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ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ  
ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТІВ УЧАСТІ ТА БЮДЖЕТНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ОРГАНАМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА БАЗОВОМУ, РАЙОННОМУ ТА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

 
АНОТАЦІЯ:  не викликає сумнівів, що процеси формування та використання коштів міського бюджету для 
забезпечення завдань і функцій, що здійснюються місцевими радами, їх виконавчими органами і структурними 
підрозділами, також як і місцевими органами виконавчої влади, протягом бюджетного періоду, а також 
регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, потребують додаткового 
унормування.  Проте чи встановлено, яким чином наявність бюджетного регламенту1,  як окремого нормативно-
правового акта впливає на ефективність бюджетного процесу (забезпечуються завдання та функції, що 
здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентуються 
взаємовідносин між різними учасниками) та використати позитивний досвід у пілотному регіоні, тобто у 
Полтавській області?  Чи можна за допомогою бюджетних регламентів покращити ефективність взаємодії 
територіальної громади та органу місцевого самоврядування при плануванні видатків публічних коштів, а, 
зокрема, коштів місцевих бюджетів, трансфертів з бюджетів інших рівнів та власних коштів унітарних та 
корпоратизованих підприємств комунальної форми власності? 
 
 
ВСТУП 
Що стосується потреби в існуванні чи в неіснуванні бюджетного регламенту як такого, то аргументи можна 
підсумувати в наступній таблиці:  
НА ПІДТРИМКУ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО 

РЕГЛАМЕНТУ 
ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО 
РЕГЛАМЕНТУ 

Потрібен документ, в якому б упорядковувались 
процеси формування та використання фінансових 
ресурсів для забезпечення завдань та функцій,які 
виконуються органом місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду. 
 
У процесі прийняття місцевих бюджетів переважає 
звичаєве право, а не процедурні норми, розкидані по 
багатьох нормативно-правових актах. 
Бюджетний реглемент дозволить більш точно 
визначити стадії бюджетного процесу, визначити 
виконавців та граничні терміни в рамках бюджетного 
чпроцесу. 
Прийняття бюджетного регламенту більш точно 
врегулює організаційно-процедурні питання, 
дозволить додатково унормувати:  
 порядок підготовчих робіт з підготовки прийняття 
рішення про бюджет, 
 порядок складання проекту бюджету,  
порядок розгляду та затвердження міського бюджету,  
особливості виконання у випадку несвоєчасного 
прийняття,  
порядок виконання та контролю за виконанням,  
внесення змін до міського бюджету, подання звітності.     
 
Головна суть бюджетного регламенту – долучити 
громадськість до бюлжетного процесу.  
 
Інструкція – як працювати з бюджетом міста, що 
включає в себе багато підзаконних актів:  

Статтею 2 Бюджетного кодексу України визначені 
основні терміни, які вживаються в Бюджетному 
кодексіУкраїни, а поняття бюджетного регламенту 
в  Бюджетному кодексі відсутнє.   
 
Статті 19 та 75  Бюджетного кодексу України чітко 
визначають стадії та учасників бюджетного 
процесу.  
 
Відповідно до статей 75 та76 Бюджетного кодексу 
України, та на виконання статті 28 Закону України 
“Про місцеве самоврядування”, державна 
адміністрація чи виконавчий орган органу 
місцевого самоврядування щорічно приймають 
рішення про затвердження складу робочої групи та 
плану заходів щодо підготовки проекту бюджету 
на наступний бюджетний період. До складу 
робочої групи з підготовки проекту міського 
бюджету входять учасники бюджетного процесу, 
наділені бюджетними повноваженнями.  
Порядок затвердження та виконання міського 
бюджету визначено статтями 77 та 78 Бюджетного 
кодексу України.  Якщо до 1 січня не прийнято 
новий бюджет, застосовується стаття 79 
Бюджетного кодексу України.  
 
Таким чином, визначені всі стадії бюджетного 
процесу, а додаткові нормативно-правові акти є 
непотрібними.  Ніщо не заважає прийняти 
бюджетний регламент, але в ньому просто будуть 

                                                        
1 Відомо, що центр “Доброчин” реалізовував проект “Бюджетний процес під контролем громади” , що 
фінансувався фондом “Східна Європа”.  Згідно даних ЗМІ, бюджетні регламенти прийняли близько 20 обласних 
центрів та міст обласного значення: Вінниця, Луцьк, Кіровоград, Краматорськ, Переяслав-Хмельницький, 
Баштанка.  
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НА ПІДТРИМКУ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО 
РЕГЛАМЕНТУ 

ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО 
РЕГЛАМЕНТУ 

1) процедура прийняття ДБУ базується на 
бюджетному кодексі,  
2) процедура зведена до таблиці. 
 
Бюджетний регламент може містити:  
1) порядок підготовчих робіт з підготовки проекту 
рішення ради про бюджет,  
2) порядок cкладання проекту міського бюджету 
(підготовка проекту рішення про міський бюджет та 
додатків до нього),  
3) порядок розгляду проекту міського бюджету,  
4) порядок затвердження міського бюджету та 
особливості його виконання у разі несвоєчасного 
прийняття,  
5) порядок виконання міського бюджету,  
6) порядок контролю за виконанням міського 
бюджету,  
7) порядок внесення змін до міського бюджету.  
8) порядок подання звітності про виконання міського 
бюджету.  
 
Процедура прийняття бюджету, процедура 
обговорення, процедура внесення змін:  
1) залучення громадськості,  
2) вносення змін до бюджетів.  
 
Відмінності між типами бюджетних регламентів: 
збільшити вплив громади та зменшити вплив 
департаменту фінансів.    
 
В Бюджетному кодексі України написано, що 
бюджетні запити приймаються або не приймаються.  
 
Переваги бюджетного регламенту:  
1) члени територіальної громади можуть приймати 
участь у процесах підготовки та ухвалення 
управлінських рішень,   
2) нормативно закріплюється механізм контролю 
будь-якого етапу бюджетного процесу з боку громади;  
3) конкретизувати взаємовідносини між учасниками 
бюджетного процесу, які в Бюджетному кодексі були 
б надлишковими, оскільки є специфічними і 
неуніверсальними.  
   

переписані норми законів. 
 
Стратегія розвитку системи управління 
державними фінансами затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 р. № 774-р.   
 
А Концепція реформування місцевих бюджетів 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2007 N 308-р.  План заходів до 
Концепції, затверджений Наказом Міністерства 
фінансів України від 27.08.2007 N 973, передбачає 
запровадження середньострокового планування 
місцевих бюджетів з використанням 
результативних показників продукту, затрат, 
ефективності та якості, на підставі яких 
проводиться аналіз потреб у тому чи іншому 
товарі, роботі чи послузі. 
 
Не лише Бюджетний кодекс, але і жоден із 
стратегічних документів не містить посилань щодо 
бюджетних регламентів.   
 
Натомість, територіальні громади можуть брати 
безпосередню участь у бюджетному процесі, 
керуючись Статутами територіальних громад, 
Порядок реєстрації яких визначено Постановою 
КМУ від 27 липня 1998 року № 1150 "Про 
затвердження Положення про державну 
реєстрацію статутів територіальних громад".  
 
Також багато з органів місцевого самоврядування 
прийняли цільові програми, так звані “бюджети 
участі”, що змінює питому вагу безпосередньої та 
представницької демократій в процесі складання та 
виконання місцевих бюджетів на користь перших.  
 
 
 
 

 
  
Надалі аналізуються можливі сценарії активної участі громади взагалі та її найактивніших представників у 
діяльності органу місцевого самоврядування на етапі розробки проекту бюджету адміністративно-територіальної 
одиниці, Програми економічного та соціального розвитку, залучення громадськості на етапі виконання бюджету 
та експертного контролю за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці.  Однією з форм участі громади в 
бюджетному процесі може стати так званий “бюджет участі”, що як правило приймається у вигляді місцевої 
цільової програми. 
 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Як встановлено в частині другій статті 5 Конституції України від 28 червня 1996-го року, народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Це засадниче положення 
конкретизується приписом статті 69 Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через 
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.   Конституційний Суд України 16 квітня 2008 
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року у рішенні № 6-рп/2008 розтлумачив безпосередню демократію2.   Також відповідно до статті 5 
Конституції України, “носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.  Народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування”. 
 
Відповідно до абзацу першого статті 1 Закону України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування», "територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, 
що мають єдиний адміністративний центр".  Офіційне тлумачення абзацу першого статті 1 цього Закону України, 
що "адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село", є в Рішенні 
Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001. 
 
Відповідно до частини 1 статті 172 Цивільного кодексу України від 2003-го року, «органи, через які діють 
територіальні громади у цивільних відносинах», “територіальні  громади  набувають  і  здійснюють  цивільні 
права та обов'язки через органи місцевого самоврядування  у  межах їхньої компетенції, встановленої законом”.   
Представницьким органом місцевого самоврядування є "виборний орган (рада), який складається з депутатів і 
відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені 
рішення" (абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування").  Цей орган обирається 
відповідно до Закону України від 14 липня 2015 року № 595-VIII “Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. 
 
 
ЮРИДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ  
 
Крім виборів та місцевих референдумів, відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування", 
територіальна громада має право проводити громадські слухання.  Останній абзац статті визначає, що "порядок 
організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади".  Пункт 48 частини першої статті 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування" відносить "затвердження статуту територіальної громади" до 
виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.  Поняття Статуту територіальної громади є і в 
Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15.07.97 р. № 452/97-
ВР3.  Порядок реєстрації Статуту визначено Постановою КМУ від 27 липня 1998 року № 1150 "Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад".  Отже, як бачимо, безпосередня демократія 
існує не лише в кантонах Швейцарської конфедерації4.   
 
Абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування" визначає, що "представницький орган 
місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону 
наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення". 
  
Відповідно до частини 1 статті 172 Цивільного кодексу України, “органи, через які діють територіальні громади у 
цивільних відносинах, “територіальні  громади  набувають  і  здійснюють  цивільні права та обов'язки через 
органи місцевого самоврядування  у  межах їхньої компетенції, встановленої законом”.  А згідно статті 21. 
Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування Закону України від від 21 травня 1997 року № 
280/97-ВР “Про місцеве самоврядування”, “обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 
згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану”. 
 
Закон України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців" (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15) містить лише положення, що "законом  можуть  бути  
встановлені  особливості державної реєстрації  ... органів місцевого самоврядування..."  (Частина друга статті 3). 
"органи   місцевого  самоврядування ... набувають  статусу  юридичної  особи лише з моменту їх 
державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом (Частина третя статті 3).      
                                                        
2 Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008, справа № № 1-2/2008:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08 (м. Київ, 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008, справа № № 1-2/2008. 
3   Європейська Хартія місцевого самоврядування була прийнята під егідою Конгресу Місцевих та Регіональних Влад Європи і була 
відкрита для підписання державами-членами Ради Європи 15 жовтня 1985 та набрала чинності в 1 вересня 1988 року. Майже всі 
держави-члени Ради Європи є учасниками Статуту — виняток становлять три мікро-держави. Хартія зобов'язує держави закріпити у 
внутрішньому законодавстві і застосовувати на практиці сукупність юридичних норм, що гарантують політичну, адміністративну та 
фінансову незалежність муніципальних утворень. Хартія також встановлює необхідність конституційного регулювання автономії 
місцевого самоврядування. 
4    референдуми з самих різноманітних питань проводяться в Швейцарії частіше ніж у всіх разом взятих державах світу. Так, 3 із 
кожних 5 референдумів за останні 130 років проводилися саме в Швейцарії. Зокрема, лише з 1848 по 2009 рік у цій державі на 
союзному рівні було проведено 207 обов'язкових і 164 факультативних референдуми. До того ж, із всіх федеративних держав світу 
тільки у Швейцарії референдуми проводяться як на союзному, так і на кантональному рівнях однаково регулярно. Джерело:  
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=7449&chapter=1. 
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"3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних  органів і органів місцевого 
самоврядування як юридичних осіб: 
      повне найменування юридичної особи та скорочене в  разі  його наявності; 
      ідентифікаційний код юридичної особи; 
      місцезнаходження юридичної особи; 
      дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу; 
      дата створення юридичної особи; 
      дата державної реєстрації юридичної особи; 
      дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; 
      дані про перебування юридичної особи в процесі припинення; 
      дата та  номер  запису  про  державну  реєстрацію  припинення юридичної особи, підстава для його внесення.... 
(частини третя статті 17). 
 
Місцева  рада, як орган місцевого самоврядування, є суб’єктом публічного права.  Документальними 
підтвердженнями щодо юридичних осіб публічного права та юридичних осіб приватного права є виписка, витяг та 
довідка територіального підрозділу Державної реєстраційної служби України (незабаром, Міністерства юстиції 
України).   Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
функціонує відповідно Наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 "Про затвердження Порядку 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2105/22417. 
 
 Проте відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України від 2003-го року. Учасники цивільних відносин ЦКУ, 
“1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та  юридичні особи (далі - особи).      2. Учасниками   
цивільних   відносин   є:   держава  Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави 
та інші суб'єкти публічного права”. 
 
Отже, територіальні громади хоч і є учасниками цивільних відносин, відповідно до Цивільного кодексу України, 
проте єдиною формою їх реєстрації є Статут, затверджений органом місцевого самоврядування,  що реєструється 
Міністерством юстиції України, відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.    
 
   
КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
 
На жаль, ані концепція реформування місцевих бюджетів, ані концепція реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, не заторкнули можливості впровадження бюджетних регламентів та 
“бюджетів участі”. 
 
