
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

Про внесення Змін 
до бюджетної класифікації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну 
класифікацію» (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра С. МАРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів 
України
Л .-9  М Ш ИгА. ^ / - у ^ року №

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації

Е У Класифікації доходів бюджету:

1) позиції:

«11021900 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 
реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з 
податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних 
санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього 
розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 
1 січня 2017 року, грошових зобов’язань з податку на прибуток, 
що сплачуються підприємствами електроенергетичної, 
нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають 
послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової 
енергії, підприємствами централізованого водопостачання та 
водовідведення,

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є державна або комунальна власність,

21010500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 
власність,

21010600 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 
реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), зі 
сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного 
бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних
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санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього 
розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 
1 січня 2017 року, який сплачується підприємствами 
електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, 
підприємствами, що надають послуги з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами 
централізованого водопостачання та водовідведення,

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно 
Автономної Республіки Крим, комунальна власність,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі сплати земельного 
податку суб'єктам космічної діяльності,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II 
групи внаслідок психічного розладу,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільський місцевості,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проектно-кошторисної документації,
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41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І - II групи, 
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та
потребують поліпшення житлових умов,

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування,

41039100 Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра,
Житомира, Кам'янська, Києва, Кропивницького, Львова, 
Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення 
робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий 
офіс».

замінити позиціями:

«11021900 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі
реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з 
податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних 
санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), 
що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується 
підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної
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галузей,

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність,

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є державна власність,

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 
реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із 
сплати частини чистого прибутку (доходу) державних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 
державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням 
штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму 
цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який 
сплачується підприємствами електроенергетичної,
нафтогазової, вугільної галузей,

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної 
Республіки Крим, комунальна власність,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі сплати земельного 
податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку,
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 1-11 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 
установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної
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влади чи місцевого самоврядування,

41039100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надання адміністративних послуг, у 
тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий 
офіс».

2) доповнити такими позиціями:

«13031100 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, 
що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового 
боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 
31 грудня 2017 року,

13031200 Рентна плата за користування надрами для видобування
природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, 
погашення податкового боргу та повернення помилково або 
надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року,

13031300 Рентна плата за користування надрами для видобування
газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, 
погашення податкового боргу та повернення помилково або 
надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року,

21084000 Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики 
та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг»,

22013000 Плата за видачу ліцензії на провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей,

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи
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відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, які 
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано- 
Франківській області на будівництво сучасного біатлонного 
комплексу,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Херсонської області на будівництво шляхопроводу по 
просп. Адмірала Сенявіна -  вул. Залаегерсег у м. Херсоні»,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м.
Харкові,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
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41040000

41040100

41040200

41040300

41040400

41050000

41050100

41050200

41050300

будівництво/реконструкцію палаців спорту,

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам,

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації 
з державного бюджету,

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету,

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів 
місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових 
пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної 
діяльності та літакобудування за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету,

Інші дотації з місцевого бюджету,

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам,

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права 
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II 
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
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інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41050400 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41050500 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих учасників бойових дій на території інших 
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених 
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

41050600 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, та 
визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно 
до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
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41050700

41050800

41050900

41051000

41051100

41051200

41051300

41051400

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 
за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду,

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 
закладів за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
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41051500

41051600

41051700

41051800

41051900

41052000

41052100

41052200

41052300

державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 
субвенції,

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду,

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних 
матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів 
для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення для забезпечення швидкої 
медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного 
обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних 
систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету,
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41052400

41052500

41052600

41052700

41052800

41052900

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в 
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво/реконструкцію 
палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між 
фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 
установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,
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41053100 Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних 
зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 
характеру, в форматі «Прозорий офіс», за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

41053200 Субвенція з місцевого бюджету на проекти ліквідації
підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і 
утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на 
умовах співфінансування (50 відсотків) за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету,

41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування,

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів,

41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах,

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів,

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів,

41053800 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів
співробітництва між територіальними громадами,

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету».

