрою), 

• оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням 
будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз 
сміття), 

• утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів;

• компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, 

• оплату послуг з перевезення електротранспортом, охорону 
приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих 
приміщень, 

• заходи з усунення аварій в житловому фонді, 

• послуг з поточного ремонту та обслуговування 

комп'ютерної та організаційної техніки, 

• придбання запчастин та ремонт автомобільного 

транспорту, 

• утримання та обслуговування електромереж, 

• послуг прання, 

• оплату послуг з обслуговування протипожежної 

сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату 

послуг з перезарядки вогнегасників, 

• утримання мереж зовнішнього освітлення, 

• утримання вулично-шляхової мережі, 

• ремонту споруд цивільного захисту (укриття, 

бомбосховища тощо), 

• придбання  ветеринарних препаратів, кормів для 

тварин.

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану
Зміни від 06.03.2022 № 210

• оплату кейтерингових послуг та/або 

послуг гарячого харчування;

Зміни від 10.03.2022 № 240

• оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту;

• поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць 

тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; 

• придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж; 

• видатки на програми з підтримки Збройних Cил, заходи та роботи з 

територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів територіальної оборони); 

• підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

• відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання 

(водовідведення); 

• придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту 

рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції; 

• видатки загального фонду державного та місцевих бюджетів на 

відрядження працівників бюджетних установ
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану
Зміни від 17.03.2022 № 308

• оплату послуг з адміністрування 

(обслуговування)  програмного

забезпечення;

• придбання та виготовлення білизни (в 

тому числі постільної), рушників, 

матраців;

• “пального” замінено на “пально-

мастильних матеріалів, талонів.

Зміни від 19.03.2022 № 322

• експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування відповідно до встановленого 

мобілізаційного завдання (замовлення).

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»

Зміни від 21.03.2022 № 346

• Підпункт 2 пункту 19 викладено в новій редакції:

✓ за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів;

✓ за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів.
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану
Зміни від 09.04.2022 № 420

• оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу;

• оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, 

послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації (загальний і спеціальний фонд);

• оплату інших послуг у сфері інформатизації;

• придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного 

водопостачання та водовідведення;

• придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; 

• закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; 

• оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, 

водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв (загальний і 

спеціальний фонд);

• оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів 

іноземних держав.

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану
Зміни від 19.04.2022 № 469

• капітальні трансферти 

підприємствам, установам та 

організаціям у частині 

збільшення статутного капіталу 

Держмолодьжитла”.

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»

Зміни від 03.05.2022 № 520 

• забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування, послугами 

з їх ремонту і технічного обслуговування; 

• одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка”; 

• 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” (загальний і спеціальний фонд);

• закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, 

затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню (загальний і 

спеціальний фонд);

• оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються 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 (загальний і спеціальний фонд).

Зміни від 13.05.2022 № 572

• за витратами місцевих 

бюджетів на придбання 

державних цінних паперів 

за рахунок тимчасово 

вільних коштів місцевих 

бюджетів та на 

обслуговування рахунка у 

цінних паперах.
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»

Зміни від 20.05.2022 № 613

• замінено: оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання) - на оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з 

перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи); придбання предметів ритуальної 

належності;  оплату послуг з утримання місць поховання (загальний і спеціальний фонд); 

• замінено: оплату послуг із благоустрою населених пунктів (зокрема оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, охорону 

об’єктів благоустрою)” – на оплату видатків із благоустрою населених пунктів; оплату послуг із захоронення біологічних відходів” 

(загальний і спеціальний фонд);

• придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, 

метрополітену); оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту; оплату послуг з обслуговування

автомобільним транспортом (загальний і спеціальний фонд); 

• оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту (загальний фонд); 

• оплату послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання (загальний фонд); 

• оплату послуг з очищення систем каналізації; оплату послуг з проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та їх 

хімічного аналізу (загальний фонд); 

• оплату послуг з оренди електричного обладнання (генераторів) (загальний фонд);

• забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплату послуг з перекладу; 

оплату готельних послуг; оплату послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій; придбання та виготовлення бланків 

дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти” (загальний фонд)
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Перелік видатків 2 черги розширено після введення 

воєнного стану

ПРОЄКТ USID «ГОВЕРЛА»

Зміни від 20.05.2022 № 613

Спеціальний фонд:

• придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції; 

• придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання; 

• витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; 

• придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської 

діяльності, а також для благоустрою території; 

• придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене 

разом з придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів; 

• оплату послуг оренди приміщень; оплату за послуги із страхування орендованого приміщення; 

• оплату послуг сторонніх фахівців; 

• оплату послуг з монтажу, установки та ремонту охоронної та пожежної сигналізації, системи відеоспостереження; 

• оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, 

інформаційних ресурсів; 

• виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення 

внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

• інші.
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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 



10/6/2022 ПРОЄКТ USAID «ГОВЕРЛА»

Пропозиції внесення  змін від громад – партнерів 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

12

Видатки в частині оплати 

виконаних робіт та на 

завершення робіт за рахунок 

залишків коштів субвенцій з 

Державного бюджету

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:

- придбання протипожежної та 

аварійно-рятувальної техніки

- придбання комунальної 

техніки

- придбання шкільних автобусів

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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Пропозиції внесення  змін від громад – партнерів 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Видатки на виконання 

заходів і завдань  місцевих 

програм 

енергоефективності 

Розбудова інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

індустріальних парків 

Будівництво та придбання 

житла для

внутрішньо-переміщених 

осіб 

Ремонт та облаштування 

споруд цивільного 

захисту

Виконання першочергових 

природоохоронних 

заходів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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