Як відомо, Концепція реформування місцевих бюджетів затверджена:  
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р5,  
 • наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2007 N 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Концепції реформування місцевих бюджетів».  Оскільки 2014-го року закінчився останній етап реалізації 
Концепції, то актуальними є обговорення подальшого реформування місцевих бюджетів, місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади.   
 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р, передбачає, що «формування критеріїв для 
адміністративно-територіальних одиниць різного рівня адміністративно-територіального устрою держави 
здійснюється з урахуванням того, що адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів (територія 
адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною): 
 
 Рівень адміністративно-

територіального устрою  
Відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої 
влади 

1 базовий (адміністративно-
територіальні одиниці - 
громади). 

У сучасному вигляді на першому рівні (громад) адміністративно-
територіальний устрій України складається з 29 906 населених пунктів, 
10 281 сільських рад.  Відповідно до Концепції реформування місцевого 
самоврядування, починаючи з 1991 року чисельність сільського 
населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених 
пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад 
збільшилася на 1067 одиниць.   
Органи: сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи, 

                                                        
5  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-%D1%80. 
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 Рівень адміністративно-
територіального устрою  

Відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої 
влади 
представництва (представники) окремих органів виконавчої влади. В 
Україні утворено близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 6 
тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 
4809 громадах — менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах — менш як 500 
осіб, у більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних 
сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства 
тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не 
можуть здійснювати надані їм законом повноваження. 
Нововведеннями стали:  
- Закон України  від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво 
територіальних громад»,  
- Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII  «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19).  

2 районний 
(адміністративно-
територіальні одиниці – 
райони). 

На другому (регіональному) рівні адміністративно-територіальний устрій 
України складається з 490 районів, 118 районів у містах.  
Органи влади: районні ради та їх виконавчі органи, 
райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади.   

3 регіональний 
(адміністративно-
територіальні одиниці - 
Автономна Республіка 
Крим, області, мм. Київ і 
Севастополь). 

У сучасному вигляді на третьому (регіональному) рівні адміністративно-
територіальний устрій України складається з 27-ми адміністративно-
територіальних одиниць (24 області, Автономна Республіка Крим, міста 
Київ (столиця) та Севастополь).  
Органи влади: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні 
ради та їх виконавчі органи, облдержадміністрації, Київська та 
Севастопольська міські ради та їх виконавчі органи, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади. 

Джерело:  розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р 
 
Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний фінансовий період, що приймається на виконання 
Бюджетного кодексу України, є фінансовим планом як усієї держави, так і адміністративно-територіальних 
одиниць усіх рівнів її адміністративно-територіального устрою.  Бюджетно-фінансова діяльність регулюється у 
тому числі Законом України від 23 березня 2000 року N 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», значною кількістю інших законів та підзаконних 
нормативно-правових актів.  Кабінет Міністрів України постановами затверджує показники зведеного бюджету 
України за основними видами доходів, видатків і фінансування.  Відповідно до адміністративно-територільного 
устрою України, у Законі України «Про Державний бюджет України» затверджуються та поділяються 
міжбюджетні трансферти.  Як Верховна Рада України, так і ради інших адміністративно-територіальних одиниць 
України, разом з державними та місцевими бюджетами затверджують Програми економічного та соціального 
розвитку.   
 
 
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ: БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК НА ЕТАПІ 
СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ, ТАК І НА ЕТАПІ ВИКОНАНЯ 
БЮДЖЕТУ ТА КОНТРОЛЮ. 
 
Відповідно до статті 19 Бюджетного кодексу України,  «1. стадіями бюджетного процесу визнаються: 

«1) складання проектів бюджетів; 
 2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
 3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про 

місцевий бюджет); 
 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. 
2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, 

аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства. 
3. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними 

повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами)». 
 
Звітність бюджетів та фондів подається у наступних форматах: 
            - про надходженння (податкові та неподаткові) до загального та спеціального фондів бюджету,  
            - про видатки. 
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Відповідно, можна сформувати бюджетний календар: 
 
Таблиця.   Залучення громадськості на етапі розробки проекту бюджету та його прийняття 

Етап 
№ 

Етапи залучення 
громадськості до 

бюджетного процесу 

Методи залучення  та інформування 
громадськості   

1 

ОМС доводять до 
громадськості графік 
підготовки проекту 
місцевого бюджету 

ОМС публікують на сайті графік 
підготовки проекту місцевого бюджету 
(бюджетний календар) 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

2 

Прогноз економічного та 
соціального розвитку 
території перед 
затвердженням 
публікується та 
обговорюється за участю 
громади (громадської 
ради) 

Через оприлюднення інформації на сайті 
ОМС, за 10 днів до громадського 
обговорення 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

Громадська рада (ГР) формує пул 
експертів для експертного 
обговорення 

подання представниками 
громадськості 
безпосередніх пропозицій 
Головному управлінню з 
питань внутрішньої 
політики та зв'язків з 
громадськістю виконкому 
міської ради, що  
передбачено частиною 7 
Постанови КМУ від 3 
листопада 2010 р. N 996 
"Про забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики".   
ОМС публікує зрозумілий 
для мешканців громади 
посібник "ЗРОЗУМІТИ 
БЮДЖЕТ МІСТА" 

3 

ОМС проводить 
обговорення з 
громадськістю 
визначення бюджетних 
пріоритетів 

Через оприлюднення інформації на сайті 
органу місцевого самоврядування, за 5 
днів до затвердження 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

Діє механізм консультацій з 
громадськістю щодо визначення 
бюджетних пріоритетів до їхнього 
затвердження 

організовується 
обговорення з 
громадськими експертами 
в ЗМІ, на місцевих каналах 
РТБ   ОМС публікує 
зрозумілий для мешканців 
громади посібник 
"ЗРОЗУМІТИ БЮДЖЕТ 
МІСТА"   організовується 
обговорення в бібліотеках, 
поліклініках 

4 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 
проводять обговорення з 
громадськістю про 
визначення бюджетних 
пріоритетів 

Головні розпорядники бюджетних 
коштів публікують протоколи 
обговорень з громадськістю (ГР) 

  

Громадська рада (ГР) формує групу 
експертів для експертного обговорення 

Крім опосередкованої 
форми консультацій 
пропонується безпосередня 
форма. 

5 

Створена і діє процедура 
залучення громадськості 
в процес формування 
бюджетних заявок 

ГРБК публікує на сайті протоколи по 
результатах обговорення пов’язаних з 
розглядом бюджетних пропозицій 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 
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Етап 
№ 

Етапи залучення 
громадськості до 

бюджетного процесу 

Методи залучення  та інформування 
громадськості   

(бюджетних пропозицій) 
Головним 
розпорядником 
бюджетних коштів 
(ГРБК) 

Громадські ради при ГРБК пропонують, 
альтернативні проекти бюджетних 
пропозицій 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

6 

в ОМС та ГРБК 
створена і діє процедура 
залучення громадськості 
до обговорення проектів 
бюджетних програм в 
частині формування 
показників продукту, 
ефективності, якості 
бюджетних програм  

ГР при ГРБК\ОМС формує експертні 
групи для обговорення альтернативних 
показників продукту, ефективності, 
якості бюджетних програм відповідно 
до програмно-цільового методу 
бюджетування 

11. Консультації  з   
громадськістю   
проводяться   у   формі 
публічного   громадського   
обговорення  (безпосередня  
форма)  та вивчення 
громадської думки 
(опосередкована форма). 
(частина 11 Постанови 
КМУ від 3 листопада 2010 
р. N 996 "Про забезпечення 
участі громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики".)  

7 

ОМС (Фін відділ) 
доводить до 
громадськості (публікує 
на  своєму сайті, у ЗМІ, 
на РТБ) попередню 
доповідь про бюджет в 
доступній формі. 

ОМС публікує на сайті проект бюджету 
за 20 днів до його розгляду 
виконавчим комітетом ОМС 

Організовується 
обговорення з 
громадськими експертами 
в ЗМІ, на місцевих каналах 
РТБ   ОМС публікує 
зрозумілий для мешканців 
громади посібник 
"ЗРОЗУМІТИ БЮДЖЕТ 
МІСТА"   організовується 
обговорення в бібліотеках, 
поліклініках 

Громадські ради (ГР) формують 
пропозиції до альтернативного 
бюджету(Громадський бюджет), який 
виносять на розгляд на громадських 
слуханнях, пропозиції передають до 
виконавчого комітету ОМС 

  

8 
Розроблена і діє 
процедура залучення 
громадськості до 
розгляду проекту 
бюджету на засіданнях 
комісій ОМС зокрема й 
бюджетної комісії 

ОМС публікує на сайті протоколи по 
результатах обговорення проекту 
бюджетну на засіданнях комісій ОМС 
зокрема й бюджетної комісії 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

Громадське обговорення проекту 
бюджету при комісіях ОМС зокрема 
при бюджетній комісії 

  

9 

Діє процедура залучення 
громадськості до 
розгляду проекту 
бюджету на засіданні 
сесії ОМС по 
затвердженню бюджету 

Громадське обговорення проекту 
бюджету на засіданні сесії ОМС   
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Таблиця.  Залучення громадськості на етапі виконаня бюджету та контролю  

Етап 
№ 

Етапи залучення 
громадськості до 

бюджетного процесу 

Методи залучення  та інформування 
громадськості   

1 

Постійні депутатські 
комісії залучають 
громадськість до 
обговорення результатів 
бюджетних та 
регіональних програм 

Депутатські комісії публікують на сайті 
протоколи по результатах обговорення 

пов’язаних з розглядом бюджету чи 
окремих програм 

  

У постійних депутатських комісіях діє 
механізм консультацій з громадськістю 

щодо обговорення результатів 
бюджетних програм 

  

2 ГРБК залучає 
громадськість для 
обговорення звітів про 
виконання бюджету 

ГРБК публікує на сайті, в місцевих ЗМІ 
річний звіт про виконання місцевого 

бюджету 

повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
РТБ 

ГРБК залучає громадськість для 
обговорення (круглі столи) звітів про 

виконання бюджету 

Організовується 
обговорення в бібліотеках, 
поліклініках тощо 

3 

ОМС та ГРБК 
представляють 
громадськості 
результати (звіт) 
аудиторської перевірки 

ОМС та ГРБК публікують на сайті 
результати (звіт) аудиторської перевірки 
(Держфінінспеція \ Зовнішній аудитор) 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
ТБ 

4 

ОМС та ГРБК 
представляють 
громадськості звіт про 
вжиті заходи відповідно 
до рекомендацій органів 
контролю (аудиту) для 
усунення недоліків 
виявлених під час 
контролю. 

ОМС та ГРБК публікують на сайті звіт 
про вжиті заходи відповідно до 

рекомендацій органів контролю (аудиту) 
для усунення недоліків виявлених під час 

контролю. 

на сайті, в місцевій пресі, 
повідомляє у випусках 
новин на місцевих каналах 
ТБ 

5 

ОМС залучають 
громадськість до 
моніторингу і оцінки 
окремих бюджетних та 
регіональних програм, 
ефективності дотацій та 
субвенцій 

ОМС надає ГР необхідну інформацію для 
громадського оцінювання та експертизи 

Уточнити яку інформацію 
(звіти, довідки, оперативні 
повідомлення тощо) 

ОМС через ГР формує ініціативні групи 
для моніторингу, та експертні групи 

для оцінювання окремих бюджетних та 
регіональних програм, ефективності 

дотацій та субвенцій 

  До складу експертних 
груп для незалежного 
(перехресного) оцінювання 
залучаються експерти з 
інших міст 

6 
ОМС залучає 
громадськість до 
громадської експертизи 

В ОМС чи ГР створена і діє процедура 
громадської експертизи\громадського 

аудиту, в тому числі і  
анктикорупційної експертизи 

Залучаються представники 
МЮ, МВС, СБУ 
(управління К) 

7 
Ревізійна комісія ОМС 
реагує на звернення 
населення 

Ревізійна комісія ОМС реагує на 
звернення громадян у встановлений 

строк 
  

8 

ОМС залучає 
громадськість до 

заслуховування звітів 
про виконання бюджету 

ОМС публікує на сайті звіт про 
виконання бюджету, і зрозумілий 

посібник, за 20 днів до громадського 
обговорення 

ОМС публікує зрозумілий 
для мешканців громади 
посібник "ЗРОЗУМІТИ 
БЮДЖЕТ МІСТА" / 
посібники "Зрозуміти 
бюджет міста"  

ОМС з ГР проводять громадське 
обговорення звіту про виконання 

бюджету 

Організовується 
обговорення в бібліотеках, 
поліклініках тощо 
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Етап 
№ 

Етапи залучення 
громадськості до 

бюджетного процесу 

Методи залучення  та інформування 
громадськості   

9 

ГРБК здійснюють 
публічне представлення 
звітів про використання 
державних коштів до 15 
квітня року що слідує за 

звітним 

Громада міста включно з ГР при ГРБК 
заслуховують звіти про використання 

ГРБК коштів державного бюджету  

Представлення звітів 
відбувається в зручний для 
громади і ЗМІ час у 
підготовленому 
приміщенні в залі (на 300-
400 місць)                                        
На представленні 
обов'язково присутні 
представники ДФІ, РП, 
МВС, прокуратури, МЮ, 
СБУ (управління К) 

 
 
Крім цього, зареєстрований Мін’юстом України Статут відповідної територіальної громади як правило містить 
статтю, що врегульовує, яким чином проводяться загальні збори громадян, що скликаються за місцем проживання 
громадян в житловому комплексі, кварталі, будинку, по вулиці з метою обговорення питань місцевого значення, 
прийняття відповідних рішень, передбачених законами України щодо органів самоорганізації населення, 
заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів 
самоорганізації населення. 
 