3) виключити такі позиції:

«21080700 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої 
нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від 
вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого 
Державним комітетом України по стандартизації, метрології і
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24140100

41020900

41021100

41021200

41021300

41021400

41021800

41022000

41030300

41030400

41031100

41031300

сертифікації,

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, 
що утримувався до 1 січня 2017 року,

Гнші додаткові дотації,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи 
медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають 
первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на покращення надання соціальних послуг найуразливішим 
верствам населення,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи II групи 
внаслідок психічного розладу,

Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету 
Дніпропетровської області на здійснення видатків, пов'язаних з 
реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних 
послуг,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на оплату праці працівників бюджетних установ,

Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької області на забезпечення функціонування Донецького 
палацу молоді «Юність»,

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування,

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Києва на виконання функцій столиці,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної 
промисловості і утримання водовідливних комплексів у
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безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків).

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний 
ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю 
високовартісного медичного обладнання для Донецького 
обласного клінічного територіального медичного об’єднання,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медичного автотранспорту та обладнання для 
закладів охорони здоров'я,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медичного обладнання (мамографічного, 
рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) 
вітчизняного виробництва,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Києва на забезпечення функціонування Київської міської 
клінічної лікарні «Київський міський центр серця»,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та 
техногенним катастрофам у житлово-комунальному 
господарстві міста Славутича,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування частини відсоткових ставок по залучених 
кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів 
приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення кредиторської заборгованості за медичне 
обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів 
охорони здоров'я,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької області на будівництво сучасної регіональної лікарні 
швидкої медичної допомоги в м. Донецьку,
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Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Донецька на погашення частини кредиту, залученого на 
оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по 
підготовці до проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Світловодська Кіровоградської області на ремонт автомобільної 
дороги по вул. Б. Хмельницького,

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. 
Дніпропетровська на будівництво та підтримання в безпечному 
стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 
сплати заборгованості за поставлене у 2012 році медичне 
обладнання вітчизняного виробництва,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання 
медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю 
та медичного обладнання для центрів первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві,

Субвенція з державного бюджету бюджету м. 
Дніпропетровська для продовження будівництва автомобільної 
дороги в м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького 
шляху до автомобільної дороги Київ - Луганськ - Ізварине, у 
тому числі оплату виконаних у 2012 році робіт,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Харківської області на придбання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення для Обласної клінічної лікарні - центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Тернопільської області на продовження будівництва житлових 
будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою 
відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської 
Почаївської Лаври,

41034300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
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фінансування ремонту приміщень управлінь праці та 
соціального захисту виконавчих органів міських (міст 
республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного 
значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у 
містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із 
Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної 
допомоги»,

Субвенція з державного бюджету районному бюджету 
Шацького району Волинської області для продовження 
будівництва та капітального ремонту доріг Шацьк - Світязь - 
Залісся - Пульмо - Шацьк, в тому числі на оплату виконаних у 
2012 році робіт,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування осіб з гіпертонічною хворобою,

Інші субвенції,

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду,

Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка,

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Львівської області на завершення реконструкції Львівського 
обласного перинатального центру,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію)
інфраструктури у Донецькій та Луганській областях,

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва 
для комунального електротранспорту,
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41036200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської 
області на придбання медичного обладнання для Одеської
обласної дитячої клінічної лікарні,

41036500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та 
водовідведення,

41037600 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної
медицини Київського міського клінічного онкологічного 
центру,

41039800 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Києва для здійснення заходів з деодорації на спорудах 
Бортницької станції аерації,

41039900 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Дніпропетровськ на співфінансування проекту «Завершення 
будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ».

2. Відомчу класифікацію видатків та кредитування державного 
бюджету:

1) позиції:

«042 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету
Міністрів України (загальнодержавні витрати),

121 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(загальнодержавні витрати),

161 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України (загальнодержавні 
витрати),

221 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні
витрати),

231 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні
витрати),

251 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні
витрати),

276 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України (загальнодержавні 
витрати),
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Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати), 
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)».

замінити позиціями:

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування),

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
(загальнодержавні видатки та кредитування),

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та 
кредитування),
Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки 
та кредитування),

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні 
видатки та кредитування),

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні 
видатки та кредитування),
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України (загальнодержавні видатки 
та кредитування),
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та 
кредитування),
Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та 
кредитування)».

2) доповнити такими позиціями:

Верховний Суд,

Державне агентство автомобільних доріг України 
(загальнодержавні видатки та кредитування),

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)».

3) виключити такі позиції:

Верховний Суд України,
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ,
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70 Вищий господарський суд України,
75 Вищий адміністративний суд України,
111 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(загальнодержавні витрати)».

Директор Департаменту .
державного бюджету МВ. П. Лозицький