 
ТРАНСКОРДОННИЙ ДОСВІД «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ» (ПАРЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУ) ТА 
БЮДЖЕТНОГО РЕГЛАМЕНТУ 
 
Характерно, що “бюджет участі”  (парципаторний бюджет, англійською: participatory budget) та бюджетний 
регламент (англійською: citizens’ budget) є практикою переважно закордонних територіальних громад та їхніх 
органів місцевого самоврядування.   
 
Міжнародне співробітництво територіальних громад здійснюється відповідно до Закону України від 24.06.2004 № 
1861-IV  "Про транскордонне співробітництво", який дав визначення, що "транскордонне співробітництво  -  
спільні дії,  спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних,  екологічних,  
культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 
органами  виконавчої  влади  України та територіальними громадами, відповідними органами влади  інших  
держав  у  межах  компетенції, визначеної їх національним законодавством;...".  Також Закон України від 
29.06.2004 № 1906-IV "Про міжнародні договори України" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15), що 
встановлює   порядок  укладення,  виконання  та припинення дії міжнародних договорів  України  з  метою  
належного забезпечення національних інтересів,  здійснення цілей,  завдань і принципів зовнішньої політики 
України. 
 
Відповідно до Вікіпедії, “вперше повний процес творення парципаторного бюджету відбувся у місті Порту-Алегрі 
(Бразилія) 1989 року. Це щорічний процес дискусії та ухвалення рішень, у якому тисячі мешканців міста 
вирішують, як видавати частину міського бюджету. У процесі загальнодоступних сусідських, районних і 
загальноміських зібрань громадяни й обрані бюджетні делегати голосують за те, які пріоритетні потреби 
профінансувати додатково і на якому рівні. На першому етапі сусіди обирають дільничних і «тематичних» 
делегатів, які потім на неофіційних зустрічах ухвалюють рішення про пріоритетні інвестиції, надаючи їм 
визначене число пунктів – чим більше, тим важливіша інвестиція. У другому раунді беруть спільну участь 
дільничні і «тематичні» збори, які вибирають депутатів до Ради парципаторного бюджету”.  Отже, в теорії 
«бюджет участі» (парципаторний бюджет) може бути популярним способом здійснення безпосередньої демократії 
територіальними громадами.  Так, у Порту-Алегрі, Бразилія, населення якого 2013-го року становило 1 467 823 
осіб, у парципаторному бюджеті  («бюджеті участі») щороку брало участь 50 000 осіб, які визначали долю 
приблизно 20% видатків бюджету міста6.  Практика “бюджетів участі” (парципаторних бюджетів), загалом, 
позитивно оцінюється Світовим Банком7. 
 
 
ПІДВОДНІ КАМЕНІ ВПРОВАДЖЕННЯ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ» (ПАРЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУ) ТА 
БЮДЖЕТНОГО РЕГЛАМЕНТУ 
                                                        
6  http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/where-has-it-worked.  
7  http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf. 
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ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ № 1: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ГАЛУЗЕЙ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ.  
 
Пункт 10.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 23.08.2012 р. № 9388, встановив, що платіжне доручення не приймається до виконання у разі: 
«... г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету 
економічній характеристиці платежу; 
   ... і) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних 
програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу 
у бюджетному процесі)".» 
 
Коди бюджетної класифікації, затверджені Наказом МФУ від 14.01.2011 р. №  119, містять тимчасову 
класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів, що використовується для обліку коштів 
територіальної громади Полтави на рахунках Державного казначейства України.   Проте, якщо звернутись до 
чинної практики в розрізі 18-ти галузей за КТВКМБ, лише деякі з них використовуються органами місцевого 
самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів (див.  Додаток 1).   
 
Чинні коди класифікатора видатків та кредитування місцевих бюджетів, без поправки на виключені Міністерством 
фінансів України коди, компонують приблизно 384 бюджетних програм.  У такому випадку насамперед потрібно 
вирішити, чи головним завданням для «бюджету участі» буде:  
1) відібрати галузі та інші бюджетні програми, або  
2) по іншому визначити мету та завдання.  Мету, завдання та результативні показники для деяких з них визначено 
Міністерством фінансів України у наказі Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження 
Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  Проте загалом Міністерство фінансів України 
у наказі № 945 визначило мету лише для 63-х з поміж близько 384-х бюджетних програм.      
 
Можна згадати, що мету, завдання та результативні показники для бюджетних програм, які є міжбюджетними 
трансфертами, для таких галузей класифікатора КТВКМБ, як «фізична культура і спорт», «соціальний захист та 
соціальне забезпечення», «охорона здоров’я», «освіта» та «культура» Міністерство фінансів України встановлює 
окремими наказами.   
 
 
ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ № 2:  СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ.  
 
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Бюджетного кодексу України було доповнено пунктом 18 
згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014, відповідно до якого потрібно “установити, що програмно-цільовий 
метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, 
застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік”. Відповідно до пункту 42 
частини першої статті 2 БКУ, “програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними 
коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу”. Застосування програмно-
цільового методу у бюджетному процесі врегульовується статтями 20 та 21 Бюджетного кодексу України.  А 
стаття 22 Бюджетного кодексу України передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два 
бюджетні періоди. 
 
Прогнозні показники по деяких з бюджетних програм, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, 
прописані у Програмі економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці на три роки.  
 
В бюджетній системі кошти територіальної громади, або адміністративно-територіального утворення на 
районному чи на регіональному рівнях адміністративно-територіального устрою  знаходяться на рахунках 
державного казначейства України.  Стратегія розвитку системи управління державними фінансами була 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р, складається з XII-ти 
розділів:  
I. Податкова система (загальні положення (план заходів: бюджетно-податкова консолідація та фіскальна 
стабілізація (завдання середньострокового характеру), удосконалення нормативно-правової бази оподаткування 
(завдання довгострокового характеру));  
II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного 
планування, програмно-цільовий метод, стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних 

                                                        
8 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12/page. 
9  http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=356065. 
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розпорядників бюджетних коштів:  
 … 2. програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів (нормативно-правове та методологічне забезпечення 
складення і виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового 
характеру);  
… 5. управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом (нормативно-правове забезпечення 
управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом. Підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів (завдання середньострокового характеру)). 
 
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, що був затверджений 
Наказом ДКУ від 28.11.2000 № 119, складається з рахунків дев’яти класів. Єдиний казначейський рахунок є 
рахунком групи 111 «Кошти в НБУ до запитання» (був введений наказом ДКУ N 127 від 24.07.2001. ). Але в 
розділі 11 класу 1 є і рахунок групи 112 «Інші рахунки Державного казначейства в НБУ». Також у класі 1 є 
розділи: - розділ 12. Кошти бюджетів в інших банках, - розділ 13. Розміщені депозити, - розділ 14. Цінні папери, - 
розділ 15. Надані бюджетні кредити та позички, - розділ 16. Інші активи. 
 
Обрана з використанням механізму «бюджету участі» бюджетна програма повинна або обиратись на один рік, або 
на середньострокову перспективу.    
 
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних 
областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з 
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання 
спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені 
законом до їхньої компетенції”. 
 
 
ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ № 3.  ВЗАЄМОДІЯ МІЖ МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ, ЦЕНТРАЛЬНИМИ 
ТА МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.  
 
Загалом, в системі міжбюджетних відносинах склалось три базові сценарії видатків:  
 
1) центральний орган виконавчої влади створює територіальний підрозділ на території регіону10, або бюджетну 
установу, яку фінансує за рахунок видатків апарату, і ці територіальні підрозділи є одержувачами субвенцій з 
державного бюджету.  Така практика стала наслідком існування податкової системи, за якої близько75% зібраних 
на території регіонів податків перераховується до державного бюджету, а 25% залишається в зведених місцевих 
бюджетах (обласному, бюджетах міст обласного значення та районних бюджетах)11.   Робоча назва:  вертикаль 
Кабінету Міністрів України. 
 
2)  фінансові департаменти обласних державних адміністрацій, які знаходяться на третьому рівні адміністративно-
територіального устрою, адмініструють трансферти, у т.ч. з державного бюджету, що дозволяють регулювати 
показники соціально-економічного розвитку на другому субрегіональному (районному) рівні та базовому рівні 
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, представництв (представників) окремих органів 
виконавчої влади.  Проте абзац сьомий цієї ж статті Закону України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР визначає, 
що «районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст».    Робоча назва:  вертикаль Адміністрації Президента України, 
відповідно до статті 8 Закону України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV  «Про місцеві державні адміністрації», із 
                                                        
10 рекомендаційний перелік структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. 
Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджений Постановою КМУ від 18 квітня 2012 р. № 606, у п. 3 
заборонив утворення структурних підрозділів, які дублюють діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, повноваження яких протягом останніх років постійно зростали. До таких структурних підрозділів, 
зокрема, належить головне управління Міндоходів в області, державна фінансова інспекція в області, головне управління 
Держземагенства в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, головне управління Пенсійного фонду 
України в області, головне управління статистики в області, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 
України, регіональне відділення Фонду державного майна України по області, обласний центр зайнятості, територіальне 
управління Держгірпромнагляду в області, служба автомобільних доріг в області, управління в області 
Держенергоефективності України, головне управління Держсанепідслужби в області, інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю в області, Державна фітосанітарна інспекція області, Управління Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України в області, Управління державної служби Головдержслужби України в області, відділ 
управління Департаменту розвитку підприємництва Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, відділ Державної пенітенціарної служби України в області, територіальна державна інспекція з питань праці в 
області, управління Укртрансінспекції в області, тощо. 
11 Звіт про виконання місцевих бюджетів (зведений бюджет) Полтавської області, з урахуванням фінансування п’яти (шести) 
міст обласного значення, відповідно до статті 64, 69-1, 71  Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI 
(Полтава, Кременчук, Комсомольськ, Лубни, Миргород) та фінансування двадцяти п’яти районів Полтавщини.   
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залученням Кабінету Міністрів України, відповідно до частини другої статті 31 Закону України від 9 квітня 
1999 року N 586-XIV  «Про місцеві державні адміністрації», що виконує делеговані повноваження органу 
місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад, відповідно до статті 34 
Закону України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV  «Про місцеві державні адміністрації» . 
 
3)  бюджетно-фінансові управління виконкомів місцевих рад, що знаходяться на першому рівні адміністративно-
територіального устрою, адмініструють трансферти як з бюджетів другого та третього рівня адміністративно-
територіального устрою, так і з державного бюджету.  Робоча назва:  вертикаль місцевого самоврядування, що 
представляє інтереси територіальних громад. 
 
У першому випадку вплив громади, тобто жителів, які є виборцями, здійснюється шляхом виборів до Верховної 
Ради України, які обирають народних депутатів України, коаліція яких,  відповідно до статті 83 Конституції 
«вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також вносить 
пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України».  Збереження мажоритарної складової у 
виборчій системі до Верховної Ради України дозволить забезпечити у Верховній Раді України 
опосередковане представництво територіальних громад та спільних інтересів територіальних громад.12 
 
У другому та третьому випадках вплив громад здійснюється шляхом виборів депутатів до органів місцевого 
самоврядування, які представляють інтереси або однієї громади, або спільні інтереси територіальних громад в 
обласній та районних радах.  Саме тому на рівні місцевого самоврядування також необхідно зберегти 
мажоритарну складову у місцевих виборах13.   Частина третя статті 16 Закону України Закону України від 21 
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» визначила, що «матеріальною і фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 
природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 
об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад». 
 
Загалом же територіальні громади можуть через органи місцевого самоврядування впливати на видатки місцевих 
бюджетів лише у другому і третьому випадках.  Проте територіальні підрозділи центральних органів виконавчої 
влади також здійснюють бюджетні видатки на територіях регіонів, які в теорії могли б координуватись з органами 
місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад.   
 
 
ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ № 4.  ПОЗАБЮДЖЕТНА КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. 
 
Статути територіальних громад, затверджені органами місцевого самоврядування та зареєстровані Міністерствами 
юстиції України, врегульовують далеко не всі питання цивільної дієздатності територіальних громад. 
 
Попри те, що ані Закон України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців" не встановлює вимоги щодо державної реєстрації територіальних громад, відповідно 
до статті 169 Цивільного кодексу України від 2003-го року «1. Територіальні громади  діють  у  цивільних  
відносинах  на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.  
     2. Територіальні  громади  можуть  створювати  юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, 
навчальні заклади тощо) у  випадках  та  в  порядку,  встановлених   Конституцією  України ( 254к/96-ВР ) та 
законом.  
     3. Територіальні громади  можуть  створювати  юридичні  особи приватного права (підприємницькі товариства 
тощо),  брати участь в їх діяльності на загальних підставах,  якщо  інше  не  встановлено законом».  
 
Конституція України від 28.06.1996-гоо року містить статтю 143, відповідно до якої «територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є 
в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють 
їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 
виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, 
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їхньої компетенції.  {Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}: 
                                                        
12  Відповідно до ч. 3.2 статті 1 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4061VІ “Про вибори народних депутатів 
України”, “3. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: … 2) 225 депутатів 
обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи)”. 
13  Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України від 10 липня 2010 року № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “вибори  депутатів сільських, селищних 
рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах,  на  які  поділяється  
територія відповідно села (кількох сіл,  жителі яких добровільно  об'єдналися  у  сільську  громаду), селища”.  



  

стор. 13 з 74 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=106423”. 
 
Закон України від 1991-го року "Про власність" втратив чинність 2006-го року, на підставі того, що 2003-го року 
набув чинність новий Цивільний кодекс України).  Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, «1. У 
комунальній власності є  майно,  у  тому  числі  грошові кошти, яке належить територіальній громаді.  
     2. Управління   майном,   що   є   у  комунальній  власності,  здійснюють безпосередньо територіальна  громада  
та  утворені  нею органи місцевого самоврядування».  Унітарні казенні та комерційні (госпрозрахункові) 
підприємства так саме можуть бути комунальної форми власності, як і корпоратизовані. 
 
Згідно пп. 1 та 2 статті 60 Закону України від від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування”, 
“територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та 
організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, 
житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального 
обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як 
об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом 
відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.  {Частина перша 
статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007} 
2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно 
державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами 
місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом”. 
 
 
ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ЧИ НЕПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТІВ УЧАСТІ ТА 
БЮДЖЕТНИХ РЕГЛАМЕНТІВ. 
 
З метою більш точного врахування органом місцевого самоврядування потреб територіальної громади, бюджет 
участі (“парципаторний бюджет”), як одна з форм здійснення територіальною громадою своїх прав, гарантованих 
Цивільним кодексом України, законами та підзаконними нормативно-правовими актами, може бути потрібен як 
місцева цільова програма.  Міжнародна практика вказує на досвід витрачання через бюджети  участі у 
територіальних громадах різних країн («парципаторні бюджети») від 0,5% до 20% видатків місцевих бюджетів 
щороку.  Частина 1 статті 3 Закону України від 11 липня 2001 року N 2625-III "Про органи самоорганізації 
населення" (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2625-14) визначає, що "... орган  самоорганізації  населення  є  
однією з форм участі членів територіальних громад сіл,  селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань 
місцевого значення".  
   
Що стосується бюджетного регламенту, складовою якого був би бюджетний календар, то Бюджетний кодекс 
України не містить посилання на такий документ. Проте заборонити його прийняття, якщо він просто вбере у себе 
норми бюджетного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів також не можливо.  Не виключено, 
що затвердження органами самоврядування бюджетних регламентів, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 28 та ч.1 ст. 
59 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-BP «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу 
України, сприятиме виконанню цих та інших напрямів реформ. 
 
Проте потрібно мати на увазі, що без урахування бюджетних трансфертів, в зведених місцевих бюджетах 
Полтавської області залишається близько 25% податкових надходжень, і значна частина з 75% податків надалі 
перерозподіляється через територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які не підзвітні не лише 
територіальним громадам, але й органам місцевого самоврядування, також як і органам, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад – районним та обласним радам.   
 
 
*************** 
Любич Андрій,  
Голова правління ГО «Інститут фінансів та права»,  
institute_fl@institutefl.org 
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Додаток 1.  Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)  
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 1. Галузь: Державне управління (КТКВК: 010000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 1 з  6.  

 КТКВК Найменування КФК 
Мета14 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 010000  Державне управління              
1 010105  Апарат Верховної Ради 

Автономної Республіки 
Крим  

0111  

         
2 010106  Забезпечення діяльності 

депутатів Автономної 
Республіки Крим  

0111  

         
3 010108  Апарат Рахункової палати 

Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим  

0112  

         
4 010114  Апарат Ради міністрів 

Автономної Республіки 
Крим та її місцевих 
органів  

0111  

         
5 010116  Органи місцевого 

самоврядування  
0111  

         
6 010117  Органи виконавчої влади в 

м. Києві  
0111  

         
 
 

 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 2.  Галузь: Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави (КТКВК: 060000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 0 з  7.  

 КТКВК Найменування КФК 
Мета Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 060000  Правоохоронна 
діяльність та 
забезпечення безпеки 
держави  

   

         
1 060103  Підрозділи дорожньо- 0310           

                                                        
14  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 060000  Правоохоронна 
діяльність та 
забезпечення безпеки 
держави  

   

         
патрульної служби та 
дорожнього нагляду  

2 060106  Приймальники-
розподільники для 
неповнолітніх  

0310  

         
3 060107  Спеціальні приймальники-

розподільники  
0310  

         
4 060702  Місцева пожежна охорона  0320  

Підтримка 
належного рівня 
пожежної безпеки 
на об’єктах і в 
населених пунктах 

 
Забезпеченн
я здійснення 
контролю за 
дотримання
м 
протипожеж
них вимог, 
запобігання 
пожежам і 
нещасним 
випадкам, 
гасіння 
пожеж 

 
Придбання 
спеціально
го 
аварійно-
рятувально
го 
обладнанн
я (техніки)       

5 061002  Спеціальні монтажно-
експлуатаційні підрозділи  

0456  

 Забезпечення 
експлуатації 
дорожньої системи 
місцевого значення 

 
Забезпеченн
я належного 
стану 
дорожньої 
системи 
місцевого 
значення        

6 061003  Адресно-довідкові бюро  0310           
7 061007  Інші правоохоронні заходи 

і заклади  
0380  
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БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 3. Галузь: Освіта (КТКВК: 070000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 9 з 25.   

 КТКВК Найменування КФК 
Мета15 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 070000  Освіта              
1 070101  Дошкільні заклади освіти  0910           
2 070201  Загальноосвітні школи (в т. 

ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми  

0921  

         
3 070202  Вечірні (змінні) школи  0921           
4 070301  Загальноосвітні школи-

інтернати, загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати  

0923  

         
5 070302  Загальноосвітні школи-

інтернати для дітей-сиріт 
та дітей, які залишилися 
без піклування батьків  

0923  

         
6 070303  Дитячі будинки (в т. ч. 

сімейного типу, прийомні 
сім'ї)  

0910  

         
7 070304  Спеціальні загальноосвітні 

школи-інтернати, школи та 
інші заклади освіти для 
дітей з вадами у фізичному 
чи розумовому розвитку  

0923  

         
8 070307  Загальноосвітні 

спеціалізовані школи-
інтернати з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів і курсів для 
поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і 
мистецтв, фізичної 
культури і спорту, інших 
галузях, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною 

0922  

         

                                                        
15  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета15 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

підготовкою  

9 070401  Позашкільні заклади 
освіти, заходи із 
позашкільної роботи з 
дітьми  

0960  

         
10 070501  Професійно-технічні 

заклади освіти  
0930  

         
11 070502  Професійно-технічні 

училища соціальної 
реабілітації  

0930  

         
12 070601  Вищі заклади освіти I та II 

рівнів акредитації  
0941  

         
13 070602  Вищі заклади освіти III та 

IV рівнів акредитації  
0942  

         
14 070701  Заклади післядипломної 

освіти III - IV рівнів 
акредитації (академії, 
інститути, центри 
підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, 
вдосконалення)  

0950  

         
15 070702  Інші заклади і заходи 

післядипломної освіти  
0950  

         
16 070801  Придбання підручників  0970           
17 070802  Методична робота, інші 

заходи у сфері народної 
освіти  

0990  

         
18 070803  Служби технічного нагляду 

за будівництвом і 
капітальним ремонтом  

0990  

         
19 070804  Централізовані бухгалтерії 

обласних, міських, 
районних відділів освіти  

0990  

         
20 070805  Групи централізованого 

господарського 
обслуговування  

0990  
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета15 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

21 070806  Інші заклади освіти  0990           
22 070807  Інші освітні програми  0990           
23 070808  Допомога дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 
батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 
років  

0990  

         
24 070809  Здійснення виплат, 

визначених Законом 
України "Про 
реструктуризацію 
заборгованості з виплат, 
передбачених статтею 57 
Закону України "Про 
освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та 
іншим категоріям 
працівників навчальних 
закладів"  

0990  

         
25 070810  Виплата державної 

соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які 
перебувають під опікою 
(піклуванням) або у 
відповідних закладах у 
рамках експерименту у 
Київській області, за 
принципом "гроші ходять 
за дитиною" 

0990
*  

         
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 4. Галузь: Охорона здоров'я (КТКВК: 080000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  4 з 29. 
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета16 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 080000  Охорона здоров'я              
1 080101  Лікарні  0731           
2 080102  Територіальні медичні 

об'єднання  
0731  

         
3 080201  Спеціалізовані лікарні та 

інші спеціалізовані заклади 
(центри, диспансери, 
госпіталі для інвалідів 
ВВВ, лепрозорії, медико-
санітарні частини тощо, що 
мають ліжкову мережу)  

0732  

         
4 080202  Клініки науково-дослідних 

інститутів  
0732  

         
5 080203  Пологові будинки  0733           
6 080204  Санаторії для хворих 

туберкульозом  
0734  

         
7 080205  Санаторії для дітей та 

підлітків 
(нетуберкульозні)  

0734  

         
8 080206  Санаторії медичної 

реабілітації  
0734  

         
9 080207  Будинки дитини  0761           

10 080208  Станції переливання крові  0762           
11 080209  Станції швидкої та 

невідкладної медичної 
допомоги  

0724  

         
12 080300  Поліклініки і амбулаторії 

(крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і 
спеціалізованих 
стоматологічних 
поліклінік)  

0721  

         
13 080400  Спеціалізовані поліклініки 

(в т. ч. диспансери, медико-
санітарні частини, 
пересувні консультативні 

0722  

         
                                                        
16  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета16 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

діагностичні центри тощо, 
які не мають ліжкового 
фонду)  

14 080500  Загальні і спеціалізовані 
стоматологічні поліклініки  

0723  
         

15 080600  Фельдшерсько-акушерські 
пункти  

0725  
         

16 080703  Заходи боротьби з 
епідеміями  

0740  
         

17 080704  Центри здоров'я і заходи у 
сфері санітарної освіти  

0740  
         

18 080800            
19 081001  Медико-соціальні 

експертні комісії  
0763  

         
20 081002  Інші заходи по охороні 

здоров'я  
0763  

         
21 081003  Служби технічного нагляду 

за будівництвом та 
капітальним ремонтом  

0763  

         
22 081004  Централізовані бухгалтерії  0763           
23 081005  Групи централізованого 

господарського 
обслуговування  

0763  

         
24 081006  Програми і централізовані 

заходи з 
імунопрофілактики  

0740  

         
25 081007  Програми і централізовані 

заходи боротьби з 
туберкульозом  

0763  

         
26 081008  Програми і централізовані 

заходи профілактики 
СНІДу  

0763  

         
27 081009  Забезпечення 

централізованих заходів з 
лікування хворих на 
цукровий та нецукровий 
діабет  

0763  

         
28 081010  Централізовані заходи з 

лікування онкологічних 
0763  

         



  

стор. 21 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета16 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

хворих  
29 081011  Здійснення виплат, 

визначених Законом 
України "Про 
реструктуризацію 
заборгованості з виплат, 
передбачених статтею 57 
Закону України "Про 
освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та 
іншим категоріям 
працівників навчальних 
закладів" 

0763
* 

         
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 5. Галузь: Соціальний захист та соціальне забезпечення (КТКВК: 090000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 8 з 60. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 090000  Соціальний захист та 
соціальне забезпечення  

   
 5        

1 090201  Пільги ветеранам війни, 
особам, на яких 
поширюється чинність 
Закону України "Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, 
які маю 

1030  

         

                                                        
17  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 22 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

2 090202  Пільги ветеранам війни, 
особам, на яких 
поширюється чинність 
Закону України "Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, 
які маю 

1030  

         
3 090203  Інші пільги ветеранам 

війни, особам, на яких 
поширюється чинність 
Закону України "Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, 
як 

1030  

         
4 090204  Пільги ветеранам 

військової служби, 
ветеранам органів 
внутрішніх справ, 
ветеранам податкової 
міліції, ветеранам 
державної пожежної 
охорони, ветеранам 
Державної кримінально-
виконавчої служби, 
ветеранам служби 
цивільного захисту, 
ветеранам Державної 
служби  

1030  

         



  

стор. 23 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

5 090205  Пільги ветеранам 
військової служби, 
ветеранам органів 
внутрішніх справ, 
ветеранам податкової 
міліції, ветеранам 
державної пожежної 
охорони, ветеранам 
Державної кримінально-
виконавчої служби, 
ветеранам служби 
цивільного захисту, 
ветеранам Державної 
служби  

1030  

         
6 090206  Інші пільги ветеранам 

військової служби, 
ветеранам органів 
внутрішніх справ, 
ветеранам податкової 
міліції, ветеранам 
державної пожежної 
охорони, ветеранам 
Державної кримінально-
виконавчої служби, 
ветеранам служби 
цивільного захисту, 
ветеранам Державної сл 

1030  

         
7 090207  Пільги громадянам, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з 
Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-
комунальні послуги  

1070  

         



  

стор. 24 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

8 090208  Пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з 
Чорнобильською 
катастрофою, на придбання 
твердого палива  

1070  

         
9 090209  Інші пільги громадянам, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з 
Чорнобильською 
катастрофою  

1070  

         
10 090210  Пільги пенсіонерам з числа 

спеціалістів із захисту 
рослин, передбачені 
частиною четвертою статті 
20 Закону України "Про 
захист рослин", 
громадянам, передбачені 
пунктом "ї" частини 
першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону 
здоров'я, частиною четверт 

1070  

         
11 090211  Пільги пенсіонерам з числа 

спеціалістів із захисту 
рослин, передбачені 
частиною четвертою статті 
20 Закону України "Про 
захист рослин", 
громадянам, передбачені 
пунктом "ї" частини 

1070  

         



  

стор. 25 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону 
здоров'я, частиною четверт 

12 090212  Пільги на медичне 
обслуговування 
громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи  

1070  

         
13 090213  Оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи  

1070  

         
14 090214  Пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку  
1070  

         
15 090215  Пільги багатодітним сім'ям 

на житлово-комунальні 
послуги  

1070  

         
16 090216  Пільги багатодітним сім'ям 

на придбання твердого 
палива та скрапленого газу  

1070  

         
17 090302  Допомога у зв'язку з 

вагітністю і пологами  
1040  

         
18 090303  Допомога на догляд за 

дитиною віком до 3 років  
1040  

         
19 090304  Допомога при народженні 

дитини  
1040  

         
20 090305  Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку 
чи піклування  

1040  

         
21 090306  Допомога на дітей 

одиноким матерям  
   

         
22 090307  Тимчасова державна 

допомога дітям  
1040  

         
23 090308  Допомога при усиновленні 

дитини  
1040  

         
24 090401  Державна соціальна 

допомога 
1040  

         



  

стор. 26 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

малозабезпеченим сім'ям  
25 090403  Виплата компенсації 

реабілітованим  
1070  

         
26 090405  Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на 
оплату житлово-
комунальних послуг  

1061  

         
27 090406  Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на 
придбання твердого та 
рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу  

1061  

         
28 090411  Кошти на забезпечення 

побутовим вугіллям 
окремих категорій 
населення  

1061  

         
29 090412  Інші видатки на соціальний 

захист населення  
1090   Забезпечення в 

стаціонарних 
установах умов для 
захисту прав та 
якості життя 
дорослих осіб, які 
потребують 
стороннього 
догляду, підтримки 
їх фізичного стану 
та соціальних 
контактів  

 
Забезпеченн
я 
соціальними 
послугами в 
будинках-
інтернатах 
для 
громадян 
похилого 
віку та 
інвалідів         

30 090413  Допомога на догляд за 
інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного 
розладу  

1010  

         
31 090414  Компенсація особам, які 

згідно із статтями 43 та 48 
Гірничого закону України 
мають право на безоплатне 
отримання вугілля на 
побутові потреби, але 
проживають у будинках, 

1061  

         



  

стор. 27 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

що мають центральне 
опалення  

32 090416  Інші видатки на соціальний 
захист ветеранів війни та 
праці  

1030   Забезпечення в 
стаціонарних 
установах умов для 
захисту прав та 
якості життя 
дорослих осіб, які 
потребують 
стороннього 
догляду, підтримки 
їх фізичного стану 
та соціальних 
контактів  

 
Забезпеченн
я 
соціальними 
послугами в 
будинках-
інтернатах 
для 
громадян 
похилого 
віку та 
інвалідів         

33 090417  Витрати на поховання 
учасників бойових дій та 
інвалідів війни  

1030  

         
34 090601  Будинки-інтернати для 

малолітніх інвалідів  
1010  

         
35 090700  Утримання закладів, що 

надають соціальні послуги 
дітям, які опинились в 
складних життєвих 
обставинах  

1040  

         
36 090802  Інші програми соціального 

захисту дітей  
1040  

         
37 090901  Будинки-інтернати 

(пансіонати) для літніх 
людей та інвалідів системи 
соціального захисту  

1020  

         
38 090902  Інші будинки-інтернати 

для літніх людей та 
інвалідів  

1020   Забезпечення в 
стаціонарних 
установах умов для 
захисту прав та 
якості життя 
дорослих осіб, які 
потребують 
стороннього 

 
Забезпеченн
я 
соціальними 
послугами в 
будинках-
інтернатах 
для        



  

стор. 28 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

догляду, підтримки 
їх фізичного стану 
та соціальних 
контактів  

громадян 
похилого 
віку та 
інвалідів  

39 091101  Утримання центрів 
соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді  

1040  

         
40 091102  Програми і заходи центрів 

соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді  

1040  

         
41 091103  Соціальні програми і 

заходи державних органів у 
справах молоді  

1040  

         
42 091104  Соціальні програми і 

заходи державних органів з 
питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків  

1040  

         
43 091105  Утримання клубів підлітків 

за місцем проживання  
1040  

 Організація 
навчання і 
виховання 
підлітків у 
позаурочний та 
позанавчальний 
час за місцем 
проживання 

 
Забезпеченн
я організації 
проведення 
навчально-
виховної, 
інформацій
но-
методичної, 
організаційн
о-масової, 
навчально-
тренувально
ї та 
спортивної 
роботи з 
підлітками у 
позаурочни
й та 
позанавчаль
ний час        



  

стор. 29 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

44 091106  Інші видатки  1040   Забезпечення 
надання 
соціальних послуг 
дітям, молоді, 
жінкам, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах та 
реалізація заходів з 
питань дітей, 
молоді, жінок та 
сімей         

45 091107  Соціальні програми і 
заходи державних органів у 
справах сім'ї  

1040  

         
46 091108  Заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей, крім 
заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи  

1040  

         
47 091201  Розселення та 

облаштування 
депортованих кримських 
татар та осіб інших 
національностей, 
депортованих з України  

1070  

 Облаштування 
депортованих 
кримських татар та 
осіб інших 
національностей, 
які повернулися в 
Україну на 
постійне 
проживання, та 
створення умов для 
їх адаптації та 
інтеграції в 
українське 
суспільство 

 Здійснення 
заходів 
щодо 
забезпеченн
я 
репатріантів 
житлом, 
інженерною 
інфраструкт
урою, 
мережею 
соціально-
культурної 
сфери  в 
місцях їх 
компактног

 
Забезпечен
ня 
проведенн
я 
соціально-
культурни
х заходів, 
спрямован
их на 
адаптацію 
та 
інтеграцію 
в 
українське 
суспільств

 Фінансова 
підтримка 
газет, 
журналів, 
що 
друкуютьс
я 
кримськот
атарською 
мовою      



  

стор. 30 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

о 
проживання 

о 
репатріанті
в 

48 091203  Навчання та трудове 
влаштування інвалідів  

1010  
         

49 091204  Територіальні центри 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)  

1020  

         
50 091205  Виплати грошової 

компенсації фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, 
хворим, які не здатні до 
самообслуговування і 
потребують сторонньої 
допомоги  

1010  

         
51 091206  Центри соціальної 

реабілітації дітей - 
інвалідів; центри 
професійної реабілітації 
інвалідів  

1010  

         
52 091207  Пільги, що надаються 

населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи), на оплату 
житлово-комунальних 
послуг і природного газу  

1061   Забезпечення 
надання пільг 
населенню (крім 
ветеранів війни і 
праці, військової 
служби, органів 
внутрішніх справ 
та громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи), на 
оплату житлово-
комунальних 

 
Забезпеченн
я надання 
пільг 
населенню 
на оплату 
житлово-
комунальни
х послуг і 
природного 
газу        



  

стор. 31 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

послуг і 
природного газу 

53 091209  Фінансова підтримка 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів  

1030  

 Фінансова 
допомога 
громадським 
організаціям 
інвалідів і 
ветеранів для 
захисту інтересів 
інвалідів та 
ветеранів, 
інтеграції інвалідів 
у суспільство 

 Реалізація 
соціального 
захисту та 
соціального 
забезпеченн
я ветеранів 
та інвалідів 
шляхом 
надання 
фінансової 
підтримки 
таким 
громадськи
м 
організаціям        

54 091210  Служби технічного нагляду 
за будівництвом та 
капітальним ремонтом  

1090  

 Забезпечення 
технічного нагляду 
за 
функціонуванням, 
ремонтом, 
обслуговуванням 
та експлуатацією 
приміщень 

 
Забезпеченн
я технічного 
нагляду за 
функціонув
анням, 
ремонтом, 
обслуговува
нням та 
експлуатаці
єю 
приміщень        

55 091211  Централізовані бухгалтерії  1090   Забезпечення 
фінансування 
закладів 
соціального 
захисту, контроль 
за веденням 
бухгалтерського 
обліку та звітності 

 
Забезпеченн
я складання 
і надання 
кошторисно
ї, звітної, 
фінансової 
документаці        



  

стор. 32 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета17 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

установ ї, 
фінансуванн
я установ 
згідно з 
затверджени
ми 
кошторисам
и 

56 091212  Обробка інформації з 
нарахування та виплати 
допомог і компенсацій  

1090  

         
57 091214  Інші установи та заклади  1090  

         
58 091300  Державна соціальна 

допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-
інвалідам  

1010  

         
59 091303  Компенсаційні виплати 

інвалідам на бензин, 
ремонт, техобслуговування 
автотранспорту та 
транспортне 
обслуговування  

1010  

         
60 091304  Встановлення телефонів 

інвалідам I та II груп  
1010  

         
 
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 6.  Галузь: Житлово-комунальне господарство  (КТКВК: 100000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 3 з 19. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

    
100000  

Житлово-комунальне 
господарство  

   
         

                                                        
18  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 33 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

1 100101  Житлово-експлуатаційне 
господарство  

0610  

 Забезпечення 
надійної та 
безперебійної 
експлуатації 
житлового фонду 
та прибудинкових 
територій 

 Проведення 
робіт по 
відновленню 
асфальтового 
покриття 
прибудинков
их територій 
та 
внутрішньок
вартальних 
проїздів 

 
Проведен
ня 
поточног
о ремонту 
житловог
о фонду 

 
Проведенн
я робіт по 
облаштува
нню 
дитячих 
майданчикі
в 

 
Створен
ня 
об'єднан
ь 
співвлас
ників 
багатокв
артирни
х 
будинків 
(ОСББ)     

2 100102  Капітальний ремонт 
житлового фонду місцевих 
органів влади  

0610   Підвищення 
експлуатаційних 
властивостей 
житлового фонду 
і утримання його 
у належному 
стані, 
забезпечення його 
надійності та 
безпечної 
експлуатації, 
покращення умов 
проживання 
мешканців міста 

 Проведення 
капітального 
ремонту 
житлових 
будинків, 
виготовлення 
паспортів на 
опорядження 
та 
відновлення 
фасадів 
будинків        

3 100103  Дотація житлово-
комунальному 
господарству  

0610  

 Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи  
комунальних 
підприємств із 
надання послуг 
населенню 

 
Відшкодуван
ня різниці в 
тарифах 
підприємства
м паливно-
енергетичног
о комплексу 

 
Забезпече
ння 
підтримк
и 
комуналь
них 
підприємс
тв для 
утриманн
я та 
експлуата
ції 
житловог       



  

стор. 34 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

о фонду 

4 100105  Видатки на утримання 
об'єктів соціальної сфери 
підприємств, що 
передаються до 
комунальної власності  

0640  
 Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи об'єктів 
соціальної сфери 
підприємств, що 
передаються до 
комунальної 
власності 

 Підтримка 
об'єктів 
соціальної 
сфери 
підприємств, 
що 
передаються 
до 
комунальної 
власності        

5 100106  Капітальний ремонт 
житлового фонду об'єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків  

0610  
 Підвищення 
експлуатаційних 
властивостей і 
утримання у 
належному стані 
житлового фонду 
об'єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків 

 Проведення 
капітального 
ремонту 
житлового 
фонду 
об'єднань 
співвласників 
багатокварти
рних 
будинків 
(ОСББ)        

6 100201  Теплові мережі  0620   Покращення 
технічно-
експлуатаційних 
характеристик 
місцевих 
теплових мереж 

 
Забезпечення 
функціонува
ння теплових 
мереж        

7 100202  Водопровідно-
каналізаційне 
господарство  

0620  

 Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи  
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 

 
Відшкодуван
ня різниці в 
тарифах 
підприємства
м  
водопровідно
-
каналізаційно
го 

 
Забезпече
ння 
надання 
підтримк
и 
підприємс
твам 
водопрові
дно-       



  

стор. 35 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

господарства каналізаці
йного 
господарс
тва 

8 100203  Благоустрій міст, сіл, 
селищ  

0620  

 Підвищення 
рівня 
благоустрою 
міста 

 
Забезпечення 
утримання в 
належному 
технічному 
стані об’єктів 
дорожнього 
господарства 

 
Проведен
ня 
поточног
о / 
капітальн
ого 
ремонту 
об’єктів 
транспорт
ної 
інфрастру
ктури  

 
Забезпечен
ня 
утримання 
та 
поточного 
/ 
капітально
го ремонту 
гідротехніч
них споруд 

 
Забезпеч
ення 
облашту
вання та 
утриман
ня 
окремої 
території 
(парку, 
скверу 
тощо) 

 
Збереже
ння та 
утриман
ня на 
належно
му рівні 
зеленої 
зони 
населено
го 
пункту 
та 
поліпше
ння його 
екологіч
них 
умов 

Утрим
ання в 
належ
ному 
стані 
земель 
водно
го 
фонду 
(пляжі
в, зон 
відпоч
инку 
тощо ) 

 
Утрима
ння в 
належн
ому 
стані 
об’єкті
в, 
задіяни
х в 
прийом
і 
поверх
невого 
стоку в 
дощову 
каналіз
ацію 
(очисни
х 
споруд, 
насосн
их 
станцій
, 
відкрит
их 
колекто
рів) 

Забезпе
чення 
функці
онуван
ня 
мережі 
громад
ських 
вбирале
нь  

9 100205  Газові заводи і газова 
мережа  

0432   Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи газових 
заводів та газової 
мережі 

 
Забезпечення 
функціонува
ння газових 
заводів        



  

стор. 36 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

10 100206  Готельне господарство  0472   Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи 
готельного 
господарства 

 
Забезпечення 
функціонува
ння 
готельного 
господарства        

11 100207  Берегоукріплювальні 
роботи  

0511   Забезпечення 
належного та 
своєчасного 
проведення 
берегоукріплювал
ьних робіт 

 Проведення 
поточних / 
капітальних 
берегоукріпл
ювальних 
робіт        

12 100208  Видатки на впровадження 
засобів обліку витрат та 
регулювання споживання 
води та теплової енергії  

0620  

 Забезпечення 
обліку витрат та 
регулювання 
споживання води 
та теплової 
енергії 

Здійснення 
заходів із 
впровадженн
я засобів 
обліку витрат 
та 
регулювання 
споживання 
води та 
теплової 
енергії        

13 100209  Заходи, пов'язані з 
поліпшенням питної води  

0620  

 Забезпечення 
населення питною 
водою належної 
якості 

 Здійснення 
заходів із 
забезпечення 
населення 
питною 
водою 
належної 
якості 

 
Проведен
ня 
поточног
о / 
капітальн
ого 
ремонту 
системи 
водопоста
чання       

14 100301  Збір та вивезення сміття і 
відходів, експлуатація 
каналізаційних систем  

    Забезпечення 
збору та 
вивезення сміття і 
відходів, надійної 
та безперебійної 
експлуатації 

 
Забезпечення 
сприятливого 
для 
життєдіяльно
сті людини 

 
Забезпече
ння 
санітарної 
очистки 
території       



  

стор. 37 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

каналізаційних 
систем  

середовища 

15 100302  Комбінати комунальних 
підприємств, районні 
виробничі об'єднання та 
інші підприємства, 
установи та організації 
житлово-комунального 
господарства  

0620  

 Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи об'єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

 Вирішення 
нештатних 
ситуацій у 
житловому 
господарстві 

 
Забезпече
ння 
функціон
ування 
мереж 
зовнішнь
ого 
освітленн
я       

16 100303  Ремонтно-будівельні 
організації житлово-
комунального 
господарства  

0620  

 Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи ремонтно-
будівельних 
організацій 
житлово-
комунального 
господарства  

 
Забезпечення 
функціонува
ння 
ремонтно-
будівельних 
організацій 
житлово-
комунальног
о 
господарства         

17 100400  Підприємства і організації 
побутового 
обслуговування, що 
входять до комунальної 
власності  

0620  

 Підтримка 
діяльності 
підприємств і 
організацій 
побутового 
обслуговування, 
що входять до 
комунальної 
власності (КТКВК 
100400)  

 
Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи 
підприємств і 
організацій 
побутового 
обслуговуван
ня, що 
входять до 
комунальної 
власності 

 
Забезпече
ння 
функціон
ування 
підприємс
тв і 
організаці
й 
побутовог
о 
обслугову
вання, що 
входять 
до 
комуналь       



  

стор. 38 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

ної 
власності 

18 100501  Видатки на заходи щодо 
оплати громадянами 
електричної і теплової 
енергії, природного газу, 
твердого палива, послуг 
водопостачання і 
водовідведення, квартирної 
плати в рахунок часткової 
компенсації втрат від 
знецінення грошових 
заощаджень  

1070  

         
19 100601  Погашення заборгованості 

з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з 
водопостачання та 
водовідведення, що 
вироблялися, 
транспортувалися та 
постачалися населенню, 
яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії, 
послуг з в 

0640   Погашення 
заборгованості з 
різниці в тарифах 
на теплову 
енергію, послуги 
з водопостачання 
та 
водовідведення, 
що вироблялися, 
транспортувалися 
та постачалися 
населенню, яка 
виникла у зв'язку 
з невідповідністю 
фактичної 
вартості теплової 
енергії, послуг з 
водопостачання 
та водовідведення 
тарифам, що 
затверджувалися 
або 
погоджувалися 
відповідними 

 
Забезпечення 
належної та 
безперебійної 
роботи  
комунальних 
підприємств 
із надання 
послуг 
населенню 

 
Відшкоду
вання 
різниці в 
тарифах 
підприємс
твам 
паливно-
енергетич
ного 
комплекс
у       



  

стор. 39 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета18 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

органами 
державної влади 
чи органами 
місцевого 
самоврядування 
(КТКВК 100601) 

 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 7. Галузь: Культура і мистецтво  (КТКВК: 110000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 7 з 13. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета19 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 110000  Культура і мистецтво              
1 110101  Творчі спілки  0824           
2 110102  Театри  0821           
3 110103  Філармонії, музичні 

колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та 
заходи  

0822  

         
4 110104  Видатки на заходи, 

передбачені державними і 
місцевими програмами 
розвитку культури і 
мистецтва  

0829  

         
5 110105  Фінансова підтримка 

гастрольної діяльності  
0829  

         
6 110201  Бібліотеки  0825           
7 110202  Музеї і виставки  0826           
8 110203  Заповідники  0827           
9 110204  Палаци і будинки 

культури, клуби та інші 
заклади клубного типу  

0828  

         
10 110205  Школи естетичного 

виховання дітей  
0960  

         

                                                        
19  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 40 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета19 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

11 110206  Здійснення виплат, 
визначених Законом 
України "Про 
реструктуризацію 
заборгованості з виплат, 
передбачених статтею 57 
Закону України "Про 
освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та 
іншим категоріям 
працівників навчальних 
закладів"  

0829  

         
12 110300  Кінематографія  0823           
13 110502  Інші культурно-освітні 

заклади та заходи  
0829  

         
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 8. Галузь: Засоби масової інформації   (КТКВК: 120000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  2 з 4. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета20 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 120000  Засоби масової 
інформації  

   
         

1 120100  Телебачення і 
радіомовлення  

0831  

 Забезпечення 
інформування 
громади щодо 
діяльності 
місцевих органів 
влади через 
сприяння 
діяльності 
телебачення і 
радіомовлення 

 Підтримка 
діяльності 
телебачення 
та виконання 
угод щодо 
висвітлення 
інформації 
про 
діяльність 
місцевих 
органів влади 
засобами 
телебачення 

 Підтримка 
діяльності 
радіомовле
ння та 
виконання 
угод щодо 
висвітленн
я 
інформації 
про 
діяльність 
місцевих 
органів 
влади       

                                                        
20  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 41 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета20 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

засобами 
радіомовле
ння 

2 120201  Періодичні видання (газети 
та журнали)  

0832  

 Забезпечення 
інформування 
громади щодо 
діяльності 
місцевих органів 
влади через 
сприяння 
діяльності 
друкованих 
засобів масової 
інформації 

 Підтримка 
діяльності 
періодичних 
видань та 
виконання 
угод щодо 
висвітлення 
інформації 
про 
діяльність 
місцевих 
органів влади 
засобами 
періодичних 
друкованих 
видань        

3 120300  Книговидання  0833   Забезпечення 
підтримки 
місцевого 
книговидання 

 Підтримка 
місцевого 
книговиданн
я        

4 120400  Інші засоби масової 
інформації  

0834  

 Підтримка 
електронних та 
інших засобів 
масової 
інформації, 
реалізація заходів 
у галузі «Засоби 
масової 
інформації» та 
моніторинг 
інформаційного 
середовища  
(КТКВК 120400) 

 Підтримка 
електронних 
засобів 
масової 
інформації, 
моніторинг 
інформаційн
ого 
середовища 
та реалізація 
заходів у 
галузі 
«Засоби 
масової 
інформації» 

 
Забезпечен
ня  
ефективної 
діяльності 
місцевих 
електронни
х засобів 
масової 
інформації 

 
Реалізація 
заходів у 
галузі 
«Засоби 
масової 
інформаці
ї»      

 



  

стор. 42 з 74 

БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 9. Галузь: Фізична культура і спорт  (КТКВК: 130000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 5 з 15. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета21 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 130000  Фізична культура і спорт              
1 130102  Проведення навчально-

тренувальних зборів і 
змагань  

0810   Забезпечення 
реалізації 
місцевих програм 
з розвитку 
фізичної культури 
і спорту         

2 130104  Видатки на утримання 
центрів з інвалідного 
спорту і реабілітаційних 
шкіл  

0810  

         
3 130105  Проведення навчально-

тренувальних зборів і 
змагань та заходів з 
інвалідного спорту  

0810  

         
4 130106  Проведення навчально-

тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських 
видів спорту  

0810  

         
5 130107  Утримання та навчально-

тренувальна робота 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл  

0810  

         
6 130110  Фінансова підтримка 

спортивних споруд  
0810  

         
7 130112  Інші видатки  0810           
8 130113  Централізовані бухгалтерії  0810   Забезпечення 

фінансування 
закладів фізичної 
культури і спорту, 
контроль за 
веденням 
бухгалтерського 
обліку та 

 
Забезпечення 
складання і 
надання 
кошторисної, 
звітної, 
фінансової 
документації,        

                                                        
21  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 43 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета21 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

звітності установ фінансування 
установ 
фізичної 
культури і 
спорту згідно 
з 
затверджени
ми 
кошторисами 

9 130114  Забезпечення підготовки 
спортсменів вищих 
категорій школами вищої 
спортивної майстерності  

0810  

         
10 130115  Центри "Спорт для всіх" та 

заходи з фізичної культури  
0810  

 Створення умов 
для залучення 
широких верств 
населення до 
занять фізичною 
культурою 

 Залучення 
широких 
верств 
населення до 
занять 
фізичною 
культурою 

 
Забезпечен
ня 
функціону
вання 
центрів 
«Спорт для 
всіх»       

11 130201  Проведення навчально-
тренувальних зборів і 
змагань (які проводяться 
громадськими 
організаціями 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості)  

0810  

         
12 130202  Проведення заходів з 

нетрадиційних видів 
спорту і масових заходів з 
фізичної культури (які 
проводяться громадськими 
організаціями 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості)  

0810  

         
13 130203  Утримання та навчально-

тренувальна робота 
дитячо-юнацьких 

0810  

         



  

стор. 44 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета21 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

спортивних шкіл (які 
підпорядковані 
громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості)  

14 130204  Утримання апарату 
управління громадських 
фізкультурно-спортивних 
організацій (ФСТ "Колос")  

0810  

         
15 130205  Фінансова підтримка 

спортивних споруд, які 
належать громадським 
організаціям фізкультурно-
спортивної спрямованості  

0810  

         
 
 
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 10.  Галузь: Будівництво   (КТКВК: 150000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  2 з 18. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета22 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 150000  Будівництво              
1 150101  Капітальні вкладення  0490  

 Забезпечення 
розвитку 
інфраструктури 
території 

 
Забезпечення 
будівництва / 
реконструкці
ї об’єктів        

2 150104  Виплата компенсації на 
здешевлення вартості 
будівництва житла 
молодіжним житловим 
комплексам  

1062  

 Здешевлення 
вартості 
будівництва 
житла у 
молодіжних 
житлових 
комплексах 

 
Забезпечення 
житлом 
окремих 
категорій 
населення 

 
Забезпечен
ня 
будівництв
а житла 
для 
окремих 
категорій 
населення 

 
Забезпече
ння 
придбанн
я житла 
для 
окремих 
категорій 
населення 

 
Забезпеч
ення 
проектув
ання 
будівниц
тва 
житла 
для     

                                                        
22  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 45 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета22 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

окремих 
категорі
й 
населенн
я 

3 150107  Житлове будівництво і 
придбання житла 
військовослужбовцям та 
особам рядового і 
начальницького складу, 
звільненим у запас або 
відставку за станом 
здоров'я, віком, вислугою 
років та у зв'язку із 
скороченням штатів, які 
перебувають на 
квартирному обліку за м 

1062  

         
4 150109  Компенсація селянським 

(фермерським) 
господарствам вартості 
будівництва об'єктів 
виробничого і 
невиробничого 
призначення  

1062  

         
5 150110  Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, 
будівництво та 
реконструкція 
загальноосвітніх 
навчальних закладів  

0921   Забезпечення 
належного рівня 
доступу до 
отримання послуг 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів         

6 150111  Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, 
будівництво та 
реконструкція 
спеціалізованих 
навчальних закладів  

0922   Забезпечення 
належного рівня 
доступу до 
отримання послуг 
спеціалізованих 
навчальних 
закладів         



  

стор. 46 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета22 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

7 150112  Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, 
будівництво та 
реконструкція 
позашкільних навчальних 
закладів  

0960   Забезпечення 
належного рівня 
доступу до 
отримання послуг 
позашкільних 
навчальних 
закладів         

8 150114  Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, 
будівництво та 
реконструкція лікарень 
загального профілю  

0731   Забезпечення 
належного рівня 
доступу до 
отримання послуг 
лікарень 
загального 
профілю         

9 150115  Завершення проектів 
газифікації сільських 
населених пунктів з 
високим ступенем 
готовності  

0432  

         
10 150118  Житлове будівництво та 

придбання житла для 
окремих категорій 
населення  

1062  

         
11 150119  Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, 
будівництво та 
реконструкція 
спеціалізованих лікарень та 
інших спеціалізованих 
закладів  

0732   Забезпечення 
належного рівня 
доступу до 
отримання послуг 
спеціалізованих 
лікарень та інших 
спеціалізованих 
закладів         

12 150120  Будівництво та розвиток 
мережі метрополітенів  

0453   Забезпечення 
розвитку мережі 
метрополітенів з 
метою належного 
транспортного 
обслуговування 
населення         



  

стор. 47 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета22 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

13 150121  Заходи з упередження 
аварій та запобігання 
техногенних катастроф у 
житлово-комунальному 
господарстві та на інших 
аварійних об'єктах 
комунальної власності  

0620   Забезпечення 
безаварійного 
функціонування 
об’єктів житлово-
комунального 
господарства та 
об’єктів 
комунальної 
власності         

14 150122  Інвестиційні проекти  0473           
15 150201  Збереження, розвиток, 

реконструкція та 
реставрація пам'яток історії 
та культури  

0829  

 Забезпечення 
належного стану 
пам’яток історії 
та культури 

 Проведення 
реставраційн
их робіт на 
об'єктах 
культурної 
спадщини 

 
Проведенн
я 
відновлюв
альних 
робіт на 
об'єктах 
культурної 
спадщини 

 
Проведен
ня 
науково-
проектни
х робіт на 
об'єктах 
культурно
ї 
спадщини      

16 150202  Розробка схем та 
проектних рішень масового 
застосування  

0443  
 Забезпечення 
розвитку 
інфраструктури 
території 

 Здійснення 
розробки 
проектної та 
містобудівної 
документації        

17 150203  Операційні видатки - 
паспортизація, 
інвентаризація пам'яток 
архітектури, премії в галузі 
архітектури  

0829  

         
18 150204 Створення центру із 

застосуванням ПЕТ 
технології для раннього 
виявлення онкологічних 
захворювань 

0732* 

         
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 11. Галузь: Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство   (КТКВК: 160000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  0 з 3. 



  

стор. 48 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета23 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 160000  Сільське і лісове 
господарство, рибне 
господарство та 
мисливство  

   

         
1 160101  Землеустрій  0421  

 Забезпечення 
сталого розвитку 
земельного 
господарства 

 Проведення 
інвентаризаці
ї земель та 
розробка 
проектів 
землеустрою        

2 160600  Лісове господарство і 
мисливство  

0422  

 Забезпечення 
сталого розвитку 
комунального 
лісового 
господарства 

 
Забезпечення 
охорони та 
захисту лісу 
від 
самовільних 
рубок, 
пожеж, 
хвороб і 
шкідників, 
утримання 
його в 
належному 
стані        

3 160903  Програми в галузі 
сільського господарства, 
лісового господарства, 
рибальства та мисливства  

0421  

         
 
Галузь: Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика   (КТКВК: 170000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  2 з 14.  

 КТКВК Найменування КФК 
Мета24 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

 170000  Транспорт, дорожнє 
господарство, зв'язок, 

   
         

                                                        
23  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
24  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 49 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета24 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

телекомунікації та 
інформатика  

1 170101  Регулювання цін на 
послуги місцевого 
автотранспорту  

0451   Відшкодування 
різниці в цінах 
на послуги 
місцевого 
автотранспорту         

2 170102  Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним 
транспортом окремим 
категоріям громадян  

1070  

         
3 170103  Інші заходи у сфері 

автомобільного 
транспорту  

0451  

         
4 170202  Севастопольський 

морський торговельний 
порт  

0452  

         
5 170203  Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 
водному транспорті  

1070  

         
6 170302  Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному транспорті  

1070  

         
7 170303  Регулювання цін на 

послуги метрополітену  
0453  

 Забезпечення 
надання послуг з 
перевезення 
пасажирів 

 
Відшкодуван
ня різниці в 
цінах на 
послуги 
метрополітен
у        

8 170601  Регулювання цін на 
послуги міського 
електротранспорту  

0453   Забезпечення 
надання послуг з 
перевезення 
пасажирів 
електротранспор
том 

 
Відшкодуван
ня різниці в 
цінах на 
послуги 
міського        



  

стор. 50 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета24 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

електротранс
порту 

9 170602  Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
електротранспортом 
окремим категоріям 
громадян  

1070  

         
10 170603  Інші заходи у сфері 

електротранспорту  
0455  

         
11 170703  Видатки на проведення 

робіт, пов'язаних із 
будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом 
та утриманням 
автомобільних доріг  

0456  

 Покращення 
стану 
інфраструктури 
міських доріг 

 
Забезпечення 
проведення 
поточного 
ремонту 
об’єктів 
транспортної 
інфраструкту
ри  

 
Забезпечен
ня 
проведенн
я 
капітально
го ремонту 
об’єктів 
транспортн
ої 
інфраструк
тури  

 
Забезпече
ння 
утриманн
я об’єктів 
транспорт
ної 
інфрастру
ктури       

12 170800  Зв'язок  0460           
13 170901  Національна програма 

інформатизації  
0460   Створення 

оптимальних 
умов для 
задоволення 
інформаційних 
потреб і 
реалізації прав 
громадян, 
органів місцевої 
влади і 
місцевого 
самоврядування 
на основі 
формування і 
використання 
електронних 
інформаційних 

 Виконання 
завдань 
програми 
інформатизац
ії        



  

стор. 51 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета24 Завдання 1 

Завдання 
2 

Завдання 
3 

Завданн
я 4 

Завданн
я 5 

Завда
ння 6 

Завдан
ня 7 

Завдан
ня 8 

ресурсів і 
сучасних 
комп'ютерних 
технологій 

14 171000  Діяльність і послуги, не 
віднесені до інших 
категорій  

0460  

         
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 12. Галузь:  Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю  (КТКВК: 180000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 2 з 7.   

 КТКВК Найменування КФК 
Мета25 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 180000  Інші послуги, пов'язані з 
економічною діяльністю  

   
         

1 180107  Фінансування 
енергозберігаючих заходів  

0473   Забезпечити 
збереження 
енергоресурсів 
та їх економне 
використання 

 Здійснення 
заходів з 
енергозбере
ження        

2 180109  Програма стабілізації та 
соціально-економічного 
розвитку територій  

0490  

         
3 180401  Платежі за кредитними 

угодами, укладеними під 
гарантії Уряду  

0171  

         
4 180404  Підтримка малого і 

середнього 
підприємництва  

0411  

 Створення 
сприятливих 
умов для 
розвитку 
підприємницької 
діяльності 

 Створення 
сприятливи
х умов для 
підприємни
цької 
діяльності 
та 
поліпшення 
інвестиційн
ого клімату 
для малого        

                                                        
25  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 52 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета25 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

та 
середнього 
підприємни
цтва 

5 180405  Видатки на погашення 
реструктуризованої 
заборгованості перед 
комерційними банками та 
на поповнення їх капіталу  

0411  

         
6 180409  Внески органів влади 

Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів 
підприємницької 
діяльності  

0490  

 Підтримка 
підприємств 
комунальної 
форми власності 

 Фінансова 
підтримка 
підприємств 
комунальної 
форми 
власності        

7 180410  Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю  

0411  
         

 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 13. Галузь:  Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека (КТКВК: 200000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 0 з 6.   

 КТКВК Найменування КФК 
Мета26 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 200000  Охорона навколишнього 
природного середовища 
та ядерна безпека  

   

         
1 200100  Охорона і раціональне 

використання водних 
ресурсів  

0511  

         
2 200200  Охорона і раціональне 

використання земель  
0511  

         
3 200300  Створення захисних 

лісових насаджень та 
полезахисних лісових смуг  

0511  

         
4 200400  Охорона і раціональне 

використання мінеральних 
0511  

         

                                                        
26  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 53 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета26 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 200000  Охорона навколишнього 
природного середовища 
та ядерна безпека  

   

         
ресурсів  

5 200600  Збереження природно-
заповідного фонду  

0520  
         

6 200700  Інші природоохоронні 
заходи  

0540  
         

 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 14. Галузь:  Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК: 210000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 2 з 5. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 210000  Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного 
лиха  

   

         
1 210105  Видатки на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха  

0320  

         
2 210106  Заходи у сфері захисту 

населення і територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру  

0220  

         
3 210107  Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 
місцевого значення  

0380  

         
4 210110  Заходи з організації 

рятування на водах  
0320  

 Забезпечення 
безпечних умов 
перебування та 
відпочинку 
населення на 
водних об’єктах 

 
Забезпеченн
я безпечних 
умов 
відпочинку 
населення 
на водних 
об’єктах        

5 210120  Видатки на ліквідацію 
наслідків стихійного лиха, 

0320  
         



  

стор. 54 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

що сталося 23 - 27 липня 
2008 року  

 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 15. Галузь:  Обслуговування боргу (КТКВК: 230000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 0 з 2. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 230000  Обслуговування боргу  0170           
1 230100  Обслуговування 

внутрішнього боргу  
0171  

         
2 230200  Обслуговування 

зовнішнього боргу  
0172  

         
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 16. Галузь:  Цільові фонди (КТКВК: 240000) 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради: 3 з  8.  

 КТКВК Найменування КФК 
Мета27 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 240000  Цільові фонди              
1 240601  Охорона та раціональне 

використання природних 
ресурсів  

0511  

         
2 240602  Утилізація відходів  0512           
3 240603  Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього 
природного середовища  

0513  

         
4 240604  Інша діяльність у сфері 

охорони навколишнього 
природного середовища  

0540  

         
5 240605  Збереження природно-

заповідного фонду  
0520  

         
6 240606  Заходи по заповненню 

водосховищ  
0540  

         
7 240800  Інші фонди  1090           
8 240900  Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою 
Автономної Республіки 

0133  

         
                                                        
27  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 55 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета27 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 240000  Цільові фонди              
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади  

 
 
 
БЮЛЕТЕНЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ № 17.  Галузь:  Видатки, не віднесені до основних груп (КТКВК: 250000). 
Жовтим кольором виділено галузі, бюджетні програми за якими затверджуються на сесіях Полтавської міської ради:  9 з 78. 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

1 250102  Резервний фонд  0133           
2 250203  Проведення виборів 

народних депутатів 
Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, 
міських голів  

0160  

         
3 250205  Проведення референдумів  0160           
4 250207  Утримання апарату 

Виборчої комісії 
Автономної Республіки 
Крим  

0160  

         
5 250301  Кошти, що передаються до 

державного бюджету з 
бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласних і 
районних бюджетів, міських 
(міст Києва та Севастополя, 
міст республіканського 
Автономної Республіки 
Крим та обласного 
значення) бюджетів, інших 
бюджетів місцевого 

0180  

         

                                                        
28  Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 



  

стор. 56 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

6 250302  Кошти, що передаються до 
районних та міських (міст 
Києва і Севастополя, міст 
республіканського і 
обласного значення) 
бюджетів з міських (міст 
районного значення), 
селищних, сільських та 
районних у містах бюджетів  

0180  

         
7 250303  Кошти, що передаються за 

взаємними розрахунками із 
додаткової дотації до 
державного бюджету  

0180  

         
8 250304  Кошти, що передаються за 

взаємними розрахунками із 
додаткової дотації з 
районних та міських (міст 
Києва і Севастополя, міст 
республіканського та 
обласного значення) до 
міських (міст районного 
значення), селищних та 
сільських бюджетів  

0180  

         
9 250305  Кошти, що передаються за 

взаємними розрахунками із 
додаткової дотації з міських 
(міст районного значення), 
селищних та сільських 
бюджетів до районних та 
міських (міст Києва і 
Севастополя, міст 
республіканського та 
обласного значення) 
бюджетів  

0180  

         
10 250306 Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку 

0180 

         



  

стор. 57 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

(спеціального фонду)  

11 250307  Кошти, що передаються за 
взаємними розрахунками до 
державного бюджету з 
місцевих бюджетів  

0180  

         
12 250308  Кошти, що передаються за 

взаємними розрахунками до 
місцевих бюджетів з 
державного бюджету  

0180  

         
13 250309  Кошти, що передаються за 

взаємними розрахунками 
між місцевими бюджетами  

0180  

         
14 250310  Додаткова дотація з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів 
місцевих бюджетів 
внаслідок наданих 
державою податкових пільг 
зі сплати земельного 
податку  

0180  

         
15 250311  Дотації вирівнювання, що 

передаються з районних та 
міських (міст Києва і 
Севастополя, міст 
республіканського і 
обласного значення) 
бюджетів  

0180  

         
16 250313  Додаткова дотація з 

державного бюджету на 
вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих 
бюджетів  

0180  

         
17 250315  Інші додаткові дотації  0180  

         



  

стор. 58 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

18 250316  Субвенція з державного 
бюджету обласному 
бюджету Донецької області 
на капітальний ремонт 
лікарняних споруд та 
закупівлю високовартісного 
медичного обладнання для 
Донецького обласного 
клінічного територіального 
медичного об'єднання  

0180  

         
19 250317  Додаткова дотація з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів 
внаслідок розміщення 
Чорноморського флоту 
Російської Федерації на 
території міст Севастополя, 
Феодосії та смт Гвардійське 
Сімферопольського району  

0180  

         
20 250320  Додаткова дотація з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
здійснення повноважень, 
встановлених Законом 
України "Про затвердження 
Конституції Автономної 
Республіки Крим"  

0180  

         
21 250321  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 

0180  

         



  

стор. 59 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

чемпіонату Європи 2012 р 

22 250322  Субвенція на компенсацію 
втрат доходів бюджетів 
місцевого самоврядування 
на виконання власних 
повноважень внаслідок 
надання пільг, встановлених 
державою  

0180  

         
23 250323  Субвенція на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію 
негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного 
користування  

0180  

         
24 250324  Субвенція іншим бюджетам 

на виконання інвестиційних 
проектів  

0180  

         
25 250326  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та 
тимчасової державної 
допомоги дітям  

0180  

         
26 250327  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво і 
придбання житла 
військовослужбовцям та 
особам рядового і 
начальницького складу, 
звільненим у запас або 
відставку за станом здоров'я, 

0180  

         



  

стор. 60 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

віком, вислугою років та у 
зв'язку із скороченням 
штатів 

27 250328  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 
тери 

0180  

         
28 250329  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг 
з послуг зв'язку та інших 
передбачених 
законодавством пільг, в 
тому числі компенсації 
втрати частини доходів у 
зв'язку з відміною податку з 
власників транспортних 
засобів та відповідним збі 

0180  

         
29 250330  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій 
населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива і 
скрапленого газу  

0180  

         
30 250332  Субвенція з державного 

бюджету бюджету 
Автономної Республіки 

0180  

         



  

стор. 61 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

Крим на оплату вартості 
електроенергії, використаної 
у 2010 році для заповнення 
водою Міжгірного 
водосховища, та погашення 
кредиторської 
заборгованості за 
використану на цю мету в 
2008 - 2009 ро 

31 250335  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на 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 
Севас 

0180  

         
32 250336  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію 
втрат доходів внаслідок 
розміщення Чорноморського 
флоту Російської Федерації 
на території міст 
Севастополя, Феодосії та 
смт Гвардійське 
Сімферопольського району  

0180  

         
33 250338  Субвенція державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток 
соціально-економічної 
сфери міста Севастополя та 
інших населених пунктів, в 
яких дислокуються військові 

0180  

         



  

стор. 62 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

формування 
Чорноморського флоту 
Російської Федерації на 
території України  

34 250339  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на заходи з 
енергозбереження, у тому 
числі оснащення 
інженерних вводів 
багатоквартирних житлових 
будинків засобами обліку 
споживання води і теплової 
енергії, ремонт і 
реконструкцію теплових 
мереж та котелен 

0180  

         
35 250341  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування 
заходів із запобігання 
поширенню та лікування 
грипу типу 
A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і 
гострих респіраторних 
захворювань  

0180  

         
36 250342  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на збереження 
середньої заробітної плати 
на період працевлаштування 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з числа 
депутатів відповідних рад, 
що потребують 
працевлаштування в зв'язку 
із закінченням строку  

0180  

         



  

стор. 63 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

37 250344  Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
регіонів  

0180  

         
38 250346  Субвенція з державного 

бюджету міському бюджету 
міста Києва для проведення 
консервації та сучасної 
музеєфікації, завершення 
археологічних досліджень 
Старокиївської гори із 
залишками фундаменту 
Десятинної церкви території 
пам'ятки археології 
національного  

0180  

         
39 250349  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на поліпшення 
умов оплати праці медичних 
працівників, які надають 
медичну допомогу хворим 
на туберкульоз  

0180  

         
40 250351  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-
економічний розвиток, у 
тому числі для міст Бучі, 
Ірпіня та Києво-
Святошинського району  

0180  

         
41 250352  Субвенція на проведення 

видатків місцевих бюджетів, 
що враховуються при 
визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів  

0180  

         



  

стор. 64 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

42 250353  Субвенція на проведення 
видатків місцевих бюджетів, 
що не враховуються при 
визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів  

0180  

         
43 250354  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у 
населених пунктах  

0180  

         
44 250355  Субвенція з державного 

бюджету на соціально-
економічний розвиток 
Автономної Республіки 
Крим  

0180  

         
45 250356  Субвенція з державного 

бюджету обласному 
бюджету Луганської області 
на капітальний ремонт 
управління соціального 
захисту населення  

0180  

         
46 250357  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
регіонів за напрямом, які 
закріплені за Міністерством 
регіонального розвитку та 
будівництва України  

0180  

         
47 250358  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-
економічний розвиток  

0180  

         



  

стор. 65 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

48 250359  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на придбання 
витратних матеріалів та 
медичного обладнання для 
закладів охорони здоров'я  

0180  

         
49 250361  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на 
співфінансування проектів 
міжрегіонального та 
транскордонного 
співробітництва  

0180  

         
50 250362  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування 
заходів соціально-
економічної компенсації 
ризику населення, яке 
проживає на території зони 
спостереження  

0180  

         
51 250366  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій  

0180  

         
52 250369  Субвенція з державного 

бюджету на завершення 
будівництва та введення в 
експлуатацію амбулаторії 
смт Глеваха 
Васильківського району 
Київської області  

0180  

         



  

стор. 66 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

53 250376  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам 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  

0180  

         
54 250380  Інші субвенції  0180  

         
55 250382  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування 
Програм - переможців 
Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм 
розвитку місцевого 
самоврядування  

0180  

         
56 250383  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, 
послуги з водопостачання та 
водовідведення, що 
вироблялися, 
транспортувалися та 
постачалися населенню, яка 
виникла у зв'язку з 
невідповідн 

1080  

         



  

стор. 67 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

57 250384  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на погашення 
кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої органами 
Державного казначейства як 
фінансові зобов'язання 
станом на 1 січня 2010 р., за 
бюджетною програмою 
"Субвенція з державного 
бюджету місцеви 

0180  

         
58 250388  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на проведення 
виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, 
міських голів  

0180  

         
59 250389  Субвенція з державного 

бюджету міському бюджету 
міста Києва на забезпечення 
функціонування Центру 
ядерної медицини з 
використанням ПЕТ-
технологій Київської міської 
онкологічної лікарні  

0180  

         
60 250398  Субвенція з державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на завершення 
ремонтних робіт в закладах, 
що надають соціальні 
послуги дітям та молоді, 
створення яких було 
розпочато у 2007 році  

0180  
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

61 250402  Видатки на покриття 
заборгованостей, що 
виникли у попередні роки із 
заробітної плати працівників 
бюджетних установ, 
грошового забезпечення, 
стипендій та інших 
соціальних виплат  

1070  

         
62 250403  Видатки на покриття інших 

заборгованостей, що 
виникли у попередні роки  

0133  

         
63 250404  Інші видатки  0133           
64 250405  Видатки на будівництво та 

реконструкцію релігійних 
споруд  

0850  

         
65 250901  Впровадження проектів 

розвитку за рахунок коштів, 
залучених державою  

0490  

         
66 250902  Повернення позик, наданих 

для впровадження проектів 
розвитку за рахунок коштів, 
залучених державою  

0490  

         
67 250903  Надання бюджетних 

позичок суб'єктам 
підприємницької діяльності  

0490  

         
68 250904  Повернення бюджетних 

позичок  
0490  

         
69 250905  Часткова компенсація 

відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків 
молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на 
будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла  

1062  

         



  

стор. 69 з 74 

 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

70 250907  Погашення відсотків за 
користування 
довгостроковими 
пільговими кредитами на 
будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла для 
молодих сімей та інших 
соціально незахищених 
категорій громадян  

1062  

 Забезпечення 
можливості 
будівництва та 
придбання житла 
молодими 
сім’ями та 
іншими 
соціально 
незахищеними 
категоріями 
громадян  

 Здійснення 
виплат, 
пов'язаних з 
погашенням 
відсотків за 
користуванн
я 
пільговими 
довгостроко
вими 
кредитами, 
наданими 
громадянам 
на 
будівництво 
(придбання) 
житла        

71 250908  Надання пільгового 
довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла  

1062  

         
72 250909  Повернення коштів, наданих 

для кредитування громадян 
на будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла  

1062  

         
73 250910  Надання пільгового кредиту 

членам житлово-
будівельних кооперативів  

1062  

         
74 250911  Надання державного 

пільгового кредиту 
індивідуальним сільським 
забудовникам  

1062  

         
75 250912  Повернення коштів, наданих 

для кредитування 
індивідуальних сільських 

1062  
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

забудовників  
76 250913  Витрати, пов'язані з 

наданням та 
обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, 
наданих громадянам на 
будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла  

1062  

 Забезпечення 
виплат, 
пов’язаних з 
наданням та 
обслуговуванням 
пільгових 
довгострокових 
кредитів, 
наданих 
громадянам на 
будівництво та 
придбання житла  

 Здійснення 
виплат, 
пов'язаних з 
наданням та 
обслуговува
нням 
пільгових 
довгостроко
вих 
кредитів, 
наданих на 
будівництво 
(придбання) 
житла        

77 250914  Витрати, пов'язані з 
наданням та 
обслуговуванням державних 
пільгових кредитів, наданих 
індивідуальним сільським 
забудовникам  

1062  

 Забезпечення 
виплат, 
пов’язаних з 
наданням та 
обслуговуванням 
державних 
пільгових 
кредитів, 
наданих 
індивідуальним 
сільським 
забудовникам 

 Здійснення 
виплат, 
пов'язаних з 
наданням та 
обслуговува
нням 
державних 
пільгових 
кредитів, 
наданих 
індивідуаль
ним 
сільським 
забудовника
м        

78 250915  Фінансування ремонту 
приміщень управлінь праці 
та соціального захисту 
виконавчих органів міських 
(міст республіканського в 
Автономній Республіці 
Крим і обласного значення), 

1090  

 Забезпечення 
фінансування 
ремонтних робіт 

 Проведення 
поточного / 
капітальног
о ремонту 
приміщень        
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 КТКВК Найменування КФК 
Мета28 Завдання 1 

Завдання 
2 Завдання 3 

Завдан
ня 4 

Завданн
я 5 

Завдан
ня 6 

Завда
ння 7 

Завдан
ня 8 

 250000  Видатки, не віднесені до 
основних груп  

   
         

районних у містах Києві і 
Севастополі та районних у 
містах рад для здійснення 
захо 
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Додаток 2.  Законодавче регулювання місцевого самоврядування в Україні  
   
Деякі нормативно-правові акти: 
 
 Конституція України від 28 червня 1996 року, 
 
Бюджетний кодекс України,  
 
 Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування”, 
 
 Закон України від 11 липня 2002 року № 93-IV “Про статус депутатів місцевих рад”, 
 
 Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 
 
 Закон України від  16 квітня 2009 року № 1275-VI “Про асоціації органів місцевого самоврядування”.  
 
 Закон України від 24 червня 2004 року № 1866-IV “Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого 
самоврядування”,  
 
 Закон України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, 
 
 Закон України від15 липня 1997 року № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” (у т.ч. 
Закон України від 02.09.2014 № 1664-VII).  
 
Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».   
 
Закон України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".  
 
Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061VІ “Про вибори народних депутатів України”. 
 
Закон України від 10 липня 2010 року № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.   
 
Закон України  від 22.05.2003 № 851-IV  «Про електронні документи та електронний документообіг».  
 
Закон України  від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». 
 
Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV  «Про місцеві державні адміністрації».  
 
Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади». 
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          Про автора:  

 Любич Андрій Васильович має ступінь бакалавра суспільних наук 
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра 
публічного управління Гарвардського університету (1997-1999 р.), США.  Він видав декілька 
колективних монографій на тему формування, складання, розгляду, затвердження, виконання 
та звітності по бюджету.  Автор має понад десятирічний стаж роботи  у фінансових установах, 
зокрема, на посаді першого заступника генерального директора ТОВ КУА АПФ “Клас Ессет 
Менеджмент” (м. Київ).  Також має досвід представництва акціонерів корпоративних 
інвестиційних фондів у наглядових радах інститутів спільного інвестування, що управляються 
ТОВ КУА “ІТТ-Менеджмент” (м. Київ).  Автор, працюючи у складі торговців цінними 
паперами – ліцензіатів НКЦПФР, наповнив активи декількох інвестиційних фондів, 
здійснюючи три з  чотирьох видів ліцензійної діяльності торговця цінними паперами: 
брокерську, дилерську та андерайтинг (первинне розміщення). Любич Андрій є головою 
правління громадської організації «Інститут фінансів та права» (www.institutefl.org), одним із 
напрямів якої є сприяння ефективним закупівлям за державні (публічні) кошти, у т.ч. в межах 
коаліції «Громадське партнерство «За доброчесні публічні закупівлі». 
 
Контактна інформація: ГО “Інститут фінансів та права”, вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 
36039. Тел. (067) 401-93-74, факс (0532) 67-73-38, institute_fl@institutefl.org.   
 
У минулому зробив декілька публікацій колективних монографій з питань публічних 
закупівель та місцевих бюджетів: 
 
1) “Аналіз стану виконання Програми економічних реформ Президента України протягом 2010 
року”, що складається із чотирнадцяти розділів (автори: Олександр Бабанін, Андрій Любич, 
монографія рекомендована до друку вченою радою Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, УДК 342.9(477), Б 121, ББК 65.5: 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2-2.pdf. 
 
2) “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”, ISBN 978-966-2465-41-9, Київ 2011 (автори: 
Бабанін О.С., Білян П.Я., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2011. -104 
с.: 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:220186/Source:default. 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2.pdf 
 
3) НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ), УДК 342.9(477). 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/08.03.2013-2.pdf. 
 
4) “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”, ISBN 978-617-696-029-4, Київ 2012 (автори: 
Бабанін О.С., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2012. -156 с.: 
http://www.institutefl.org/UNITED%20ZVIT%202011.pdf. 
 
5) Оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2011-2012 роки на розвиток малого та середнього підприємництва в м. 
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Києві (Бабанін О., Глібіщук Я., Любич А., Сікора І. – ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 
2013. -130 с.): 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/SME_2013_For_web.pdf. 
http://www.institutefl.org/SME_2013_For_web.pdf. 
 
статей в "Юридичній газеті", інших друкованих та електронних виданнях на тему публічних 
фінансів: 
www.integrity.pp.ua, 
http://www.institutefl.org/konsultatsiji.htm. 
 
Має свідоцтво оцінювача об'єктів у матеріальній формі: 
http://www.multiprofile.com.ua/index%205.htm. 
 
Також автор є директором ТОВ "Мультипрофіль-сервіс" (http://www.multiprofile.com.ua), яке 
згідно положень статей Закону України від 5 червня 1997 року № 318 97-ВР "Про видавничу 
справу", в якості розповсюджувача видавничої продукції ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” продає 
літературу на підставі свідоцтва від 22 грудня 2011 року серії ПЛ № 35 про внесення суб'єкта 
видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовителів та 
розповсюджувачів видавничої продукції, положення про який затверждене Постановою 
Кабінету Міністрів України № 1540 від 28 вересня 1998 року. 
 
 


